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TEN G E L E I D E 
door drs. G. Gort 

I n Nederland verkeren wi j momenteel in een beleidsvoorbereidende fase inzake 
infrastructurele voorzieningen voor verkeer en vervoer. 
I n de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland wordt aan di t beleid 
gestalte gegeven. Deze Derde Nota verschijnt in onderdelen. 
De Oriënter ingsnota en de Verstedelijkingsnota zi jn als de delen 1 en 2 verschenen. 

Voor het verkeer en vervoer zi jn van belang de i n voorbereiding zijnde delen van de 
Derde Nota, alsmede de Structuurschema's voor het Verkeer en Vervoer, voor de 
Zeehavens, voor de Buisleidingen en voor de Luchthaventerreinen voor civiel gebruik. 
Het Structuurschema Verkeer en Vervoer, dat vooral betrekking zal hebben op 
het personenvervoer, zal ook enkele beschouwingen omtrent het goederenvervoer 
over de weg en het spoor omvatten. Overigens is aan het goederenvervoer en de 
daarvoor benodigde infrastructuur in de to t nu toe verschenen delen van de Derde 
Nota nog nauwelijks aandacht geschonken, hoewel de betekenis van het goederen
vervoer als mede-bepalende factor voor de ruimtelijke economische ontwikkeling 
deze aandacht onontbeerlijk maakt. 

Vanuit goederenvervoersoogpunt verdient het gereedkomen van de ontwerp-Vaar-
wegennota met het daarbij behorende ontwerp-Structuurschema Vaarwegen dan 
ook ruime aandacht. Weliswaar dienen de vaarwegen algemeen maatschappelijk ge
zien vele belangen. Z i j nemen evenwel een belangrijke plaats in temidden van de 
totaal benodigde infrastructuur ten behoeve van met name het goederenvervoer. 
Het l i j k t gewenst dat de gedachtenvorming en de standpuntbepaling die thans naar 
aanleiding van deze ontwerp-nota's zal volgen door zoveel mogelijk betrokkenen 
zal kunnen worden gevoed. Daartoe is i n de eerste plaats een ruime informatie van 
de betrokkenen noodzakelijk. 

De redactie beoogt door middel van dit themanummer aan deze informatie een 
bijdrage te geven. 
Ook om een andere reden leek het gewenst dit themanummer uit te brengen. 

Het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut heeft immers in opdracht van 
Rijkswaterstaat een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de Vaarwegen
nota geleverd. Deze opdracht had betrekking op een onderzoek naar de te ver
wachten ontwikkeling in het vervoer per binnenschip en naar het hieruit resulterend 
gebruik van de vaarwegen. I n nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat werd een 
groot aantal studies verricht die allen bijdroegen to t een verbetering en verfijning 
van het reeds beschikbare transportmodel. Zo werd als onderdeel van het trans
portmodel het zgn. verkeerstoedelingsmodel verder ontwikkeld met behulp waarvan 
vervoerstromen kunnen worden omgerekend in aantallen voertuigbewegingen het-
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geen nodig is om de capaciteit van de vaarwegen resp. wegen te kunnen beoordelen. 
Het thans ter bescliikking staande transportmodel maakt, het mogelijk periodiek 
nieuwe prognoses van de diverse vervoerstromen en de daaruit voortvloeiende 
voertuigbewegingen, alsmede de daarvoor benodigde infrastructurele capaciteiten te 
berekenen. In de grote mate van betrokkenheid van het Nederlands Vervoersweten
schappelijk Instituut — waarvan dit t i jdschrif t uitgaat — bi j de kwantitatieve aspecten 
van de vaarwegennota ligt een reden temeer om aan deze resultaten i n een thema
nummer aandacht te schenken. 

Ook in een tweetal bijeenkomsten van het N V I — waarvan de eerste gezamenlijk 
met het Kon ink l i j k Inst i tuut van Ingenieurs was georganiseerd — werd reeds aan de 
vaarwegenproblematiek aandacht geschonken. De heer Kooman geeft i n z i jn artikel 
hetwelk is voortgekomen ui t de op de gezamenlijke bijeenkomst doorhem gehouden 
inleiding, een interessante k i j k op de gevarieerde keuken van Rijkswaterstaat 
m.b.t . deze problematiek. 

Met de tekst van de inleiding van de heer Tukker is het spits voor de nu te voeren 
discussie omtrent het te voeren vaarwegenbeleid in Nederland afgebeten. De redac
tie-commissie hoopt met dit thema-nummer een bredere kring van geihteresseerden 
bi j deze problematiek en haar mogelijke oplossingen te betrekken. 
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V E R K E E R S K U N D E T E N BEHOEVE VAN DE INRICHTING 
E N HET GEBRUIK VAN VAARWEGEN. 

door Ir. C. Kooman, 
Hoofd van de Hoofdafdeling Scheepvaart van de Dienst Verkeerskunde van de 

Rijkswaterstaat. 

1. I N L E I D I N G 

De scheepvaartverkeerskunde, o f zo men w i l de vaarwegenverkeerskunde, richt zich 
op de inrichting en het gebruik van de vaarwegen. Bij de inrichting gaat het om zo
wel de dimensionering en vormgeving bij de aanleg van nieuwe o f de verbetering van 
bestaande vaarwegen als om de uitrusting ervan in de vorm van bebakening, verlich
ting enz. Bi j het gebruik van de vaarwegen gaat het om de begeleiding en regeling 
van de scheepvaart zowel passief in de vorm van reglementen, algemene bericht
geving e.d. als actief door beloodsing, verkeersregeling door de vaarwegbeheerder 
enz. 

Omdat voor velen de scheepvaartverkeerskunde onbekend terrein is, zal in het ver
volg van dit artikel getracht worden om een overzicht te geven van dit vakgebied. 
In de eerste plaats zal dit gebeuren aan de hand van een beschrijving van de vaar
tuigen, de vaarwegen en de vaarweggebruikers. I n de tweede plaats zal nader worden 
ingegaan op de probleemaanpak en de onderzoeksmethoden die gangbaar zi jn bi j 
het opstellen van programma's van eisen t.b.v. de inrichting en het gebruik van de 
vaarwegen. 

De doelstelling van de scheepvaartverkeerskunde is de bevordering van een veilige, 
vlotte en eff ic iënte verkeersafwikkeling. 

In principe is er een grote mate van overeenkomst met de wegenverkeerskunde zo
wel t.a.v. de globale omschrijving van het vakgebied als de doelstelling. Men kan 
zelfs nog verder gaan en stellen dat er een treffende overeenkomst is m.b.t . een 
groot aantal algemene karakteristieken. In dit verband kunnen de volgende voor
beelden worden genoemd: 

— I n beide gevallen ligt de oorsprong van het verkeer in het vervoer van personen 
o f goederen. 

— Zowel bi j weg- als scheepvaartverkeer is er sprake van beroepsmatig en rekrea-
t ie f verkeer. 

— Van beide verkeerssoorten wordt de samenstelling bepaald op basis van de af
metingen van de voer- o f vaartuigen, van de r i j - o f manoeuvreereigenschappen, 
van de wijze van voortbewegen enz. 
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— Intensiteitspatronen hebben in beide gevallen een zowel systematisch als 
stochastisch karakter. 

— Zowel bi j het weg- als scheepvaartverkeer is er sprake van interactie van de 
vormgeving en afmetingen van de weg en het vaar- o f rijgedrag. 

U i t deze, niet systematische en niet volledige, opsomming van principiële overeen
komsten zou men de konklusie kunnen trekken dat iemand met ruime kennis en 
ervaring op het gebied van de wegenverkeerskunde zonder meer met vrucht zou 
kunnen worden ingezet bi j het oplossen van scheepvaartverkeerskundige problemen. 
D i t is echter maar zeer ten dele het geval. Alleen t.a.v. algemene probleemverken
ningen, t.a.v. begripsvorming b i j het opstellen van capaci te i ts theor ieën e.d. kan ge
bruik worden gemaakt van de wegenverkeerskunde. Voor een nadere uitwerking van 
probleemstellingen, het opzetten en verrichten van onderzoek en het toepassen van 
onderzoekresultaten is echter kennis vereist van een aantal vakgebieden die wezens
vreemd zi jn aan de wegenverkeerskunde. 

Evenals de wegenverkeerskunde is de scheepvaartverkeerskunde multidisciplinair. 
De beide vakgebieden hebben enkele basiswetenschappen gemeenschappelijk zoals 
de wiskunde, de psychologie voor zover die betrekking heeft op het vaar- en r i j 
gedrag, de zintuigfysiologie enz. en de vervoers- en verkeerseconomie. De vak
gebieden die in dit kader alleen van belang z i jn voor de scheepvaartverkeerskunde 
zi jn de volgende: 

— de scheepsbouwkunde en daarvan vooral het deel dat betrekking heeft op de 
vaareigenschappen, de inrichting en de uitrusting van schepen 

— de navigatie en daarvan vooral de kennis op het gebied van de navigatiehulp
middelen 

— de waterbouwkunde 
— de vloeistofmechanica 

Naast deze officiële vakgebieden is een ruime kennis vereist op het gebied van de af
handeling van schepen b.v. aangaande de beloodsing, de sleepbootassistentie enz, op 
het gebied van het vaarwegenbeheer m.b.t . de reglementering, de taak van de haven
diensten enz. en op het gebied van de goederenoverslag. 

U i t de opsomming van deze kennisgebieden b l i j k t duideli jk dat de scheepvaart
verkeerskunde zich wat de theoretische kant betreft gedeeltelijk en wat de prakti
sche kant betreft geheel afspeelt i n een "natte" wereld die sterk verschilt van de 
"droge" wereld van wegenverkeerskunde. 

I n het kader van dit artikel kan slechts een zeer beknopt overzicht worden gegeven 
van het vakgebied. Voor een uitgebreidere behandeling van verschillende aspecten 
wordt verwezen naar de literatuur. 
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2. V A A R T U I G E N 

I n de Maritieme Encyclopedie (1) wordt een vaartuig omschreven als: "Elk drijvend 
voorwerp, anders dan een watervliegtuig op het water, gebruikt o f in staat om te 
worden gebruikt als een middel van vervoer te water". Behalve om zee- en binnen
schepen gaat het hierbij dus ook om baggermolens, bokken, jachten, woonschepen, 
dekschuiten enz. Een boei en een drijvende stijger z i jn dus geen vaartuigen. 

Op grond van de funkties en de eigenschappen van de vaartuigen kan de vloot op 
een groot aantal manieren in categorieën worden ingedeeld. De keuze van de in
deling hangt af van het probleem dat moet worden bestudeerd. U i t het grote aan
tal mogelijkheden worden er in het volgende slechts enkele behandeld. 

A. DE TOTALE VLOOT = BEROEPSVAART + PLEZIERVAART 

De beroepsvaart wordt uitgeoefend door personen die zich beroepshalve op het 
water bevinden en heeft i n dit verband dus niet alleen betrekking op het transport 
van personen en goederen maar ook op de vaart met drijvende bokken, baggerwerk-
tuigen, patrouillevaartuigen enz. De pleziervaart heeft een uitsluitend recreatief 
karakter. 

Deze indeling is in de eerste plaats van belang voor het opstellen van prognoses. In 
tegenstelling to t de beroepsvaart ontbreekt b i j de pleziervaart het economisch mo
tief als uitgangspunt. Prognoses omtrent de omvang van de pleziervaart op een be
paalde vaarweg zi jn daarom nog hachelijker dan die voor de beroepsvaart. Meestal 
wordt uitgegaan van de groei van het botenbezit waarvan de bovengrens voor Neder
land door de A.N.W.B. geschat wordt op 300.000 vaartuigen op grond van de 
opnamekapaciteit van de voor de recreatievaart geschikte wateren in Nederland. 
Deze schatting komt nagenoeg overeen met een prognose van het ministerie van 
C.R.M., waarbij is uitgegaan van één vaartuig per 50 inwoners in het jaar 2000. Ver
der wordt rekening gehouden met het gemiddelde aantal vaarbewegingen per jacht 
in het beschouwde gebied waarbij wordt uitgegaan van de resultaten van scheep
vaarttellingen. 

De pleziervaart heeft voorts een sterk seizoenmatig karakter. Tussen de 90 en 95 % 
van het aantal vaarten speelt zich af in de periode van mei t / m september en meer 
dan de he l f t hiervan in een periode van ongeveer 6 weken die loopt van de laatste 
week van j u n i t / m de eerste week van augustus. Voor het gehele seizoen geldt overi
gens dat globaal genomen de weekeinddagen (zaterdag-zondag) ongeveer 50 % van 
de totale intensiteit voor hun rekening nemen (2) . 
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De pleziervaartuigen hebben in het algemeen een veel kleinere lengte, breedte en 
diepgang dan de beroepsvaartuigen. Voor de hoogte geldt dit niet. I n verband hier
mee wordt de recreatievloot dan ook verder onderverdeeld i n zeiljachten en motor
jachten wat van groot belang is voor de bepaling van de hoogte van zowel vaste als 
beweegbare bruggen en voor de openingsfrequentie van deze laatste ( f i g . 1). 
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Fig. 1. HOOGTEN VAN R E C R E A T I E V A A R T U I G EN BIJ 2 WAARNEMINGS-

PUNTEN. 

B. BEROEPSVAART = VAARTUIGEN INGERICHT VOOR HET VERVOER VAN GOEDE
REN + OVERIGE BEROEPSVAARTUIGEN 

Bij de eerstgenoemde categorie gaat het om schepen ingericht voor het vervoer van 
droge en vloeibare lading. De categorie overige beroepsvaartuigen is samengesteld 
ui t vaartuigen met zeer uiteenlopende functies. 

Enkele voorbeelden z i jn : 

— Vaartuigen van overheidsinstanties zoals patrouillevaartuigen, directie-vaar
tuigen, meetvaartuigen enz. 

— Werkvaartuigen, zoals drijvende bokken, baggermolens, heistellingen enz. 
— Losse sleep- en duwboten. 
— Drijvende objecten b.v. pontons, booreilanden, kasco's van schepen enz. 
— Marine vaartuigen. 
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De categorie overige vaartuigen maakt in het algemeen slechts een paar procent ui t 
van de totale intensiteit, behalve in bepaalde gebieden zoals b.v. havens waar met 
een veel groter aandeel rekening moet worden gehouden. Deze categorie is echter 
van belang omdat ze verschillende vaartuigsoorten bevat die maatgevend kunnen 
zijn voor de afmetingen van sluizen, brughoogten, de openingsfrequenties van be
weegbare bruggen, enz. 

C. BEROEPSVAART = ZEEVAART + BINNENVAART 

De verschillen tussen zee- en binnenvaart zi jn in het algemeen nog al groot en heb
ben betrekking op het vaarwater, de vaartuigafmetingen, de zeewaardigheid, het op
leidingsniveau van de bemanning, de organisatie van de vaart, de afhandeling in 
havengebieden, enz. 

De zeevaart op de Nederlandse wateren verzorgt nagenoeg uitsluitend grensover-
schreidend vervoer. De binnenvaart verzorgt echter zowel nationaal als internatio
naal vervoer. Voor het opstellen van prognoses wordt uitgegaan van toekomstver
wachtingen omtrent het goederenvervoer in zi jn totali teit of op bepaalde relaties. 
Het gaat hierbij om zowel de totale omvang als de goederensoorten waarbij onder
scheid wordt gemaakt tussen b.v. vloeibare lading, gestorte droge lading (bulk) , 
stukgoederen, containervervoer, enz. 

Het geraamde goederenvervoer dient vervolgens vertaald te worden naar verkeers
bewegingen. I n de eerste plaats zi jn hiervoor gegevens over de leegvaart nodig. Een 
groot deel van het goederenvervoer is éénrichtingsvervoer zowel op zee als i n de 
binnenvaart, zodat de leegvaart een belangrijk deel uitmaakt van de totale vaart. 
I n de tweede plaats dienen voldoende gegevens voorhanden te zi jn over de samen
stelling van de vloot, waarbij het zowel gaat om de vaartuigtypen, in verband met 
de goederensoorten, als de laadvermogens van de schepen. Zowel voor de zee- als 
binnenvaart is een uitgebreide onderverdeling gemaakt naar vaartuigtype zoals te 
zien is i n bijlage 1. Deze onderverdeling wordt toegepast bi j scheepvaartwaarnemin
gen die op een groot aantal punten in Nederland worden verricht. 

Een apart probleem bij het opstellen van prognoses wordt gevormd door de z.g. 
doorvoer waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen doorvoer met en zonder over
lading. I n de binnenvaart komt doorvoer zonder overlading voor op de relaties 
Antwerpen-Gent enerzijds en het Ruhrgebied anderzijds. 
I n de zeevaart is de doorvoer zonder overladen betrekkelijk gering en betreft het 
voornamelijk de kustvaart met als herkomst en bestemming de Duitse Rijnhavens. 
De doorvoer met overlading betreft in belangrijke mate de zeevaart waarbij de 
goederen die overgeslagen worden in de Nederlandse en Belgische Noordzeehavens 
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verder worden getransporteerd per binnenschip, per as o f per rai l . Kennis omtrent 
de vraag naar vervoer i n de omringende landen is dus b i j het opstellen van prognoses 
van evident belang. 

D. ONDERVERDELING VAN DE VLOOT IN GROOTTEKLASSEN 

Om de scheepvaartverkeersproblematiek voor het uitvoeren van berekeningen toe
gankelijk te maken wordt de vloot onderverdeeld in scheepsgrootteklassen. Voor de 
binnenvaart kan hierbij gebruik worden gemaakt van de omstandigheid dat in het 
verleden een zekere mate van standaardisatie van scheepsafmetingen is ontstaan, als 
gevolg van de maatgevende condities op diverse belangrijke vaarwegen. Deze worden 
o.a. bepaald door de afmetingen van sluiskolken, de doorvaartwijdten van bruggen 
enz. De genoemde maatgevende condities hebben geleid to t het ontstaan van een 
aantal typeschepen o f maatschepen zoals de Spits (300 t ) , afgestemd op kanalen in 
België en Frankri jk, de Kempenaar (600 t ) , afgestemd op de Kempische kanalen, 
het Dordtmund-Eemskanaalschip (1000 t ) , het Rijn-Hernekanaalschip (1350 t ) en 
het Groot Rijnschip (2000 t en meer). 

Ten behoeve van het verkeerskundig onderzoek wordt het ladingvervoerende deel 
van de binnenvloot onderverdeeld in de laadvermogenklassen 0 t / m 7. Voor elke 
laadvermogenklasse is een representatief standaardschip gekozen dat voor de klassen 
1 t / m 5 veel overeenkomst vertoont met de hiervoor genoemde maatschepen. D i t 
houdt tevens in dat er een grote mate van overeenstemming is met de officiële clas
sificatie van de CEMT (Conferentie Europese Ministers van Verkeer). Een overzicht 
van laadvermogenklassen en standaardschepen wordt gegeven in bijlage 2. 

In dit verband wordt er nog eens met nadruk op gewezen dat de door de CEMT 
vastgestelde hoogten van de standaardschepen niet overeenstemmen met de prak
t i j k op de Nederlandse vaarwegen. Di t heeft consequenties voor de bepaling van de 
doorvaarthoogte van zowel vaste als beweegbare bruggen. Hierbij dient niet te wor
den uitgegaan van een vaste hoogtemaat maar van een frequentieverdeling van 
scheepshoogten per laadvermogenklasse zoals weergegeven i n figuur 2. 

Ook bi j de zeevaart is het gebruikelijk om t.b.v. het verkeerskundig onderzoek de 
lading vervoerende vloot onder te verdelen in grootteklassen op basis van het dead-
weighttonnage (dwt ) . Omdat bi j de zeevaart in dit verband iedere vorm van stan
daardisatie ontbreekt worden bij de klasse-indelingen statistische criteria gehan
teerd. Wel wordt , i .v .m. de vaareigenschappen, onderscheid gemaakt tussen b.v. 
vrachtschepen, tankers en bulkcarriers, containerschepen enz. 
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E. ONDERVERDELING VAN DE VAART NAAR DE WIJZE VAN VOORTBEWEGING 

Een laatste onderverdeling ten slotte die vooral van belang is in verband met de 
manoeuvreereigenschappen van de varende eenheden of samenstellen is die op basis 
van de wijze van voortbewegen. Bij de binnenvaart wordt onderscheid gemaakt tus
sen motorvaart (eigen aandrijving), duwvaart (uitgeoefend met duwstellen bestaan
de uit een combinatie van een duwboot met maximaal 4 bakken) en sleepvaart. 
De sleepvaart bestaat uit combinaties van een o f meer sleepschepen en een sleep
boot. Deze wijze van voortbewegen was vooral in het verleden van groot belang. In 
de Rijnvaart kwamen soms slepen voor met 5 o f 6 sleepschepen en waarvan de totale 
lengte 1200 a 1500 m bedroeg. 

Sleepvaart komt ook voor bij het verplaatsen van drijvende objecten (bokken, cas
co's, werkvaartuigen, enz.). 

De duwvaart gaat een steeds grotere rol spelen en neemt op bepaalde vaarwegen al 
een zeer hoog percentage van het vervoer voor haar rekening. Het maximale laad
vermogen van duwstellen is in de loop van de jaren steeds toegenomen en bedraagt 
nu maximaal ongeveer 11.000 ton wat veel meer is dan het laadvermogen van menig 
zeeschip. 
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De categorie motorschepen levert verreweg het grootste aandeel in de scheepvaart
intensiteit op de Nederlandse binnenwateren. De laadvermogens van deze schepen 
die onderling zeer grote verschillen te zien geven, liggen, globaal genomen, tussen de 
100 t en 4000 t . Ook b i j de motorvaart is er sprake van een duidelijke schaalvergro
ting. Verwacht mag echter worden dat de schepen met de kleine laadvermogens 
voorlopig nog wel een belangrijke ro l zullen blijven spelen omdat een groot aantal 
vaarwegen vooral in België en Frankrijk niet toegankelijk zi jn voor de grote schepen. 

Het ligt voor de hand dat t.a.v. de wijze van voortbewegen bi j pleziervaart een on
derscheid wordt gemaakt tussen zeilvaart en motorvaart. 

I n de zeevaart wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen motorschepen en turbine
schepen, omdat de laatstgenoemden duidelijk minder goede manoeuvreereigenschap
pen hebben wat van belang kan zi jn bi j het vaststellen van de maximaal toelaatbare 
scheepsafmetingen, het voorschrijven van het aantal sleepboten enz. 

3. V A A R W E G E N 

3.1. Vaarwegtypen 

Een onderverdeling van de vaarwegen kan gebeuren vanuit verschillende invals
hoeken. Een gebruikelijke indeling is die op basis van waterstaat- o f waterbouwkun
dige kenmerken. De volgende typen vaarwegen worden hierbij onderscheiden. 

a. De zee. Het gaat hierbij vooral om zeestraten en de toegangswegen naar havens. 
De belangrijkste kenmerken zi jn getijbewegingen, zowel horizontaal als verti
caal, deining en zeegang. Op wat grotere afstand van de kust is de zee een 
vaarwater dat zijdelings onbegrensd is (verkeer kan zich in twee-dimensionale 
zin vri j bewegen). De diepte is zo groot dat de scheepsweerstand niet beih-
vloed wordt door de nabijheid van de bodem. 

b. Rivieren. Deze kunnen verder worden onderverdeeld i n : 
— Vri je bovenrivieren met als kenmerken: groot verhang, veranderlijke water

standen, bochten, ondiepten, enz. 
Ze zi jn in het algemeen slecht bevaarbaar. Ze komen in ons land als scheep
vaartweg niet voor. 

— Genormaliseerde bovenrivieren. De rivieren zi jn i n een keurslijf gedwongen 
met behulp van kribben en strekdammen, waardoor een grotere diepte ont
staat en de bevaarbaarheid verbeterd wordt . 
B.v. R i j n , Waal en IJssel. 
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— Gekanaliseerde rivieren. Verhoging van de waterstand wordt bereikt door 
de toepassing van stuwen waarbij het totale verval wordt opgedeeld in een 
aantal trappen. De overgang van het ene stuwpand naar het andere verloopt 
via schutsluizen. B.v. Maas, Nederrijn en Lek. 

— Benedenrivieren. Deze worden gekenmerkt door deltavorming, getijbewe
ging en dichtheidsstroming. B.v. Nieuwe Waterweg, Noord, Oude Maas en 
Dordtse K i l . 

c. Kanalen. Kanalen zijn gegraven waterwegen. Het waterpeil is nagenoeg constant 
terwij l er in de regel geen stroom is van betekenis. Hoogteverschillen worden 
overwonnen met behulp van schutsluizen, in enkele gevallen met scheepsliften 
o f andere bijzondere constructies. Er zi jn een groot aantal soorten kanalen zo
als verbindingswegen tussen zee en havens, tussen rivieren, tussen zeeën, tussen 
havens en achterland, enz. 

d. Meren. Nederland kent voornamelijk kunstmatige meren met een relatief gerin
ge diepte, zoals het IJsselmeer, het Grevelingenmeer, enz. 
I n het buitenland zijn natuurlijke meren te vinden zoals de Amerikaanse en 
Canadese meren, waarop intensieve scheepvaart plaats vindt. 

3.2. Classificatie van vaarwegen 

Westeuropa heeft een uitgebreid net van vaarwegen dat vooral in Nederland een vri j 
grote dichtheid vertoont. De vormgeving en afmetingen van dwarsprofielen, de af
metingen van schutsluizen, de doorvaarthoogte en -wijdte van bruggen, bocht-
stralen enz. geven een grote mate van verscheidenheid te zien die te verklaren is uit 
de ontstaansgeschiedenis van de vaarwegen. 

Om to t meer eenheid te komen zi jn in het kader van de Europese samenwerking af
spraken gemaakt over de classificatie van binnenscheepvaartwegen. Hierbij is ui t
gegaan van de afmetingen met name van de lengte en de breedte van een 5-tal fre
quent voorkomende scheepstypen. Deze zijn in dit verband als standaardschip ge
accepteerd (zie ook 3D) . 

Aan de vastgestelde 5 klassen is een klasse 0 toegevoegd in verband met het grote 
aantal kleine vaarwegen van lokale betekenis. Verder wordt in Nederland een klasse 
6 toegepast voor de vaarwegen die geschikt zi jn voor 4-baksduwstellen. Zoals reeds 
vermeld, wordt bij het indelen van een vaarweg in één der genoemde klassen uitslui
tend uitgegaan van de lengte en de breedte van het grootste vaartuig dat op de be
trokken vaarweg wordt toegelaten. Diepgang, hoogte, laadvermogen en scheepstype 
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blijven bi j de klasse-indeling dus buiten beschouwing. In figuur 3 worden de klassen 
aangegeven van de belangrijkste Nederlandse vaarwegen. Voor verdere informatie op 
dit gebied wordt verwezen naar l i t . (5) . 

In Europees verband zijn tevens pogingen ondernomen om technische normen vast 
te stellen voor de aanleg van nieuwe of de verbetering van bestaande vaarwegen. 
Door de CEMT (de Commissie van Europese Verkeersministers) is i n dit verband 
een voorstel aangenomen dat echter beperkt is gebleven tot vaarwegen van de klasse 
4. De normen hebben betrekking op de vaarwegdiepte, bodembreedte, het dwars
profiel en de bochtstraal van vaarwegen en verder op de schutlengte en -wijdte en 
de drempeldiepte van sluizen. Voorts op bruggen en op de hoogte van kabels boven 
de vaarweg. 

Voor de zeevaartwegen geldt geen officiële classificatie op basis van afmetingen. De 
toegankelijkheid van havens en afzonderlijke havenbassins wordt meestal aangegeven 
met behulp van de diepgang. Zo zijn de havenbekkens in Europoort en op de Maas
vlakte thans toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 68 f t . Bij 
de Botlekhaven echter zal de maximale diepgang in het algemeen niet groter z i jn 
dan 45 f t . 

3.3 Overige onderverdelingen van vaarwegen 

Een onderverdeling die nog van belang is, betreft de vaarwegen met een onbeperkte 
doorvaarthoogte en een beperkte doorvaarthoogte ook wel genoemd de resp. open 
en gesloten vaarwegen. Een onbeperkte doorvaarthoogte betekent in het Beneden
rivierengebied een hoogte van ongeveer 45 m op grond van de hefhoogte van brug
gen. In andere gebieden met draai- en basculebruggen wordt de bovengrens voor de 
hoogte in het algemeen bepaald door hoogspanningsleidingen en straalverbindingen. 

Tenslotte is nog een onderverdeling mogelijk uit een oogpunt van vaarwegbeheer. 
Buiten de territoriale wateren heeft de zee als vaarwater geen beheerder, wel is er 
een zeker beheer van de zeebodem geregeld bi j internationale overeenkomsten be
treffende het continentale plat. De territoriale wateren en de vaarwegen binnens
land zi jn i n beheer bij het r i j k , provincies, gemeenten, waterschappen, havenschap
pen en particulieren. 
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4. D E V A A R W E G G E B R U I K E R 

Over de vaarweggebruiker slechts een enkele opmerking. De binnenvaart en de ple
ziervaart z i jn to t op heden v r i j , met dien verstande dat er geen bewijs van bekwaam
heid nodig is, behalve voor de Rijnvaart. 
In de pleziervaart t re f t men uitsluitend vrije-tijds-schippers. I n de beroeps-binnen
vaart t ref t men in het algemeen schippers aan met een zeer ruime praktische er
varing. Het beroep gaat in veel gevallen over van vader op zoon, zodat de schipper 
van k ind af aan op het water verkeert. In de binnenvaart kent men verder z.g. par
ticuliere schippers die tevens eigenaar van het schip zi jn en rederijschippers. 

In de zeevaart z i jn nagenoeg alle schepen in eigendom bi j rederijen. De kapitein en 
de bemanning z i jn in dienst van de rederij. Koopvaardijofflcieren hebben i n tegen
stelling to t schippers in de binnenvaart een hoog opleidingsniveau waarbij zowel 
aandacht is besteed aan theoretische als practische zeevaartkunde. 

Een bijzonderheid i n de zeevaart is verder nog dat de kapitein b i j het manoeuvreren 
en navigeren op beperkt water in o f op weg naar de haven wordt bijgestaan door 
loodsen. De loods is formeel adviseur, in de prakt i jk heeft h i j echter de leiding voor 
zover het de navigatie van het schip betreft . 

I n de scheepvaartverkeerskunde is het gebruikelijk om zowel schippers ui t de bin
nenvaart als loodsen u i t de zeevaart in te schakelen b i j het onderzoek, b.v. voor het 
beoordelen van nautische situaties, het geven van informatie over de toe te passen 
navigatiehulpmiddelen, de wijze van manoeuvreren enz. Een voorbeeld van het in 
schakelen van practijkmensen, bi j het onderzoek naar de capaciteit van vaarwegen, 
is te vinden i n l i t . (6) . 

5. P R O B L E E M B E N A D E R I N G DM A L G E M E N E Z I N 

In dit hoofdstuk zal kor t worden ingegaan op de probleembenadering bi j het op
stellen van ontwerpeisen t.b.v. de dimensionering en vormgeving van vaarweg
onderdelen en het opstellen van eisen m.b.t . de maximaal toe te laten scheeps
afmetingen en vaarsnelheden op bestaande vaarwegen. 

Bij de benadering zoals die heden ten dage gebruikelijk is, gaat het om de verkeers
belasting die maatgevend is voor een veilige, vlotte en ordelijke afwikkeling van de 
scheepvaart op het te onderzoeken vaarwegonderdeel. Hierbij kunnen drie maat
gevende factoren worden onderscheiden: 
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a. het maatgevende enkele schip; 
b. de maatgevende combinatie van schepen; 
c. de maatgevende scheepvaartintensiteit. 

In feite gaat het hier om capaciteitsaspecten. Het kan zijn dat een van de drie fac
toren doorslaggevend is bij het opstellen van het programma van eisen. D i t hoeft 
echter niet. Zo kan het maatgevende (enkele) schip bepalend zi jn voor de water
diepte terwi j l de maatgevende combinatie beslissend is voor de keuze van de bevaar
bare breedte van de vaarweg. 

Bij alle drie de maatgevende factoren dient het onderzoek zich te richten op het 
systeem mens-schip-vaarweg. Het begrip vaarweg moet hierbij in ruime zin worden 
opgevat. 

Bij de probleembenadering zoals hiervoor is aangegeven, zi jn er in principe twee 
mogelijkheden: 

1. Het vaarwegonderdeel is gegeven. 
I n dit geval heeft de vraag betrekking op de maatgevende verkeersbelasting. In 
veel practijkgevallen gaat het hierbij om slechts één van de genoemde factoren 
zoals bijvoorbeeld bi j de volgende vragen. 
— Welke diepgang is nog toelaatbaar op een bepaald gegeven kanaalgedeelte 

(factor a). 
— Welke schepen kunnen elkaar nog veilig ontmoeten in een bepaalde (be

staande) rivierbocht (factor b) . 
— Hoeveel scheepvaartverkeer, van gegeven samenstelling, kan deze sluis max

imaal per jaar verwerken zonder dat de wachttijden to t onaanvaardbaar 
hoge waarden oplopen (factor c). 

2. Het vaarwegonderdeel moet (nieuw) worden aangelegd o f verbeterd. 
I n dit geval moet worden uitgegaan van de maatgevende factoren die gekozen 
worden op grond van infrastructurele eisen, b.v. met betrekking tot het maxi
mum schip, of op grond van verwachtingen t.a.v. de toekomstige vervoersom-
vang of recreatieve behoeften. 

Bij het maatgevende enkele schip is vooral de wisselwerking schipvaarweg van be
lang. D i t is ook het geval bij de maatgevende combinatie van schepen waarbij dan 
bovendien de wisselwerking schip-schip een belangrijke rol speelt. Bij de maat
gevende verkeersintensiteit dienen behalve de beide hiervoor genoemde elementen, 
ook het intensiteitspatroon en de samenstelling van de vloot in beschouwing te 
worden genomen. 
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I n de volgende hoofdstukken zal beknopt worden ingegaan op verschillende onder
werpen die van direct belang zijn voor de maatgevende factoren. I n verband met de 
overzichtelijkheid zal hierbij onderscheid worden gemaakt tussen vaarweggedeelten 
en kunstwerken (sluizen en bruggen). 

6. H E T V A A R G E D R A G I N R E L A T I E T O T D E V A A R W E G 

6.1. De vaarsnelheid 

De vaarsnelheid van een schip wordt bepaald door weerstands- en voortstuwings-
eigenschappen van het schip enerzijds en de eigenschappen van de vaarweg ander
zijds. Hier wordt slechts de invloed van de vaarweg op de vaarsnelheid i n beschou
wing genomen. 

12 

1.0-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 50 60 70 80 90 ^ 100 

V 5 in vaarweg ^ ^ 
V s op open water {volle kracht) 

V s = vaarsnelheid • laker ( vrachtschip v/d grote meren) 

D = diepte vaarweg o passagiersschip 
d =diepgang schip A vrachtschip 

X containerschip 

Fig. A VAARTVERLIES BU EEN AFNEMENDE WATERDIEPTE 
(Bron lit. [7] ) 
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Een afnemende waterdiepte heeft een ongunstige invloed zowel op de scheeps-
weerstand als op de voortstuwingseigenschappen. Bij een gelijkblijvend motor
vermogen zal de vaarsnelheid dan ook afnemen; vanaf een zekere waarde van de 
diepte-diepgangsverhouding zelfs regressief ( f ig . 4 ) . 

Het zelfde effect treedt op bi j een verkleining van de vaarwegbreedte o f van het 
totale dwarsprofiel. 

Dat de vaarsnelheid, vooral op binnenwateren, sterk beihvloed kan worden door 
de stroomsnelheid ligt voor de hand. 

Het verband tussen het aan de schroef toegevoerde motorvermogen ( in A P K ) , de 
vaarwegafmetingen en de vaarsnelheid is vooral van belang voor de reistijd en het 
brandstofverbruik die beide van grote betekenis zi jn voor de kosten van het trans
port . Systematisch onderzoek op dit gebied is verricht zowel m.b.v. schaalmodellen 
in laboratoria als in de practijk (7 , 8 en 9) . 

Ui t dergelijk onderzoek is gebleken dat in relatief kleine dwarsprofielen slechts een 
gedeelte van het vermogen effectief wordt gebruikt (zie" fig. 5). Varen met vol ver
mogen levert een ongunstige verhouding tussen brandstofverbruik en vaarsnelheid. 
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(Bron lit. [8] ) 

Fig. 5. V A A R S N E L H E I D VAN E E N MOTORSCHIP (ca. 1250 t) 

A L S FUNCTIE VAN DE V A A R W E G B R E E D T E 
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6.2. Zuigingsvetschijnselen 

Een varend schip veroorzaakt een gecompliceerde waterbeweging waarbij i n prin
cipe 3 verschijnselen kunnen worden onderscheiden. 
Di t z i jn het primaire golfverschijnsel dat zich manifesteert als een combinatie van 
spiegeldaling en retourstroming rondom het schip, het secundaire golfverschijnsel 
in de vorm van een patroon van korte scheepsgolven en tenslotte de stroming door 
de schroef. 

Als het schip zich voortbeweegt i n de as van de vaarweg is er sprake van symmetrie 
m.b.t. de spiegeldaling en de retourstroming m.a.w. de verstorende invloeden com
penseren elkaar (zie f i g . 6) . 

Als het schip naast de as vaart, dus dichter b i j de ene oever dan b i j de andere, dan 
ontstaat er een asymetrisch retourstroombeeld. D i t heeft to t gevolg dat de spiegel
daling tussen het schip en de nabije oever groter is dan aan de andere kant. Het 
schip wordt hierdoor naar de oever toegedrukt o f zo men w i l gezogen. Tevens 
wordt de opstuwing voor het schip zodanig vervormd dat op het voorschip een van 
de oever af gerichte kracht wordt uitgeoefend. Hierdoor word t een draaiende be
weging opgewekt met de boeg van de oever af. 

Om deze invloeden te neutraliseren dient zowel gebruik te worden gemaakt van het 
roer als de stand van het schip. Het evenwicht wordt bereikt door het instellen van 
een roerhoek, de z.g. evenwichtsroerhoek, waarbij het roer a l t i jd naar de nabije 
oever is gericht en door het instellen van een evenwichtsdrifthoek, een hoek van het 
schip met de vaarlijn, waardoor een zijdelingse kracht wordt opgewekt die mede de 
zuiging neutraliseert. 

Om een schip op koers te houden dient er voortdurend met het roer gecorrigeerd te 
worden. De evenwichtsroer- en dr i f thoek, die horen b i j een bepaalde afstand to t de 
oever, moeten dan ook gezien worden als gemiddelde waarden. 

De evenwichtsroerhoek en -drifthoek worden b i j het onde rzoèk naar de wisselwer
king schip-vaarweg gebruikt als parameters. D i t gebeurt nagenoeg uitsluitend b i j 
modelonderzoek waarbij het systeem schip-vaarweg systematisch kan worden onder
zocht ( f i g . 7) . Door te werken met evenwichtshoeken wordt de invloed van de mens 
geëlimineerd, omdat deze alleen door fysische verschijnselen worden bepaald. 

Hoewel deze onderzoekmethode, ook internationaal, vr i j veel wordt toegepast, is er 
bepaald geen eenduidigheid t.a.v. de criteria. In enkele gevallen is voor zeeschepen 
uitgegaan van een maximumwaarde voor de evenwichtsroerhoek van 1 5 ° . Men gaat 
er dan van u i t dat er voldoende stuurreserve overbl i j f t voor het opvangen van plotse-
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schip n a a s t de a s k r a c h t e n : H en B 

= z, > z 2 HUH z, < z 2 

(5 var ieert — 6 e > 0 

s c h i p n a a s t de a s evenwichtsroerhoek 5e 

ev en w icht s s t an d evenwichtsdrifthoek ffe 

Fig. 6. ASYMMETRISCHE E F F E C T E N OP EEN SCHIP DAT ZICH 

NAAST DE AS VAN DE V A A R W E G V O O R T B E W E E G T . 



linge verstoringen. Op deze wijze kan dan m.b.v. metingen bepaald worden welk ge
deelte van de vaarweg door het maatgevende schip benut kan worden zonder dat 
het kr i ter ium overschreden wordt . 

6.3. De interactie schip-schip 

Zuigingsverschijnselen zijn ook van belang bi j de wisselwerking schip-schip ingeval 
van inhalen o f ontmoeten. Het onderzoek naar de tussenafstanden die afhankelijk 
van de scheepsafmetingen, de vaarsnelheden en het dwarsprofiel met het oog op de 
veiligheid vereist z i jn , gebeurt zowel met behulp van modelproeven als i n de prac-
t i j k . 
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Modelproeven hebben het voordeel dat de van belang zijnde grootheden systema
tisch gevarieerd kunnen worden. Omdat hier sprake is van echte manoeuvreer-
proeven kan de invloed van de mens als bestuurder van de modelschepen niet zon
der meer geëlimineerd worden. De betrouwbaarheid van schaalproeven met mense
lijke bestuurders is niet erg groot i.v.m. het optreden van "psychologische" schaal-
effekten. Deze worden in de eerste plaats veroorzaakt door de omstandigheid dat de 
tijdschaal groter is dan de lengteschaal zodat de gebeurtenissen in het model zich re
latief te snel afspelen. In de tweede plaats zi jn de zintuigfysiologische kondities niet 
overeenkomstig de werkelijkheid. 

Tegenwoordig tracht men deze bezwaren te ondervangen door het toepassen van 
stuurautomaten of zelfs door geheel andere onderzoeksmethoden waarbij krachten 
worden gemeten aan z.g. niet vri j varende modelschepen. Deze zijn via starre kracht-
opnemers verbonden met een sleepwagen. De aldus verkregen gegevens worden dan 
gebruikt voor het opstellen van de bewegingsvergelijkingen van de betrokken 
schepen. Deze worden vervolgens toegepast in manoeuvreersimulatoren met behulp 
waarvan de scheepsbewegingen op ware grootte worden nagebootst zodat het men
selijk stuurgedrag niet beihvloed wordt door een ingekrompen tijdschaal. In dit ver
band moet nog worden opgemerkt dat deze onderzoekstechniek voor wat gecompli
ceerde scheepvaartsituaties betreft nog in de kinderschoenen staat. 

Ten aanzien van de interactie schip-schip zijn tenslotte de volgafstanden tussen ach
ter elkaar varende schepen van belang. Vanwege het grote aantal invloeden dat hier
bij een rol speelt zoals de verkeersdichtheid, het menselijk gedrag, de vaarsnelheid, 
de scheepsafmeting, de vaarwegbreedte, enz. kan onderzoek in dit verband alleen in 
de practijk worden verricht. I n een aantal gevallen is dit gebeurd m.b.v. visuele waar
nemingen, optische camera's en radarfotografie. 

De gegevens over de tussen- en volgafstanden vormen de basis voor de bepaling van 
de verkeerscapaciteit van de vaarweg. 

6.4. Het varen door bochten 

Bij bochten i n vaarwegen is het in de eerste plaats van belang om te weten o f het 
maatgevende schip de bocht kan halen. Verder is het u i t veiligheids- en capaciteits
overwegingen van belang om te onderzoeken welke breedten de schepen tijdens de 
bochtpassage in beslag nemen. 

Bij het doorlopen van een bocht ondergaat het schip de werking van de centrifu-
gaalkracht. Compensatie van deze kracht is nodig omdat het schip anders "u i t de 
bocht zou vliegen". Het evenwicht wordt bewerkstelligd door het schip een scheve 

87 



Fig.8 SCHIP IN EEN BOCHT I stilstaand water I 

stand (dr i f thoek) te laten innemen ten opzichte van de raaklijn aan de te varen cir
kel . Hiertoe wordt een zijdelingse weerstand opgewekt die de centrifugaalkracht 
compenseert (figuur 8). 

Er z i jn dus twee redenen waarom het schip in een bocht een grotere breedte in be
slag neemt dan b i j rechtuit varen. I n de eerste plaats door de geometrie, in de twee
de plaats als gevolg van de hiervoor genoemde scheve stand van het schip. De laatst
genoemde invloed neemt sterk toe als het schip met de stroom mee vaart zodat er 
sprake is van een grote centrifugaalkracht en een relatief geringe zijdelingse weer
stand. Door de schaalvergroting in zowel de binnenvaart als de zeevaart zi jn een 
groot aantal bochten in rivieren en kanalen uitgegroeid to t knelpunten t.a.v. de 
veiligheid en de capaciteit. Voor de Nederlandse binnenvaartwegen wordt een over
zicht gegeven van de te verbeteren bochten in het Ontwerp-Vaarwegennota (11). 
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6.5. Overige van belang zijnde onderwerpen 

Omdat een uitgebreide behandeling van alle onderwerpen die verband houden met 
het vaargedrag en daardoor een belangrijke ro l spelen bij de vormgeving en dimen
sionering van vaarwegonderdelen, veel te ver zou voeren, wordt volstaan met een be
knopt overzicht: 

— De stopweglengte van schepen. 
Deze is vooral van belang voor het ontwerpen van haveningangen. 
Het gaat hierbij om de minimale afstand die het schip nodig heeft om zonder 
gevaar voor stranden o f voor de veiligheid van de overige vaart tot stilstand te 
komen, al o f niet met behulp van sleepboten. 
Zowel met behulp van model- als praktijkproeven is in het verleden getracht 
voor een groot aantal schepen de stopweglengte te bepalen bij verschillende 
randvoorwaarden zoals aanvangssnelheid, diepte-diepgangsverhouding, de wijze 
van afstoppen, enz. 

— De squat. 
Onder de squat wordt verstaan de extra inzinking die het schip kr i jgt tijdens de 
voortbeweging door het water. Deze extra inzinking is van belang om de over-
diepte (keel clearance) te kunnen bepalen die uit veiligheidsoverwegingen mi
nimaal aanwezig moet z i jn . De grootte van deze extra inzinking is afhankelijk 
van de vaarsnelheid, de scheepsafmetingen, diepte-diepgangsverhouding, de 
oppervlakte van het natte dwarsprofiel, enz. Voor het bepalen van de squat z i jn 
berekeningsmethoden opgesteld (12). 

— Verticale scheepsbeweging onder invloed van golven. 
Di t verschijnsel is vooral van belang bi j de toegangsgeulen naar havens vanuit 
zee, omdat daar voor het maatgevende schip in de regel slechts een geringe keel 
clearance aanwezig zal z i jn . Met deze verticale bewegingen ten gevolge van 
stampen, slingeren en dompen van het schip moet rekening worden gehouden 
bi j de aanlegdiepte van de geul. 

7. V E R K E E R S A F W I K K E L I N G S F A C T O R E N 

De verkeersafwikkeling wordt beihvloed door een zeer groot aantal factoren die zo
wel verband houden met de vloot als met de vaarweg. Wat dit laatste betreft kan 
onderscheid worden gemaakt tussen primaire en secundaire factoren die als volgt 
worden aangeduid. 
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— Primaire factoren 

Deze z i jn van infrastructurele aard en houden direct verband met de afmetingen, 
vorm en eigenschappen van de vaarwegonderdelen. Een verbetering van de primaire 
factoren zal i n het algemeen slechts bereikt worden door de uitvoering van water
bouwkundige werken. 

— Secundaire factoren 

De secundaire factoren hebben betrekking op het gebruik van de infrastructuur en 
en kunnen zowel van materiële als immateriële aard z i jn . 

De primaire factoren die de verkeersafwikkeling voor een belangrijk deel beheersen 
zijn de CAPACITEIT en de WEERSTAND van de vaarwegonderdelen. 

Onder de capaciteit van een vaarwegonderdeel wordt verstaan de maximale hoeveel
heid scheepvaartverkeer, uitgedrukt in aantallen schepen of tonnen laadvermogen, 
die onder gegeven omstandigheden, per tijdseenheid kan passeren. 

De omstandigheden hebben o.a. betrekking op de vaarweg, de samenstelling van de 
vloot en de eigenschappen van de schepen, de meteorologische omstandigheden enz. 

De weerstand komt tot uiting in de tijd die nodig is om een vaarwegonderdeel te 
passeren. Een te varen route kan opgevat worden als een samenstel van in serie ge
schakelde weerstanden die de reisduur en daarmee in een belangrijke mate de trans
portkosten bepalen. 

De mate waarin de aanwezige kapaciteit van een vaarwegonderdeel wordt benut is 
voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling zowel 
wat betreft de weerstand als de verkeersveiligheid. De veiligheid kan bovendien af
hangen van de nautische omstandigheden op de vaarweg zoals bijvoorbeeld de her
kenbaarheid van de vaargeul, het stroombeeld, de plaatselijke omstandigheden bi j 
brugpassages, haven- en sluisingangen enz. Verder zi jn in d i t verband de uitrusting 
van de schepen en de bekwaamheid van de bemanningen van belang. 

Voor een optimale benutting van de aanwezige capaciteit van een vaarwegonder
deel, bij de geldende nautische omstandigheden, spelen de secundaire kwaliteits
factoren een belangrijke ro l . In de eerste plaats kan hierbij worden gedacht aan voor
zieningen in de materiële sfeer zoals bijvoorbeeld: 

— Betonning en bebakening. 
— Seingeving bij bruggen en sluizen. 
— Ankerplaatsen, vluchthavens en wachtplaatsen. 
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De voorzieningen in de immateriële sfeer betreffen vooral de reglementen, bericht
geving aan de scheepvaart enz. 

Ten aanzien van de verkeersafwikkeling op de vaarwegen dient in verband met het 
begrip capaciteit nog het volgende te worden opgemerkt: 

De capaciteit van een hele vaarweg wordt in het algemeen bepaald door het onder
deel met de kleinste capaciteit. Voor de verkeersafwikkeling kan zo'n onderdeel 
worden beschouwd als een potentieel knelpunt. 

Op de kanalen en gekanaliseerde rivieren worden de knelpunten nagenoeg al t i jd ge
vormd door de schutsluizen. Op de niet gekanaliseerde rivieren zi jn scherpe bochten, 
plaatselijke versmallingen, verondiepingen o f obstakels zoals brugpeilers midden in 
het vaarwater, capaciteitsbepalend. Als mogelijke knelpunten kunnen verder nog 
vermeld worden de beweegbare bruggen met vaste openingstijden, dit z i jn i n hoofd
zaak spoorbruggen en splitsingspunten waar verschillende vaarwegen samenkomen. 

Voor de capaciteit van een vaarwegonderdeel is de samenstelling van de passerende 
vloot een belangrijk gegeven. Deze samenstelling is complex en kan op verschillen
de wijzen benaderd worden (zie ook par. 2) . 

In de eerste plaats kan de vloot samengesteld gedacht worden uit schepen met sterk 
verschillende afmetingen c.q. laadvermogens (zie 2D). Om dit te karaktiseren wordt 
gebruik gemaakt van het gemiddelde laadvermogen per schip als vergelijkings
grootheid. Neemt het gemiddelde laadvermogen van de passerende vloot toe dan 
wordt de capaciteit van het betreffende vaarwegonderdeel groter met betrekking 
tot het totaal laadvermogen en kleiner met betrekking to t het aantal schepen per 
tijdseenheid. 

In de tweede plaats kan, voor wat betreft de binnenvaart, onderscheid worden ge
maakt tussen motorvaart en sleepvaart waarvan de laatste behalve sleepschepen ook 
gesleepte objecten zoals bokken, baggerwerktuigen en casco's omvat (zie 2E). De 
manoeuvreerprestaties van motorschepen, waartoe in dit geval ook duwstellen wor
den gerekend, liggen in het algemeen op een veel hoger niveau dan van sleepschepen. 
Een verdergaande motorisering van de vloot heeft als gunstig neveneffekt, een toe
name van de capaciteit van de vaarweg tot gevolg. 
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8. D E V E R K E E R S A F W I K K E L I N G V I A S C H U T S L U I Z E N 

8.1. Scheepvaartkundige overwegingen bij de dimensionering van schutsluizen 

Zoals hiervoor is opgemerkt z i jn schutsluizen bepalend voor de capaciteit van de 
kanalen en de gekanaliseerde rivieren, die het grootste deel uitmaken van het West-
europese vaarwegennet. Sluizen komen voor in allerlei maten en vormen waarbij 
vooral in het buitenland sluistypen voorkomen die sterk a fwi jken van wat in Neder
land gebruikelijk is (b.v. sluizentrappen, scheepsliften e.d.). 

De drie maatgevende faktoren zoals die in par. 5 zi jn opgesomd, te weten het maat
gevende schip, de maatgevende combinatie van schepen en de maatgevende verkeers
belasting per tijdseenheid, dienen bi j de vormgeving en dimensionering van schut
sluizen in beschouwing te worden genomen. 

Het maatgevend schip is i n dit verband het grootste schip dat de sluis nog moet kun
nen passeren. De minimaal mogelijke hoofdafmetingen van de schutkolk worden 
hierdoor bepaald. Ze zi jn maar enkele procenten groter dan de betrokken scheeps
afmetingen. Het is ook mogelijk dat het maatgevende schip maar één van de schut-
kolkafmetingen bepaalt zoals het geval is bi j de meeste duwvaartsluizen in ons land. 
Deze hebben een breedte van 24 m terwi j l het duwstel maximaal een breedte heeft 
van 22,80 m. 

De maatgevende combinatie van schepen is vooral van belang b i j gesleepte vaartui
gen en objecten o f bi j vaartuigen zoals b.v. zeeschepen die geassisteerd worden door 
havensleepboten. De schutkolk moet, indien gewenst, tegelijkertijd plaats kunnen 
bieden aan zowel het vaartuig als de sleepboten. In de prakt i jk komt dit neer op 
extra lengte o f extra breedte. 

Als de minimaal mogelijke schutkolkafmetingen op basis van de eerste twee maat
gevende factoren bepaald z i jn , moet worden nagegaan o f de capaciteit van de sluis 
voldoende groot is om het verkeer te kunnen verwerken. 

8.2. De schutcapaciteit 

I n de afgelopen jaren zi jn berekeningsmethoden opgesteld en zoveel waarnemingen 
verricht dat het mogelijk is om de capaciteit en weerstand van schutsluizen vol
doende betrouwbaar te kunnen berekenen. Voor een uitgebreide behandeling van 
dit onderwerp wordt verwezen naar l i t . (13) . 
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De schutcapaciteit wordt overeenkomstig par. 7.1 als volgt gedefinieerd: 

De capaciteit van een schutsluis is de maximale hoeveelheid verkeer, uitgedrukt in 
aantallen schepen of tonnen laadvermogen, die onder de voorkomende omstandig
heden per tijdseenheid kan worden geschut als het sluisbedrijf continu volbelast 
werkt. 

De capaciteit wordt i n de regel uitgedrukt in het aantal schepen per uur o f het 
aantal tonnen laadvermogen per uur als functie van het gemiddelde laadvermogen 
per schip. I n figuur 9 is een voorbeeld gegeven voor enkele binnenvaartsluizen. 
De capaciteit is hierin weergegeven voor twee verschillende sluizen met name een 
dubbelsluis bestaande ui t twee kolken van 12 x 120 m2 (de getrokken l i j n ) en een 
sluis bestaande ui t een enkele ko lk van 18 x 240 m2. Het totale kolkoppervlak van 
de dubbelsluis is beduidend kleiner dan dat van de enkele grote sluiskolk. Niette
min heeft de dubbelsluis een grotere capaciteit; b i j een laadvermogen van 500 a 
600 ton zelfs ongeveer 20 % meer. 
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Omdat de capaciteit een functie is van het gemiddeld laadvermogen zal ze over een 
reeks van jaren niet constant z i jn . I n het algemeen kan worden gesteld dat de capa
citeit , i n tonnen laadvermogen, in de loop van de jaren toeneemt als gevolg van de 
schaalvergroting in de scheepvaart (zie voorbeeld i n f i g . 11). 

8.3. De maatgevende verkeersintensiteit 

De weerstand van de schutsluis, die to t ui tdrukking komt i n het tijdverlies voor de 
passerende schepen, is opgebouwd ui t een m i n o f meer vaste 'component en een va
riabele component die afhankelijk is van de belastingsgraad. Het vaste deel van de 
passeertijd is inherent aan het schutproces en is de t i j d die gemiddeld genomen elk 
schip k w i j t raakt bij het op- o f afschutten. Het variabele deel is verkeersafhankelijk 
en is gelijk aan de gemiddelde overligtijd. Overligtijden ontstaan in de periode dat 
het aanbod groter is dan de capaciteit. 

Het zal duidelijk z i jn dat de kans op overliggen mede afhankelijk is van de variatie 
i n de verkeersintensiteit. Het intensiteitspatroon dient daarom aan een nadere be
schouwing te worden onderworpen. 

De variatie in de verkeersintensiteit is deels systematisch deels stochastisch van aard. 
De systematische opbouw wordt in belangrijke mate bepaald door het optreden van 
etmaalcycli en weekcycli. 

De etmaalcyclus wordt gekenmerkt door een relatief lage intensiteit i n de nacht
uren en een relatief hoge intensiteit overdag. De weekcyclus wordt zichtbaar door
dat in de periode van maandag to t en met vrijdag de etmaalintensiteiten hoger zi jn 
dan op zaterdag en zondag. Bij een groot aantal sluizen in Nederland zi jn de bedrijfs
t i jden op de genoemde intensiteitscycli afgestemd door het instellen van een gesloten 
periode gedurende de nacht en een gereduceerd aantal bedrijfsuren in het week
einde. 

De overligtijd van de schepen wordt bepaald met behulp van een simulatie van het 
schutproces. Een dergelijke simulatie is i n feite een rekenmethode waarbij het schut
ten volgens een bepaald schema wordt nagebootst. De schutsimulaties worden uit
gevoerd voor een periode van één o f meer gehele weken en voor verschillende week-
intensiteiten. Op deze wijze wordt het verband bepaald tussen de gemiddelde over
l ig t i jd per schip en de belastingsgraad van de sluizen die worden uitgedrukt als de 
verhouding tussen intensiteit en capaciteit op weekbasis. 

Zoals reeds is opgemerkt is de variatie in de verkeersintensiteit van groot belang voor 
het optreden van overligtijden. I n dit verband wordt als parameter de variatie-
coëff ic iént gehanteerd. Deze is gelijk aan de standaardafwijking van uurintensiteiten 
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gedeeld door de gemiddelde uurintensiteit. De variatiecoë'fficiè'nt zal het hoogste 
zi jn bij de sluizen met een volkomen willekeurig aanbod die bovendien volcontinu 
worden bediend (168 uur per week). De variatie coëff iciënt wordt lager door de 
sluis gedurende een bepaalde periode in het weekeinde te sluiten; het verkeersaan
bod zou gedurende die periode toch gering zijn geweest. De variat iecoëfficiënt is 
het laagste bij sluizen die gedurende de nacht en een bepaald gedeelte in het week
einde gesloten zijn en die bovendien een gedoseerd verkeersaanbod te verwerken 
krijgen. 
Deze dosering vindt plaats door nabij gelegen overeenkomstige sluizen in dezelfde 
vaarweg. De invloed van de variat iecoëfficiënt op de overligtijd is duidelijk zicht
baar uit de drie functionele verbanden zoals die in figuur 10 zijn weergegeven. 

Op grond van de overligcurve wordt een toelaatbare belastingsgraad vastgesteld. 
Momenteel wordt uitgegaan van een max. toelaatbare overligtijd van 1/2 a 1 uur in 
een representatieve week. Gemiddeld voor het hele land bedraagt, volgens het Neder
lands Vervoerswetenschappelijk Insti tuut, de intensiteit in een dergelijke week 
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2,15 % van de jaarintensiteit. Met behulp van dit percentage wordt de toelaatbare 
weekintensiteit omgerekend naar een jaarintensiteit voor een bestaande of nieuw te 
bouwen sluis. De uitkomst van deze berekening kan dan geconfronteerd worden 
met een opgestelde prognose. Een voorbeeld, voor het type moderne Maassluis met 
kolkafmetingen van 16 x 142 m2 , wordt gegeven in figuur 11 . 

9. D E V E R K E E R S A F V V I K K E L E N G OP V R I J S T R O M E N D E R I V I E R E N 

9 . 1 . De capaciteit van vaarwegvakken 

Op een enkele uitzondering na zijn schutsluizen maatgevend voor de capaciteit van 
kanalen en gekanaliseerde rivieren. Ten aanzien van de vaarwegvakken heeft het be
grip capaciteit daarom alleen practische betekenis in het geval van vrijstromende 
rivieren. 

Bij een gegeven samenstelling van de vloot is de capaciteit van een vaarwegvak pri
mair afhankelijk van de bevaarbare breedte, de waterdiepte, de strekking van de 
vaarweg en eventuele obstakels. Secundaire factoren zijn het uitzicht, de kwaliteit 
van de bebakening, het stroombeeld enz. 

In figuur 12 wordt het verband gegeven tussen de capaciteit, in aantallen schepen 
en tonnen laadvermogen, enerzijds en de bevaarbare breedte voor verschillende ge
middelde laadvermogens van de passerende vloot anderzijds. Dit verband geldt voor 
een ideale vaarweg dat wi l zeggen geen bochten van betekenis, geen o f weinig varia
ties in breedte, voldoende waterdiepte voor de grootste schepen die op de vaarweg 
voorkomen en geen obstakels. Verder zi jn ideale vaaromstandigheden verondersteld 
(daglicht, gunstige weersomstandigheden). Door het grote aantal faktoren waarvan 
de invloed op de capaciteit vaak moeil i jk exact te bepalen is, dient het gegeven ver
band als globaal te worden beschouwd. 

Een groot deel van de vaarwegvakken, vooral wanneer het rivieren betreft, voldoen 
niet aan de voorwaarden voor de ideale vaarweg. 
Met betrekking tot deze vaarweggedeelten moeten dan ook, dikwijls aanzienlijke 
reducties worden toegepast op de uurcapaciteiten die afgeleid kunnen worden uit 
figuur 12. Voor het vaargedrag in bochten wordt in dit verband verwezen naar 
par. 6.4. 

Uiteraard dienen ook reducties te worden toegepast als de vaaromstandigheden niet 
ideaal zi jn dus in geval van duisternis, slecht zicht, ongunstige wind , ijsgang enz. 
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9 . 2 . De capaciteit van splitsingspunten 

Op de splitsingspunten van vaarwegen wordt de capaciteit primair bepaald door de 
volgende twee factoren: 

— De beschikbare ruimte op en de vormgeving van het splitsingspunt. 
De invloed hiervan op de capaciteit spreekt voor zichzelf. 

— De bezetting van de beschikbare ruimte door de elkaar kruisende verkeers
stromen (linksafslaand verkeer). 

De invloed van de laatst genoemde factor is afhankelijk van de verkeersintensiteiten 
op de verschillende takken van het splitsingspunt. 

Als secundaire invloedsfactoren kunnen genoemd worden het uitzicht , de bebake-
ning, het stroombeeld enz. 

De splitsingspunten die gevormd worden door kanalen o f door een kanaal en een 
gekanaliseerde rivier z i jn i n het algemeen van minder belang omdat de sluiscom-
plexen hier maatgevend zijn voor de capaciteit. 
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9.3. De maatgevende verkeersintensiteit 

Bij een geringe verkeersintensiteit wordt de vaarsnelheid en daarmee de reistijd op 
een vaarwegvak in hoofdzaak bepaald door de weerstands- en voortstuwingseigen
schappen van het betreffende schip, de vorm en afmetingen van het dwarsprofiel 
en de strekking van de vaarweg en verder door de waterloopkundige en meteorolo
gische omstandigheden (zie par. 6.1.). Evenals bi j de schutsluizen zou men in dit 
verband ook van de vaste weerstand van het vaarwegonderdeel kunnen spreken. 

Als de intensiteit toeneemt zal het aantal ontmoetings- en inhaalmanoeuvres op het 
betreffende vaarwegonderdeel eveneens toenemen. D i t heeft twee belangrijke gevol
gen. I n de eerste plaats neemt de gemiddelde vaarsnelheid af. In de tweede plaats 
wordt de kans op conflictsituaties groter waardoor de veiligheid afneemt. 

Als op een weg voor autoverkeer het aanbod gedurende enige t i j d groter is dan de 
capaciteit dan kan het verkeer niet meer worden verwerkt en ontstaat er filevorming. 
De afwikkeling van het verkeer vindt schoksgewijs plaats. Er treden hierbij relatief 
grote snelheidsvariaties op terwij l het verkeer, nu en dan, geheel tot stilstand komt . 

Op een vaarweg zou een soortgelijke verkeersafwikkeling, bi j het overschrijden van 
de capaciteit, een grote chaos to t gevolg hebben. Motorschepen die plotseling moe
ten afstoppen dienen volle kracht achteruit te slaan en zi jn dan slecht bestuurbaar. 
Gesleepte vaartuigen zijn nagenoeg hulpeloos en kunnen slechts het anker presen
teren. Bij stroomafwaartse vaart op rivieren zijn de problemen nog groter omdat af
stoppen in de meeste gevallen een opdraaien in de stroom noodzakelijk maakt wat 
op een volbezette vaarweg onvermijdelijk aanvaringen to t gevolg heeft. 

Eenmaal to t stilstand gekomen zi jn de schepen een speelbal van wind en stroom en 
dienen zij voor anker te gaan o f steun te zoeken bij de oever wat lang niet al t i jd 
mogelijk o f gewenst is. 

Bij de bepaling van de maximaal toelaatbare verkeersintensiteit is het uitgangspunt 
dat de hiervoor beschreven chaotische verkeersafwikkeling als gevolg van overbelas
ting niet mag optreden. Voor de practijk betekent dit dat de verkeersstroom vol
doende elastisch moet z i jn , m.a.w. voldoende hiaten moet vertonen, om kort duren
de piekbelastingen veilig te kunnen verwerken. Aan deze voorwaarde wordt alleen 
voldaan indien de verkeersintensiteit gedurende de relatief lange periode van b.v. 
een uur duidelijk lager is dan de capaciteit. 

In dit verband wordt momenteel uitgegaan van een maximaal toelaatbare uurinten
siteit die 75 a 80 % van de uurcapaciteit bedraagt. Omdat echter over de opbouw 
van de verkeersstroom en het manoeuvreergedrag op zeer drukke vaarwegen slechts 
een globale kennis voorhanden is dient het genoemde bedrag te worden beschouwd 
als een eerste benadering met een indicatieve waarde. 
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Om voorts na te gaan wat verkeersprognoses, die op jaarbasis bepaald worden, be
tekenen voor de belasting van een vaarweg, dient de maximaal toelaatbare uurinten
siteit te worden omgerekend naar een maximaal toelaatbare jaarintensiteit. B i j deze 
omrekening wordt uitgegaan van de gedachte dat de maximaal toelaatbare uurinten
siteit slechts gedurende een beperkt aantal malen per jaar mag worden bereikt o f 
overschreden. Verder wordt rekening gehouden met het deels systematisch, deels 
willekeurige karakter van het verkeersaanbod zoals dat geschetst is i n par. 8.3 en 
waarover een groot aantal gegevens voorhanden zi jn u i t waarnemingen op de vri j 
stromende rivieren. 

Als resultaat van deze benadering geldt globaal dat op grond van overwegingen van 
verkeersveiligheid de maximaal toelaatbare jaarintensiteit voor de verschillende r i 
vieren 25 a 30 % van de jaarcapaciteit bedraagt. 

10. E P I L O O G 

I n het voorgaande is getracht een, zij het zeer globaal, overzicht te geven van de 
problematiek waarmee de scheepvaartverkeerskunde te maken heeft. D i t soort ver
keerskunde is echter niet van vandaag o f gisteren, want reeds Herodotos merkt op 
dat het kanaal dat omstreeks 500 voor Chr. tussen de Rode Zee en de N i j l werd ge
graven, bevaren kon worden door een maatgevende combinatie van twee Griekse 
oorlogsschepen naast elkaar. Door de geschiedenis heen heeft men voortdurend vaar
wegen aangelegd en verbeterd, havens gebouwd, vuurtorens opgericht, enz. Men 
heeft zich daarbij steeds moeten afvragen welke eisen u i t scheepvaartkundig oogpunt 
gesteld moesten worden. Wie nu denkt dat de scheepvaartverkeerskunde als samen
hangend vakgebied in het verre verleden reeds to t ontwikkeling is gekomen, heeft 
het mis. I n de eerste he l f t van deze eeuw zijn er een groot aantal activiteiten geweest 
op dit beschouwde vakgebied. Het ging hierbij om onderzoek dat werd verricht door 
scheepbouwers, waterbouwkundigen o f mensen uit de nautische practijk elk vanuit 
hun eigen optiek. Een eerste poging o m to t een meer samenhangend beeld te komen 
met betrekking t o t de scheepvaartverkeerskunde is ondernomen door twee Engelse 
instituten n . l . het Royal Institute o f Navigation en Royal Ins t i tu t ion o f Naval 
Architects. Deze beide instituten hebben een symposium georganiseerd in 1972 met 
als doel om de verschillende activiteiten die op scheepvaartverkeerskundig gebied 
vanuit verschillende vakgebieden worden verricht onder één noemer te brengen (14) . 
Waarschijnlijk omdat hier sprake is van een Engels ini t ia t ief is de binnenvaart hier
bi j buiten beschouwing gebleven. 
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Ook in Nederland zijn pogingen verricht om to t een meer samenhangende aanpak 
te komen op het hier besproken vakgebied. Op het eind van de zestiger jaren werd 
aan de T H te Delf t het vak verkeerswaterbouwkunde geihtroduceerd, waarin een 
groot aantal aspekten werd behandeld. 

Het is dan ook te hopen dat deze ontwikkeling zich in gunstige zin zal voortzetten 
omdat er een grote behoefte bestaat aan samenhangende kennis op het gebied van 
de scheepvaartverkeerskunde. In dit verband kan gewezen worden op het grote aan
tal studies dat zowel i n ons land als in het buitenland is en wordt uitgevoerd ter ver
betering van de veiligheid en de doelmatigheid van de verkeersafwikkeling op zee, 
in de haventoegangen en op de binnenwateren. 
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B I J L A G E 1. 

B I N N E N V A A R T 

vracht- en tankvaart 

01 motorvrachtschip 
02 motortankschip 
03 slepend motorvrachtschip 
04 slepend motortankschip 
05 sleepvrachtschip 
06 sleeptankschip 
07 gekoppelde sleepvrachtschepen 
08 als 07 waaronder tenminste 1 tankschip 
09 motorvrachtschip met één of meer vrachtvaartuigen langszij 
10 als 09 waarbij tenminste één van de schepen als tanker 
11 motorvrachtschip één of meer vrachtvaartuigen duwend 
12 als 11 waarbij tenminste één van dè schepen als tanker 
21 duwstel, 1 vrachtbak 
22 duwstel, 2 vrachtbakken 
23 duwstel, 3 vrachtbakken 
24 duwstel, 4 vrachtbakken 
25 duwstel, meer dan 4 vrachtbakken 
31 duwstel, 1 tankbak 
32 duwstel, 2 bakken waaronder tenminste 1 tankbak 
33 duwstel, 3 bakken waaronder tenminste 1 tankbak 
34 duwstel, 4 bakken waaronder tenminste 1 tankbak 
35 duwstel, meer dan 4 bakken waaronder tenminste tankbak 

R E C R ^ A T J E ^ A A R T 

80 motorjacht 
81 speedboot 
82 zeiljacht varend op hulpmotor 
83 zeilend jacht 
99 overige recreatievaartuigen (roeiboot, kano, e.d.) 

Onderverdeling van de vloot in categorieën. 

Z E E V A A R T 

50 vrachtschip, stukgoed 
51 container-schip, ro-ro-vrachtschip, lash-schip 
52 buik-carrier 
53 tanker voor olie en andere vloeibare lading 
54 tanker voor vloeibare gassen 
5 5 veerboot, ro-ro-schip niet uitsluitend voor vracht-vervoerend 
56 passagierschip 
57 zeesleepboot, bevoorradingsschip-, losvarend 
58 zeesleepboot, bevoorradingsschip-, slepend 
59 gesleept zeegaand object (boor-, kraaneiland, dood schip e.d.) 
60 zeegaand werkvaartuig-, losvarend (hoppeizuiger, boorschip, bergings

vaartuig, betonningsvaartuig e.d.) 
61 vissersvaartuig 
62 marinevaartuig 
79 overig zeegaand vaartuig (loodsboot, weerschip, opleidingsvaartuig e.d.) 

niet vrach(vervoerende vaart 

40 sleepboot, losvarend 
41 sleepboot, één of meer sleepschepen slepend 
42 sleepboot bij duwstel, zeeschip of ander drijvend object 
43 duwboot, losvarend 
44 passagiersschip (veerboot, rondvaartboot, Rode Kruisschip e.d.) 
45 dienstvaartuig (patrouillevaartuig, meetvaartuig, directievaartuig e.d.) 
46 werkvaartuig (bok, zuiger, baggermolen, kabellegger, bergingsvaartuig, 

heistelling, betonningsvaartuig e.d.) 
47 gesleept object niet genoemd onder 05, 06, 07, 08 (pijpleiding, wrak, 

brugdeel, e.d.) 
49 overige binnenvaartschepen en drijvende objecten 



1 

• A 

2 

« • 

3 

No laadvermogen s tandaa rd schip 
k l asse laadv lengte breedte diepgang 

( t o n n e n ) ( tonn. ) ( m ) ( m ) ( m ) 

0 5 0 - 199 1 25 25 4,6 1,6 
I 2 0 0 - 449 3 2 5 39 5.1 2,3 
2 4 5 0 - 749 5 5 0 50 6,6 2,5 
3 7 5 0 - 1.1 4 9 9 2 5 67 8,2 2,5 
4 1 .150 -1 .549 1.350 80 9,5 2,6 
5 1.550- 2.549 2 . 0 0 0 95 11,5 2,7 
6 2 . 5 5 0 - 4 . 9 9 9 4 .100 175 11,4 3,0 
7 >: 5.000 8 . 8 0 0 185 22,8 3,2 

TIET!) 

r ~ ] i _ - .... j 

i J 

Bi j lage 2 

O N D E R V E R D E L I N G B INNENVAART IN L A A D V E R M O G E N K L A S S E N 
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ENIGE ASPECTEN VAN HET ONTWERP-VAARWEGENNOTA 

I n het kader van dit thema-nummer willen wi j gaarne de lezers enige naar het oor
deel van de redactie, belangrijke aspecten van het ontwerp-vaarwegennota onder 
ogen brengen. 
Wij brengen U hiervoor de integrale tekst van een aantal hoofdstukken te weten: 
hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, alsmede de bijlagen 7-3-1, 7-3-2, 8-1-1 
en 8-1-2. 

6 - D E ECONOMISCHE B E T E K E N I S V A N D E V A A R W E G E N 

6.1. Inleiding 

De economische betekenis van de vaarwegen wordt in hoofdzaak bepaald door het 
vervoer van goederen dat daarover plaatsvindt. Di t vervoer van goederen is geen op 
zichzelf staande activiteit maar is nauw verweven met het economische gebeuren in 
al z i jn geledingen. Producerende sectoren moeten worden voorzien van noodzake
l i jke grondstoffen en de produkten zullen bi j hun afnemers moeten komen. I n dit 
proces vormt het vervoer een onmisbare schakel om een bepaald welvaartsniveau te 
bereiken o f te handhaven. Van de hiervoor noodzakelijke infrastructuur vormt op 
zijn beurt het vaarwegennet een wezenlijk onderdeel. 

Doordat ons waterrijke land van oudsher over vele voor de scheepvaart toeganke
li jke waterwegen beschikte, is het vervoer te water van personen en goederen hier 
steeds van grotere betekenis geweest dan in onze buurlanden. De gunstige geografi
sche ligging van ons land aan de Noordzee en de aanwezigheid van to t ver in het 
achterland bevaarbare rivieren verklaren het belangrijke aandeel van ons land in het 
internationale vervoer. Daar in een verder verleden voor het transport van grotere 
ladingen over langere afstanden nauwelijks alternatieven voor het vervoer te water 
bestonden, heeft de aanwezigheid van een vaarwegennet zeker bijgedragen to t onze 
reputatie als volk van vervoerders. 

Zonder dit net, zoals di t in de loop der jaren is ontstaan, zouden bovendien vele 
andere economische activiteiten in ons land niet tot de huidige ontplooiing hebben 
kunnen komen. Zo is ontwikkeling van de zeehavens van Rotterdam en Amster
dam en de aanwezigheid van tal van bedrijfsvestigingen in ons land in belangrijke 
mate te danken aan de goede vervoermogelijkheden te water. 

Het is niet mogelijk aan te geven i n welke mate ons huidige welvaartpeil is beih
vloed door het van oudsher aanwezig zi jn van vaarwegen; hierbij hebben nog tal van 
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andere factoren hun invloed doen gelden, zoals ondernemingsgeest, arbeidsmarkt 
enzovoort. Duideli jk is echter wel dat de vaarwegen van grote betekenis zi jn geweest 
voor de economische ontwikkeling van ons land. Ook thans — nu alternatieve ver-
voertechnieken in de vorm van weg-, spoorweg- en buisleidingvervoer ter beschik
king staan — is het vervoer te water, door de transportkostenvoordelen die dit biedt, 
van groot economisch belang. Enerzijds geldt dit voor de doorvoerfunctie die de 
Nederlandse zeehavens ten behoeve van het Europese achterland vervullen, ander
zijds zijn tal van economische activiteiten in ons land in hoge mate afhankelijk van 
de mogelijkheid van goedkoop transport over water. 
Naast voornoemde economische voordelen brengt het vervoer te water in vele geval
len een geringere belasting van het milieu en een geringer gebruik van schaarse grond
stoffen met zich mee dan transport via andere vervoertechnieken. 

Concluderend kan worden gesteld dat een enigszins nauwkeurige schatting van de 
betekenis van de mogelijkheden van vervoer te water en daarmee van de vaarwegen 
weliswaar niet mogelijk is, maar dat het duidelijk is dat deze betekenis, zowel in 
beperkt-economische zin als maatschappelijk gezien, voor ons land bepaald niet 
gering is. Daarom is het van veel belang dat de vervoermogelijkheden te water aan
gepast blijven aan de eisen des tijds. Teneinde dit op een verantwoorde wijze te doen 
is het nodig voor iedere verbetering o f complex van verbeteringen behalve de kosten 
ook de baten te berekenen. Tot op zekere hoogte is dit veel beter uitvoerbaar dan 
de berekening van de betekenis van een geheel vaarwegennet, zoals b l i j k t ui t de ver
schillende in de afgelopen jaren uitgevoerde kosten-batenanalyse voor vaarweg
projecten. 

Tot besluit van deze inleiding nog een enkel woord over de economische betekenis 
van de vaarwegen in relatie to t de recreatievaart. Het spreekt vanzelf dat belangrijke 
watersportgebieden voor de betrokken regio's van economisch belang zi jn . Men 
denke aan de vestiging van werven voor de bouw en reparatie van pleziervaartuigen, 
aan jachthavens, aan de horeca enzovoort. 
De hier bedoelde economische activiteiten zijn echter van een veel geringere omvang 
dan de activiteiten die aan het goederenvervoer te water z i jn gerelateerd. Z i j zijn 
bovendien niet in de eerste plaats gebonden aan het zich verplaatsen op een vaar
weg, doch vooral aan het meer plaatsgebonden verpozen. 
Het economische belang van de recreatievaart op de vaarwegen is dan ook, in ver
gelijking met het goederenvervoer te water, betrekkelijk gering. 
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6.2. Het transportkostenvoordeel voor de verlader 

Het overheidsbeleid ten aanzien van het goederenvervoer gaat uit van de vrije keuze 
van de vervoertechniek door de verlader. De economisch handelende verlader kiest 
dan ook die vervoertechniek die voor hem het voordeligst is. 
Gegeven dit uitgangspunt zi jn in het kader van de integrale verkeers- en vervoer-
studie door het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut ( N . V . I . ) analyses 
uitgevoerd. Deze hebben aangetoond, dat de keuze van het binnenschip als vervoer
techniek voor de verschillende goederensoorten met name berust op verschillen ten 
opzichte van andere vervoertechnieken i n : 

— de transportkosten in enge zin, waarin begrepen de kosten van laden en lossen 
en eventueel kosten van voor- o f natransport over de weg; 

— de transportti jd; 
— de massaliteit (jaarlijkse vervoerde hoeveelheid). 

Wat de transportkosten in enge zin betreft , biedt de binnenvaart i n veel gevallen 
duidelijke voordelen. Een vergelijking van deze kosten bij de binnenvaart met die bij 
het wegvervoer is opgenomen in de figuren 6.2.1. (massagoederen) en 6.2.2. (niet-
massagoederen) op blz. 000. Hieruit b l i jk t dat indien geen voor- en natransport is 
vereist de binnenvaart het voordeligst is. In het realistischer geval dat hetzij voor
transport hetzij natransport nodig is, b l i j f t de binnenvaart alleen bi j grotere ver-
voerafstanden goedkoper. Voor niet-massagoederen gebeurt dit bij ongeveer 200 
k m en bij massagoederen reeds bi j ongeveer 60 k m . Deze maat moet overigens niet 
als een absolute grens worden gezien vanwege de beperkingen die aan een bereke
ning van deze aard eigen zi jn . 

Vanwege de eigen afwijkende kenmerken kan het railvervoer, dat bescheiden van 
omvang is ten opzichte van het vervoer over de weg en per binnenschip, niet op 
dezelfde wijze worden vergeleken met de twee andere vervoertechnieken. Wél kan 
worden gesteld dat het railvervoer bij grote afstanden, zoals die in het internatio
naal verkeer voorkomen, en grotere massaliteiten concurrerender wordt . 

In het algemeen zal de transporttijd uit een oogpunt van renteverlies op de vervoer
de goederen zo kort mogelijk moeten zi jn . Vergeleken bij andere vervoertechnieken 
is het binnenschip in dit opzicht in het nadeel. Di t nadeel is geringer naarmate de 
waarde van het goed lager is. Di t is vooral bi j massagoederen het geval. 

De invloed van de massaliteit kan worden verklaard uit de voorraadkosten. De ge
middelde voorraad die dient te worden aangehouden, is onder meer afhankelijk van 
de gemiddelde verzendgrootte en van de frequentie en regelmaat van verzenden. 
Daar de gemiddelde verzendgrootte bi j de binnenvaart aanzienlijk groter is dan bij 
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fig. 6.2.1. Het verband tussen t ranspor tkosten per ton en de vervoerafstand voor 
binnenvaart en wegvervoer voor massagoederen (1975, binnenlands 
goederenvervoer} 

200 
verzendgrootte: binnenvaart 500 ton vervoerafstand in k m 

weg 20 ton 

fig. 6.2.2. Het verband tussen totale t ranspor tkosten per ton en de vervoerafstand 
voor binnenvaart en wegvervoer voor niet-massagoederen (1975, b in
nenlands goederenvervoer). 
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het weg- en railvervoer, zullen bi j toepassing van het binnenschip de voorraden 
groter en dus de voorraadkosten hoger z i jn . Daar komt nog b i j dat de vervoerzeker-
heid en de regelmaat van aan- en afvoer b i j de binnenvaart minder groot kunnen 
zi jn , hetgeen eveneens to t het aanhouden van grotere voorraden dwingt. 
Deze nadelen treden echter in veel geringere mate op wanneer sprake is van grote 
massaliteiten bi j het goederenvervoer, omdat bi j een grote omvang van het vervoer 
de invloed van de verzendgrootte op de aan te houden voorraad vermindert. Boven
dien zal bi j massaal goederenvervoer de regelmaat en frequentie van de verzending 
beter z i jn gegarandeerd, hetgeen eveneens leidt tot relatief geringer aan te houden 
voorraden. 

Ui t het voorgaande volgt dat het aandeel van de binnenvaart relatief groot zal zi jn 
op de vervoermarkten waar sprake is van relatief grote afstanden en vervoer van 
massagoederen in grote hoeveelheden. 
Deze bevindingen worden in de beschouwingen in hoofdstuk 7, waarin onder meer 
de samenstelling van het binnenvaartpakket aan de orde komt , duidelijk weer
spiegeld. 
Naast de genoemde kostenfactoren zullen nog verschillende andere moeili jk weeg
bare factoren een rol spelen bi j de keuze van de vervoertechniek. In sommige ge
vallen zal bijvoorbeeld de beperking van de slagvaardigheid van het ondernemings
beleid als gevolg van de langere transporttijd van het binnenschip in combinatie met 
een grotere onzekerheid ten aanzien van de aan- respectievelijk afvoer als een nadeel 
van het vervoer per binnenschip worden ervaren. 

6.3. De op vaarwater georiënteerde bedrijvigheid 

Bij de op vaarwater georiënteerde bedrijvigheid gaan de gedachten in de eerste plaats 
uit naar de zeehavengebieden. 
Zeehavens zi jn belangrijke knooppunten in het goederenvervoer. Een belangrijk deel 
van de goederen die per zeeschip worden aangevoerd, wordt naar het achterland af
gevoerd. Omgekeerd zijn er grote vervoerstromen van het achterland naar de zee
havens; die goederen worden per zeeschip afgevoerd. 
De aanwezigheid van goede achterwaartse verbindingen is — zoals reeds vaker ge
steld —voor de zeehavens een zeer belangrijke voorwaarde. De omstandigheid dat 
onze twee grote zeehavens Rotterdam en Amsterdam via een uitgebreid vaarwegen
net tot ver in het achterland over de mogelijkheid beschikken tot aan- en afvoer van 
goederen per binnenschip, is i n de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen de 
Westeuropese zeehavens een factor van doorslaggevend belang. 
Behalve voor de overslag zijn zeehavens ook van betekenis voor de industrievesti
ging. Deze laatste functie is vooral in de jaren na de oorlog sterk to t ontwikkeling 
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gekomen, omdat met name basisindustr ieën, in verband met de aanvoermogelijk-
heden van grondstoffen per zeeschip voorkeur hebben voor vestiging in zeehaven
gebieden. Deze ontwikkeling is mede gestimuleerd door de aanwezigheid van binnen-
scheepvaartwegen, omdat de produkten per binnenschip kunnen worden afgevoerd. 
Bij de zeehavens gaat het onder meer om aan- en afvoer van massagoederen in rela
t ief grote hoeveelheden, waarbij kan worden geprofiteerd van het transportkosten
voordeel dat vervoer per binnenschip oplevert. 

Als bedrijfstakken waarvoor de vaarwegen van veel belang z i jn , worden in de eerste 
plaats genoemd de basisindustr ieën, zoals de olieraffmage en de metallurgische en 
chemische industrie. Voorts kent ook de bouwnijverheid grote vervoeren van massa
goederen, zodat de vaarwegen ook voor die bedrijfstak een belangrijke functie ver
vullen. Daarnaast z i jn er nog enkele bedrijfstakken die i n het totale goederenpakket 
van de binnenvaart geen overwegend aandeel hebben maar waar de binnenvaart toch 
een aanzienlijk deel van de aan- en afvoer van de bedrijfstak verzorgt, zoals de 
bouwmaterialenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. 
De aanwezigheid van geschikte vaarwegverbindingen kan voor de vestiging van de 
hier genoemde bedrijfstakken een factor van betekenis z i jn . 

Tenslotte verdient nog de sector scheepsbouw en scheepsreparatie vermelding. De 
aanwezigheid van een vaarweg is uiteraard een onmisbare voorwaarde voor derge
l i jke bedrijven. Een deel van het hiermede verband houdende vervoer kan worden 
beschouwd als zogenaamde bijzondere transporten, dit z i jn transporten met a fwi j 
kende afmetingen die een bijzondere navigatie vereisen zoals casco's en bokken of 
grote constructies van constructiebedrijven. Wanneer de vaarweg een 'onbeperkte' 
doorvaarthoogte heeft (open vaarweg), kan dat voor deze bedrijven van extra groot 
belang z i jn . 

6.4. Het regionaal-economische belang van de vaarwegen 

Evenals voor het land als geheel is voor de verschillende landsdelen de aanwezigheid 
van vaarwegen voor de economische positie van belang. De zeehavengebieden wer
den in dit verband al genoemd. De dichtheid van het net en de klasse van de vaar
wegen kunnen daarbij van invloed z i jn , mede doordat verschillende bedrijfstakken 
uiteenlopende eisen stellen aan de vaarwegen en ook in verschillende mate van de 
vervoermogelijkheid te water afhankelijk z i jn . Zo hebben basis industr ieën voor hun 
aan- en afvoer vaarwegen van ten minste klasse I V nodig. Daarnaast zijn er industrie
takken, producerend op kleinere schaal, die veel meer verspreid voorkomen en 
waarvoor met name ten behoeve van de aanvoer van grondstoffen de aanwezigheid 
van vaarwegen, ook die van een kleinere klasse, van belang is. Hetzelfde geldt voor 
bepaalde distributiebedrijven. 
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Nieuwe ontwikkelingen die voor de economische ontplooiing van de betrokken 
landsdelen van belang zi jn , treden voornamelijk op in de basis- en procesindustr ieën, 
derhalve in de zeehavengebieden o f langs binnenscheepvaartwegen van de grootste 
bevaarbaarheidsklassen, met name die welke geschikt zi jn voor duwvaart. Voor de 
handhaving en een verantwoorde verdere ontwikkeling van met name de zeehaven
gebieden kan het vergroten van de capaciteit van de grootste vaarwegen op bepaalde 
punten nodig z i j n . 

De expansieverwachtingen voor de bedrijfstakken waar de binnenvaart een aanzien
l i j k deel van de aan- en afvoer verzorgt maar die nationaal gezien een bescheiden 
plaats innemen, kunnen in het algemeen niet hoog worden gesteld. Wat de sectoren 
landbouwproduktie en voedingsmiddelen betreft zi jn de groeiperspectieven beperkt. 
Voor de oliedistributiecentra en de handel in bouwmaterialen geldt dat deze be
drijvigheid een meer volgend dan een init iërend karakter draagt. 

Het voorgaande betekent dat verbetering van een kleinere binnenscheepvaartverbin-
ding in het algemeen geen groot stimulerend effect zal Ijebben op de aantrekkings
kracht van de betrokken regio voor nieuwe industr ieën en daarmee op de regionale 
economische ontwikkeling. Hierbij dient ook te worden bedacht dat Nederland 
reeds een dicht vaarwegennet heeft, zodat voor de bedrijven die een 'natte vesti
gingsplaats' wensen, voldoende alternatieven — veelal ook in de desbetreffende 
regio — voorhanden zi jn . In uitzonderingsgevallen kan echter een voorgenomen ves
tiging van een voor het regionaal beleid belangrijke nieuwe industrie afhankelijk 
bli jken te zi jn van verbetering van de vaarweginfrastructuur. 
Het regionaal-economische belang van de verbetering van kleinere binnenscheep
vaartwegen betreft echter niet alleen het aantrekken van nieuwe industr ieën o f het 
stimuleren van grote uitbreidingen, maar ook het voldoen aan de ontwikkeling in 
de behoefte aan aan- en/of afvoer via de vaarweg van reeds gevestigde bedrijven. 
In dit verband wordt gewezen op de ontwikkelingen in de bedrijfstak binnenvaart. 
Rationalisaties en dergelijke hebben to t een toenemende gemiddelde scheepsgrootte 
geleid en ook voor de toekomst zal hiermede rekening moeten worden gehouden. 
Bedrijven die hun transport, vanwege een beperkte capaciteit van de vaarweg, moe
ten doen verrichten met een scheepsgrootte die gemiddeld kleiner is dan bij over
eenkomstige bedrijven elders, zullen niet van deze rationalisatie kunnen profiteren. 
Hierdoor hebben deze bedrijven te maken met hogere transportkosten bij vervoer 
over het water. D i t kan er zelfs toe leiden dat het transportkostenvoordeel van de 
binnenvaart voor bedoelde bedrijven verloren gaat, zodat overschakeling op een 
andere vervoertechniek het gevolg kan zi jn , afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de desbetreffende infrastructuur. 

In ieder geval zullen de hogere transportkosten de concurrentiepositie en daarmee 
de ontwikkelingsmogelijkheden van deze bedrijven ongunstig beihvloeden, uiteraard 
ten nadele van de economische ontwikkeling in de betrokken regio. 
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Bij bepaalde bedrijven zal het achterwege laten van aanpassing van de vaarweg aan 
de toenemende scheepsgrootte op den duur een zo nadelige invloed kunnen hebben 
op de concurrentiepositie, dat wordt besloten to t vertrek naar een vestigingsplaats 
aan ruimer vaarwater o f zelfs to t sluiting van het bedrijf . 
Ook verplaatsing betekent voor de betrokken regio veelal een verlies van economi
sche activiteiten. Indien dit verlies uit overwegingen van regionaal beleid ongewenst 
is, zal een tijdige verruiming van de vaarweg een doeltreffende maatregel kunnen 
zi jn . 

Het is duidelijk dat in dit verband geen algemeen geldende richtlijnen kunnen wor
den gegeven. Elke regio heeft haar eigen vestigingsprofiel en groeipotenties, en elk 
bedri jf z i jn eigen karakteristieken. In voorkomende gevallen zullen dan ook dieper-
gaande onderzoekingen noodzakelijk z i jn , waarbij de maatschappelijke kosten van 
de verbetering van de vaarweg worden afgewogen tegen de betekenis van de bestaan
de en de te verwachten bedrijvigheid voor de betrokken regio. 

7 - H E T G O E D E R E N V E R V O E R P E R BINNENSCHIP 

7.1. De plaats van het binnenschip in het totale vervoer 

In de periode 1960 - 1972 is het totale goederenvervoer via de vervoertechnieken 
weg, vaarweg en rail toegenomen van 376 to t 633 mil joen ton (zie tabel 7.3.1 op 
blz. 000). 
In dezelfde periode handhaafde het aandeel van het binnenschip in het binnenland
se vervoer zich op 20 a 25 procent van het vervoerde gewicht. 
Gemeten in tonkilometers was de vervoerprestatie van het binnenschip in het bin
nenlandse vervoer in 1960 het belangrijkst met ru im 43 procent. Het wegvervoer 
kwam op de tweede plaats met 40 procent. De vervoerprestatie in de binnenvaart 
steeg in de loop der jaren langzaam en zeer geleidelijk, daarentegen b i j het wegver
voer veel sneller. Het binnenschip is dan ook kor t na 1960 door het wegvervoer van 
de eerste plaats verdrongen. I n 1972 waren bedoelde percentages voor de binnen
vaart en het wegvervoer 35 procent, respectievelijk 60 procent. 
In het grensoverschrijdende vervoer, exclusief de zeevaart, neemt de binnenvaart 
— met een aandeel van ca 66 procent in het vervoerde gewicht in 1972 — nog 
steeds een sterk overheersende positie i n , ook al is deze positie gedurende de 
periode 1960 - 1972 in betekenis afgenomen. Di t wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de toepassing van de buisleiding in het begin van de zestiger jaren en de enor
me vlucht die het vervoer via deze techniek daarna heeft doorgemaakt. 
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7.2. Recente ontwikkelingen in het vervoerpakket in de binnenvaart 

Met betrekking to t het aandeel van de verschillende goederengroepen in het vervoer 
per binnenschip hebben zich de volgende belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. 
In het binnenlandse vervoer is het aandeel van zand en grind als de belangrijkste 
goederengroep verder toegenomen, namelijk van ongeveer 50 procent van het ver
voerde gewicht in 1960 to t ca. 66 procent daarvan in 1972. Een andere opmerke
li jke ontwikkeling betreft het vri jwel wegvallen van het vervoer van vaste brand
stoffen. 

In de grensoverschrijdende aanvoer zi jn enkele uiteenlopende ontwikkelingen te 
zien. De aanvoer van zand en grind, die tezamen ook hier de grootste groep vormen, 
heeft in de jaren zestig een sterke stijging doorgemaakt, maar is daarna afgenomen. 
Een dergelijke ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan bij de — wat betreft de 
vervoeromvang — veel minder belangrijke groepen als steen, aarde en vaste brand
stoffen. Daartegenover is het aandeel van halffabrikaten en landbouwprodukten 
steeds verder toegenomen. 

In de grensoverschrijdende afvoer wordt de ontwikkeling bepaald door de stijging in 
het vervoer van ertsen, zand, grind, vloeibare brandstoffen en landbouwprodukten. 
Met een aandeel van ca. 33 procent in het afvoervolume vormen de ertsen veruit de 
belangrijkste groep. D i t aandeel is gedurende de periode 1960-1972 nagenoeg gelijk 
gebleven. Het belang van de andere groepen tezamen is gedurende deze periode toe
genomen van ca. 35 procent to t meer dan 40 procent. 
Een algemene tendens in de ontwikkeling is dat de massagoederen een steeds grote
re ro l zi jn gaan spelen in zowel het binnenlandse als het grensoverschrijdende ver
voer per binnenschip. Het betreft hier goederengroepen met omvangrijke verzend
grootte, waarbij het om jaarlijks massale hoeveelheden gaat in over het algemeen 
vaste vervoerrelaties. 

7.3. Toekomstverwachtingen 

De hierna volgende toekomstverwachtingen voor het goederenvervoer per binnen
schip zijn gebaseerd op het desbetreffende onderzoek dat door het Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Ins t i t uu t (N .V.L) is verricht. Voor een uiteenzetting over 
de opzet en de uitgangspunten van dit onderzoek, dat zich uitstrekt over de periode 
to t 1985, wordt verwezen naar bijlage 7.3.1. In deze bijlage worden twee varianten 
van de vervoerprognose behandeld. Naast de zogenaamde centrale variant, die naar 
de huidige inzichten als de meest waarschijnlijke wordt beschouwd, is een hogere 
variant (variant 2) doorgerekend, waarvan de resultaten slechts gradueel verschillen 
van die van eerstgenoemde variant. Hier wordt volstaan met de bespreking van de 
resultaten van de centrale prognose, (zie ook tabellen 7.3.1. en 7.3.2). 
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Tabel 7.3.1.Ontwikkelingen in het totale Nederlandse goederenvervoer over de weg, 

de vaarweg en de rail tot 1985 

1972 1985 
vervoercategorie 

mln.ton index mln.ton index mln.ton 
vervoercategorie 

mln.ton index mln.ton index mln.ton index 

- binnenlands 263 100 423 162 499 190 
• grensoverschrijdend, 113 1M 21" 186 327 289 

- afvoer over 
landgrenzen 32 100 'J 16,5 189 190 306 

- aanvoer over 
landgrenzen 32 100 216 36 300 

- doorvoer zonder 
overlading 1) 13 100 25 126 41 216 

to'taal 376 100 633 169 826 220 

f) Deze vervoercategorie betreft het vervoerd gewicht per binnenschip; voor de andere 
vervoertechnieken vindt thans geen statistische waarneming meer plaats. De in het ver
leden waargenomen omvang ervan was, op het totale vervoer gezien, gering, (bi/voorbeeld 
2 miljoen ton in 1968). 

Tabel 7.3.2.0ntwikkelingen in het totale Nederlandse goederenvervoer per binnen

schip tot 1985 

vervoercategorie 
I960) 1972 

vervoercategorie 
mtrs.ton index index mln.toun 

- binnenlands 62 100 100 161 117,5 189 
- grensoverschrijdend. 92 100 144. ,5 157 218,5 233 

waarvan 
- afvoer over 

landgrenzen m 100 ?8,5 158 123,5 248 
- aanvoer over 

landgrenzen 23 100 41 178 52 226 
- doorvoer zonder 

overlading 19 100 25 126 41 216 

totaal 154 100 244,5 153 334 217 
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Verwacht wordt dat het totale goederenvervoer over de weg, de vaarweg en de rail 
i n de periode 1972 to t 1985 zal toenemen van 633 to t ruim 800 miljoen ton . De 
groei zal gedurende de eerste jaren gering zijn en daarna geleidelijk iets toenemen. 
Daar de groei het sterkst zal z i jn b i j het grensoverschrijdende vervoer, zal het aan
deel hiervan in het totale vervoer toenemen en wel van 33 procent in 1972 to t ca. 
40 procent in 1985. 
Het goederenvervoer per binnenschip stijgt van 244 mil joen ton in 1972 to t ruim 
300 miljoen ton in 1985, met name tengevolge van de groei van het grensover
schrijdende vervoer per binnenschip met 50 procent. Hierdoor treedt enige stabilisa
tie dan wel een lichte stijging op in het aandeel van het vervoer per binnenschip in 
het totale goederenvervoer, namelijk een toeneming van 38,7 procent in 1972 tot 
ca. 40 procent in 1985. 
In de verdeling van het goederenvervoer over het binnenschip en de vervoertech
nieken weg en rail tezamen, worden geen wijzigingen van betekenis verwacht. 
In het binnenlandse goederenvervoer zal de binnenvaart zich handhaven met een 
aandeel van 20 a 25 procent van het vervoerde gewicht. In het grensoverschrijdende 
vervoer zal het binnenschip met een aandeel van ca. 66 procent de grootste ver
voerder blijven. 

I n de prognose volgens de tabel 7.3.2 is geen rekening gehouden met het gereed
komen van de Rijn-Main-Donauverbinding in het begin van de tachtiger jaren. Ui t 
een drietal prognoses 1) b l i jk t dat voor het verkeer op de Ri jn in Nederland slechts 
met een toeneming van enkele miljoenen tonnen goederen behoeft te worden ge
rekend. Di t is in de orde van grootte van 1 procent van het totale voorspelde grens
overschrijdende vervoer in 1985. De invloed van het gereedkomen van dit kanaal op 
het Westeuropese bedrijfsleven (het verkrijgen van vracht op de Donau, de komst 
van Oosteuropese scheepsruimte op de Ri jn) valt buiten het kader van deze nota. 

Voor de samenstelling van het goederenpakket in het vervoer per binnenschip geven 
de toekomstverwachtingen weinig opvallende wijzigingen ten opzichte van de hui
dige situatie te zien. 
In het binnenlandse vervoer b l i j f t het vervoer per binnenschip voor het overgrote 
deel beheerst door het vervoer van zand, grind, vloeibare brandstoffen en landbouw
produkten. 

1) van het IFO-instituut voor het jaar 1986 (gepubliceerd in 1971), van de Economische 
Commissie voor Europa voor het jaar 1989 (gepubliceerd in 1969) en in het kader van 
het Bundesverkehrswegeplan (Ie fase) voor de jaren 1985/1990 (gepubliceerd in 1973). 

115 



I n de grensoverschrijdende aanvoer blijven zand en grind de belangrijkste groep 
vormen. Het aandeel ervan zal naar verwachting zelfs toenemen to t bijna 50 procent 
in 1985. I n de toekomstige ontwikkeling van de totale aanvoer per binnenschip l i j k t 
deze goederengroep dan ook meer dan voorheen een overheersende positie te gaan 
innemen. 
Bij de grensoverschrijdende afvoer stijgt het vervoer van ertsen (reeds de belang
rijkste groep) sneller dan de totale afvoer per binnenschip. Landbouwprodukten 
zullen in belang afnemen, terwij l de grootste toeneming plaatsvindt bij de groep 
halffabrikaten. 
Voor verdere gegevens inzake de te verwachten ontwikkelingen in het goederen
vervoer per binnenschip wordt verwezen naar bijlage 7.3.2. 

8 D E K W A L I T E I T V A N D E T O E K O M S T I G E V E R K E E R S A F W I K K E L I N G OP 
D E B E L A N G R I J K S T E V A A R W E G E N 

8.1 . Inleiding 

De in paragraaf 7.3 genoemde vervoeren leiden tot goederenstromen die op hun 
beurt vertaald kunnen worden in te verwachten verkeersintensiteiten. Figuur 8.1.1 
laat zien welk vervoer in de periode 1972 - 1985 op het vaarwegennet wordt ver
wacht. 
Voor zover de kleinere vaarwegen (klassen 0 en I ) in het prognosemodel z i jn meege
nomen, b l i j k t dat daarop geen groei van het vervoer optreedt. Daarom blijven deze 
vaarwegen in het navolgende onbesproken. 
In hoeverre het vaarwegennet de voorspelde verkeersafwikkeling kan verwerken, 
hangt af van de mate waarin de capaciteit van de verschillende onderdelen van het 
net wordt benut. Wanneer het net hierop wordt doorgelicht, valt op dat op de 
meeste onderdelen de capaciteit nog aanmerkelijk groter is dan de verwachte ver
keersintensiteit. Waar dit niet het geval is, kunnen knelpunten gaan optreden. Het 
betreft hier plaatselijke delen van een vaarweg zoals sluizen, bruggen, rivierbochten, 
splitsingspunten en dergelijke, waar de beperkte capaciteit bepalend is voor de 
kwaliteit van de afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de gehele vaarweg. 
De meest bruikbare graadmeter voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is het 
verhoudingsgetal van de optredende en de toelaatbare verkeersintensiteit, de zoge
naamde belastinggraad ( Ia / I t ) - Voor een nadere uiteenzetting hierover wordt ver
wezen naar bijlage 8.1.1. 

In de figuren 8.1.2 t / m 8.1.4, wordt aan de hand van een viertal belastinggraad-
klassen een overzicht gegeven van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het 
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vaarwegennet voor het basisjaar 1972 en het prognosejaar 1985. Voor 1972 is hier
bij gebruik gemaakt van de telgegevens voor dat jaar van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek en van de Rijkswaterstaat. 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor het jaar 1985 is 
uitgegaan van de twee reeds eerder genoemde scheepvaartverkeersprognoses die zijn 
opgesteld op basis van een 'centrale' vervoerprognose en een 'variant 2' prognose. 
De uitgangspunten van de prognoses zijn in bijlage 7.3.1. weergegeven. 
De figuren 8.1.3 en 8.1.4 geven een beeld van de in 1985 op grond van beide prog
noses te verwachten belasting van het Nederlandse vaarwegennet en van de (poten
tiële) knelpunten. 
Om een globale indruk te krijgen van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in de 
verdere toekomst is de ontwikkeling die voorspeld is voor de periode tot 1985 
(centrale variant), geëxtrapoleerd tot 1995. Hierbij is voor de belangrijke punten 
van het vaarwegennet uitgegaan van dezelfde groeipercentages als die welke naar 
verwachting gemiddeld zullen optreden in de periode 1972 - 1985. Vooreen over
zicht van de knelpunten waar de toelaatbare belasting volgens deze extrapolatie 
wordt overschreden, wordt verwezen naar figuur 8.1.5. 

In de figuren 8.1.2 t /m 8.1.5 wordt onderscheid gemaakt tussen v i j f verschillende 
soorten knelpunten, te weten schutssluizen, schutsluizen die gewoonlijk openstaan 
(keersluizen), beweegbare spoorbruggen met vaste openingstijden, open vaarweg
vakken (splitsingspunten, bochten) en bruggen. Laatstgenoemde categorie knel
punten heeft betrekking op die bruggen over niet gekanaliseerde rivieren die de 
vaargeulbreedte plaatselijk versmallen door een te kleine overspanning o f door 
pijlers in de vaargeul. 

Alvorens in te gaan op de toekomstige ontwikkelingen op de belangrijkste vaar
wegen worden met het oog op de interpretatie van de gegevens, eerst enkele op
merkingen van algemene aard gemaakt. 
Het verschil tussen de twee prognoses voor 1985 is in het algemeen klein. De 
verkeersbelasting op grond van de centrale prognose w i j k t , behoudens enkele uit
zonderingen, niet meer dan 10 procent af van de op basis van de variant 2 voor
spelde hoogste intensiteit. 

De voor 1985 voorspelde belasting van de knelpunten is gebaseerd op de resultaten 
van berekeningen met behulp van het zogenaamde verkeerstoedelingsmodel (zie 
bijlage 7.3.1.). Bij de ontwikkeling van dit model zi jn enige schematiseringen toe
gepast die van invloed kunnen zijn op de grootte van de verkeersbelasting van 
bepaalde vaarweggedeelten. Zo heeft bijvoorbeeld de verkeerstoedeling plaats
gevonden op basis van de laagste reiskosten, waarbij de invloed van de verkeers
veiligheid buiten beschouwing is gelaten. Verder moesten gemiddelde waarden 
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worden toegepast voor de capaciteit van de verschillende vaarwegen, te rwi j l in de 
prakt i jk de afmetingen per vaarwegvak sterk kunnen variëren. 
In verband met deze schematiseringen zi jn , op grond van nadere berekeningen, 
correcties aangebracht in de belastinggraad van de knelpunten met een ononder
broken verkeersafwikkeling (splitsingspunten, bochten enz.) alsook in de belasting-
graad van de spoorbruggen met vaste openingstijden. 
Verder bestaat de indruk dat enkele sluizen als gevolg van de schematiseringen wat 
te laag o f wat te hoog worden belast. Hierop wordt teruggekomen in de vaarwegs-
gewijze toelichting. 

In het verkeerstoedelingsmodel is rekening gehouden met enige verbeteringen in het 
vaarwegennet die weliswaar i n 1972 nog niet to t stand waren gebracht, doch die wel 
reeds in uitvoering waren genomen, dan wel waarvan het in uitvoering nemen op 
korte termijn werd verwacht (zie bijlage 8.1.2). I n de vaarwegsgewijze toelichting 
worden deze verbeteringen nog afzonderlijk vermeld. 

Bij de bepaling van de belastinggraad van de bediende kunstwerken is uitgegaan van 
de huidige bedieningstijden. D i t betekent dat er op verschillende vaarwegen, vooral 
met betrekking to t de sluizen, nog een zekere capaciteitsreserve aanwezig is. Door 
een verlenging van de bedieningstijden, bijvoorbeeld door over te gaan tot het 
schutten des nachts, neemt de capaciteit van een sluis toe. Hiermede kan echter 
slechts het hoogste nut worden bereikt indien het verkeersaanbodpatroon zich zou 
gaan afstemmen op de verruimde mogelijkheden. Het effect van een dergelijke 
maatregel b l i j k t thans echter gering te z i jn , doordat andere factoren als werkti jden 
en omvang van de bemanning een beperkende ihvloéd uitoefenen. Op vaarwegen 
waarvan de sluizen dag en nacht worden bediend, b l i j k t verreweg het meeste verkeer 
zich toch overdag af te wikkelen. 

Bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling moest de recreatievaart, wegens ge
brek aan voldoende gegevens, buiten beschouwing worden gelaten. Wel is bi j schut
sluizen globaal rekening gehouden met dit verkeer door toepassing van een reductie 
op de capaciteit. Zoals reeds is uiteengezet, kan ervan worden uitgegaan dat daar 
waar niet reeds het verzadigingspunt is bereikt, de groei van de laatste jaren zich nog 
zal voortzetten. I n dat geval kunnen zich in de toekomst op een aantal doorgaande 
vaarwegen, althans gedurende de zomermaanden, capaciteitsproblemen gaan voor
doen. 
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8.2. Vaarwegsgewijze toelichting 

8.2.1. De vaarwegen in de relaties Rotterdam/Amsterdam-Duitsland 

De vaarwegen die het Rotterdamse en Amsterdamse havengebied met de grensover
gang bi j Lob i th verbinden, vormen een net, waartoe behoren de vaarroutes via de 
Neder Ri jn en de Lek enerzijds en de Waal anderzijds, de vaarroutes in het noorde
l i j k deltabekken, en de kanalen die Amsterdam met de Lek en de Waal verbinden. 
Ui t de figuren 8.1.3 en 8.1.4 b l i j k t dat volgens de berekeningen, waarbij de ver-
keerstoedeling op basis van de laagste reiskosten plaatsvond, de Neder R i jn en de 
Lek door de scheepvaart nauwelijks als alternatief voor de Waal zullen worden 
gebruikt. D i t wordt voor het overgrote deel van het verkeer in de relatie Rotterdam 
—Duitsland, te weten de vaart met grote schepen o f combinaties van grote schepen, 
waarschijnlijk geacht. Zelfs bi j een sterke groei van dit verkeer op de Waal zullen 
Neder Ri jn en Lek geen aantrekkelijke alternatieve route z i jn , zij zijn voor dit 
verkeer te smal en te bochtig. Voor de kleinere vaart kunnen de Neder Ri jn en de 
Lek wel een veilig alternatief z i jn . Wellicht is er in het verkeerstoedelingsmodel dan 
ook sprake van een zekere onderwaardering van de mogelijkheden die deze route 
biedt. 

De sluizen in de Neder Ri jn en de Lek zullen in de toekomst geen knelpunten gaan 
vormen. De kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek bij Wijk bi j Duur
stede zal zich evenmin to t een knelpunt ontwikkelen. Deze verwachting is gebaseerd 
op de prognose dat het verkeer op de Neder Ri jn en de Lek ten opzichte van 1972 
zal afnemen. Indien de riviervaart zich echter zou handhaven op het peil van 1972, 
dan is het optreden van verkeersproblemen op de genoemde kruising niet uit
gesloten. 
De route via de Neder Rijn en de Lek heeft, zoals gezegd, een relatief geringe 
capaciteit en zou alleen dan een bruikbaar alternatief voor de vaart op de Waal zi jn 
indien de sluiscapaciteiten aanzienlijk zouden worden uitgebreid en bovendien de 
verkeersproblematiek, die dan met betrekking to t de genoemde rivierkruising zou 
ontstaan, zou kunnen worden opgelost. Verder zou een groot aantal bochtafsnij
dingen noodzakelijk zijn om een veilige verkeersafwikkeling mogelijk te maken. Di t 
alles ligt niet i n de bedoeling. 

Voor de verkeersintensiteit op de Waal wordt een jaarlijkse groei verwacht van 2 a 3 
procent in de periode 1972 - 1985. Opvallend is dat het verkeer op het riviergedeel
te bovenstrooms van Weurt meer toeneemt dan op de rest van de rivier. Di t ver
schijnsel wordt veroorzaakt door de relatief sterke groei van het vervoer dat via de 
Maas op de Bondsrepubliek Duitsland is gericht en waarvan de herkomst- en be-
stemmingsgebieden zijn gelegen in oostelijk België en Limburg. 
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Tussen 1980 en 1985 zal de bocht bi j Nijmegen een knelpunt gaan vormen. De 
belastinggraad zal dan zo groot z i jn dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt . 
In 1985 zal volgens beide prognoses de verkeersbelasting op dit vaarweggedeelte 
zelfs groter z i jn dan de toelaatbare. De problemen met betrekking to t de verkeers
afwikkeling zullen zich het eerst voordoen bi j lage waterstanden, omdat het verkeer 
zich dan moet afwikkelen in een sterk versmalde vaargeul. 

Vanwege de hoge verkeersintensiteiten op de Waal moet bijzondere aandacht wor
den geschonken aan de punten waar vaarwegen op elkaar aansluiten. De vertak-
kingspunten bi j Weurt (Maas-Waalkanaal), Tiel (Amsterdam-Rijnkanaal) en Sint 
Andries (Kanaal van Sint Andries) kunnen op grond van hun belastinggraad als de 
belangrijkste worden aangemerkt. 
U i t capaciteitsoogpunt zal de toelaatbare belasting op genoemde splitsingen ver
moedelijk niet vóór 1995 worden overschreden. Bi j de beoordeling van de verkeers
veiligheid dient echter rekening te worden gehouden met het karakter van de ver
keersafwikkeling. Deze wordt op de vertakkingspunten gekenmerkt door elkaar 
kruisende verkeersstromen. Bij een dergelijke verkeersafwikkeling kan een verkeerde 
beoordeling van de verkeerssituatie, de stroomsterkte en dergelijke, gemakkelijk een 
aanvaring to t gevolg hebben. Een verhoging van de belastinggraad zal de kans op dit 
soort aanvaringen uiteraard aanmerkelijk vergroten. 
De verkeersveiligheid op de genoemde splitsingspunten wordt bovendien nog na
delig beihvloed door de volgende omstandigheden: 

— bi j Weurt een ongunstige oriëntat ie en vormgeving van de kanaalmond voor de 
vaart komende uit het kanaal en gaande in stroomopwaartse richting, en om
gekeerd; 

— bi j Tiel de toekomstige ontwikkeling van de duwvaart op het Amsterdam-
Rijnkanaal; 

— bi j Sint Andries de combinatie van een vertakkingspunt met een relatief 
scherpe bocht. 

Een verbetering van de verkeersveiligheid op de splitsingen zou kunnen worden 
bereikt door het toepassen van een plaatselijke verkeerssignalering, te rwi j l voor 
Weurt en Sint Andries tevens aan een aanpassing van de vormgeving van het vertak
kingspunt kan worden gedacht. 

In de relatie Rotterdam—Duitsland zijn er in het noordelijk deltabekken twee 
hoofdroutes, waarvan de ene loopt via de Nieuwe Maas en de Noord en de andere 
via de Oude Maas. Voor een groot deel van de scheepvaart vormen beide routes 
eikaars alternatief. 
Op de Oude Maas zal het verkeer relatief sterk toenemen door de verdergaande 
ontwikkeling van de overslag in Europoort en op de Maasvlakte. De capaciteit van 
de verschillende gedeelten van deze vaarweg is zo groot dat de verkeersafwikkeling 
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geen problemen zou gaan opleveren wanneer, overeenkomstig de desbetreffende 
uitgangspunten van de N.V.I.-prognoses, uitsluitend de binnenvaart daarvan gebruik 
zou maken. Een uitzondering moet worden gemaakt voor schepen met een kruip-
hoogte groter dan ca. 6,50 m , vanwege het passeren van de spoorbrug bij Dordrecht. 
Voorts is er bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling van uitgegaan dat de ge
vaarlijke situatie bi j de Spijkenisserbrug is verbeterd. 
Behalve door de binnenvaart wordt de Oude Maas als toegangsweg naar Dordrecht 
en het industriegebied Moerdijk echter ook gebruikt door de zeevaart. Bij een toe
nemende vaart met grote schepen zal het samengaan van zee- en binnenvaart pro
blemen gaan opleveren voor de verkeersveiligheid, zoals zich dat nu reeds manifes
teert in de bocht bi j Heerjansdam. 
In de verbinding van het Europoortgebied met de Oude Maas vormen de Hartel-
sluizen een potentieel knelpunt. Indien de voorgenomen vergroting van de capaciteit 
door het maken van een open verbinding zal zijn verwerkelijkt, zal aldaar geen 
knelpunt meer voorkomen. Het verkeer op de genoemde twee hoofdroutes bevaart, 
althans voor een groot deel, gezamenlijk de Beneden Merwede. Deze vaarweg zal 
ter plaatse van het potent ië le knelpunt, de spoorbrug b i j Baanhoek, naar verwach
ting niet vóór 1995 overbelast raken. De hulppijler i n de noordelijke rivierhelft zal 
voor de verkeersveiligheid wel meer en meer als een obstakel worden ervaren. 
Het verkeer tussen de Belgische zeehavens en de Bondsrepubliek Duitsland zal zich 
in hoofdzaak afwikkelen via de Nieuwe Merwede. Deze zal ook worden gebruikt als 
omvaarroute voor schepen die langdurig voor de spoorbrug bi j Dordrecht moeten 
wachten. De beneden- en bovenmond van deze waterweg zuilen zich naar verwach
ting niet to t knelpunten van betekenis ontwikkelen. 

Op beide hoofdroutes wordt een deel van de schepen in zi jn vaart gehinderd door 
de beweegbare bruggen met vaste openingstijden te Rotterdam of Dordrecht. De 
vaart die de bruggen te Rotterdam moet passeren, ondervindt hinder bij een kruip-
hoogte groter dan ca. 8,50 m. Bij de spoorbrug te Dordrecht betreft di t , zoals reeds 
opgemerkt, schepen met een kruiphoogte groter dan ca. 6,50 m. Een groot aantal 
duwboten, zeevaartuigen, werkvaartuigen, de grootste conventionele binnen
schepen, zeiljachten enzovoorts hebben een hoogte die boven de genoemde maten 
uitgaat. 

De duwvaart maakte oorspronkelijk gebruik van de route via de Nieuwe Maas. Sinds 
de totstandkoming van Europoort is hierin verandering gekomen, de Oude Maas 
heeft zich meer en meer tot duwvaartweg ontwikkeld. Als gevolg hiervan neemt de 
scheepvaart bi j de beweegbare spoorbrug te Dordrecht zo sterk toe dat deze nu al in 
de drukke uren voor schepen met een kruiphoogte groter dan 6,50 m een knelpunt 
gaat vormen. Hierdoor zal de Nieuwe Maas weer aantrekkelijk voor de duwvaart 
worden. 
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Deze ontwiWceling heeft een aantal ongunstige aspecten met betrekking tot de 
verkeersveiligheid. In de eerste plaats is de vormgeving van de mond van het Hartel-
kanaal in combinatie met de nabijgelegen Botlekbrug minder geschikt voor de vaart 
van duwstellen u i t Europoort naar de Nieuwe Maas en omgekeerd. I n de tweede 
plaats heeft de Nieuwe Maas reeds een druk verkeer met zee- en binnenschepen. Een 
toeneming van de duwvaart op deze vaarweg valt dan ook niet toe te juichen. 

Ui t de prognoses volgt niet dat van de mogelijkheid om de spoorbrug te Dordrecht 
te vermijden door de omweg te kiezen die vanaf de Oude Maas via de Dordtsche K i l 
en de Nieuwe Merwede loopt , veel gebruik zal worden gemaakt. Waarschijnlijk zal 
dat echter in werkelijkheid wel het geval z i jn . Voor een aantal duwboten die een 
doorvaarthoogte nodig hebben die belangrijk groter is dan 9,10 m , is deze route in 
verband met de hoogteligging van de Moerdijkbruggen minder aantrekkelijk. Door 
de getijbeweging is voor deze vaartuigen namelijk onvoldoende doorvaarthoogte 
voorhanden gedurende een aanmerkelijk, met de scheepshoogte toenemend, deel 
van de t i j d . Het varen met minder hoog opgebouwde duwboten kan hier uitkomst 
bieden. 

De kanalen die Amsterdam met de Lek en de Waal verbinden, bevatten geen knel
punten van betekenis. De capaciteit van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt momen
teel sterk vergroot, onder andere door de verdubbeling van de sluizen te Wijk bi j 
Duurstede en te Tiel . In de periode to t 1995 behoeft dan ook niet voor een over
belasting van deze kunstwerken te worden gevreesd. Ook de dubbelsluis te Vrees
w i j k zal in de genoemde periode geen grote vertragingen in de verkeersafwikkeling 
veroorzaken. 
Reeds werd opgemerkt dat op de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de 
Lek de verkeersafwikkeling alleen problemen zal opleveren indien de vaart op de 
Neder R i jn en de Lek, tegen de verwachting i n , zal toenemen. Ombouw van het 
signaleringssysteem aldaar to t een verkeersbegeleiding zou wellicht een oplossing 
kunnen bieden. 

8.2.2. De vaarwegen in het zuidelijke deltabekken 

De belangrijkste noord-zuidroute loopt via de Volkeraksluizen en het Kanaal door 
Zuid-Beveland. In 1971 waren zowel de Volkeraksluizen als de sluizen te Hansweert 
en Wemeldinge zwaar belast. In 1972 was dit voor eerstgenoemde sluizen niet meer 
het geval door het wegvallen van de zandvaart uit de Oosterschelde. 
Na de ingebruikneming van de Schelde-Rijnverbinding zal naar schatting de helf t 
van het huidige noord-zuidverkeer zich via deze vaarweg gaan afwikkelen. De be
lasting van de sluizen te Hansweert en Wemeldinge zal hierdoor sterk verminderen. 
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De verdeling van het toekomstig noord-zuidverkeer over de twee hoofdroutes, zoals 
die is aangegeven in de figuren 8.1.3 en 8.1.4, bevat een aantal onzekerheden die 
samenhangen met de problematiek rond de compartimentering van de Oosterschel-
de en met de vraagstukken omtrent de uitbreiding van het Antwerpse havengebied. 
Het noord-zuidverkeer zal in de periode 1972 - 1985 naar verwachting een vrij ster
ke groei te zien geven. De Volkeraksluizen, waarvan de capaciteit binnenkort aan
zienlijk zal zi jn vegroot, zullen dit verkeer zonder al te grote vertragingen kunnen 
verwerken. Bij een verdere voortzetting van de groei echter zal de toelaatbare belas
ting tussen 1985 en 1990 worden overschreden. Voor de Kreekraksluizen wordt een 
dergelijke overbelasting niet vóór 1990 verwacht. 

De binnenvaartsluis te Terneuzen zal na 1980 een knelpunt gaan vormen voor de 
verkeersafwikkeling. Aangezien echter de Middensluis opnieuw in gebruik zal 
worden genomen (1979) mag worden verwacht dat de toelaatbare belasting niet 
vóór 1990 zal worden overschreden. Een onzekere factor is hierbij de mate waarin 
de zeevaart mede gebruik zal gaan maken van de Middensluis. 

8.2.3. De Maasrou te 

De Maasroute loopt van de Nederlands-Belgische grensovergang te Ternaaien to t aan 
het Hollandsen Diep. De route is opgebouwd uit de volgende vaarwegen of vaarweg
gedeelten: de gekanaliseerde Maas bi j Maastricht, het Julianakanaal, de gekanaliseer
de Maas beneden Maasbracht, de Maas beneden L i t h , de Bergsche Maas en de Amer. 
De verbindingswegen met de Waal (Maas-Waalkanaal, het kanaal van Sint Andries en 
de Afgedamde Maas) worden bi j de Maasroute mede in beschouwing genomen. Ui t 
de figuren 8.1.2 t / m 8.1.4 b l i jk t dat zowel de huidige als de toekomstige verkeers
belasting op het gedeelte bovenstrooms van Heumen aanzienlijk groter is dan het 
benedenstroomse gedeelte. D i t verschijnsel hangt samen met het gegeven dat het 
grootste deel van de vaart in de relatie Rotterdam/Amsterdam—Limburg via het 
Maas-Waalkanaal gaat. 

Bij de werken to t vergroting van de (sluis)capaciteit op de Maasroute en op de ver
bindingswegen met de Waal is overigens met dit verschil in de verkeersbelasting 
rekening gehouden. Behoudens bi j Weurt en L i t h en bi j de Belgische sluis te Ter-
naaien, die toegang geeft to t de Maasroute, komen thans geen knelpunten voor. De 
sluis te Grave, die in figuur 8.1.2 als knelpunt staat aangegeven, is onlangs uitge
breid met een tweede schutkolk, zodat de capaciteitsproblemen daar tot het ver
leden behoren. De overbelasting van de sluis te Heel in 1972 was van ti jdelijke aard 
en werd veroorzaakt door de stremming van de sluis te Linne. 
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Eind 1977 zal de sluis te Weurt zi jn verdubbeld. Als gevolg hiervan zal een relatief 
groter deel van het verkeer zich via het Maas-Waalkanaal gaan afwikkelen; des
ondanks b l i j f t de sluis te L i t h een knelpunt, mede doordat ten oosten hiervan zand-
wmriingen aanwezig z i jn . 

De sluizen in het Julianakanaal zullen bi j de verwachte groei van het verkeer de 
eerstkomende decennia geen vertraging voor de scheepvaart opleveren. De scherpe 
bocht bi j Elsloo zal uit capaciteitsoogpunt in de komende twin t ig jaar evenmin een 
knelpunt worden. D i t geldt niet bi j een verdergaande ontwikkeling van beperkte 
duwvaart op de Maasroute. De sluizen in het Julianakanaal (142 x 16 m) z i jn dan te 
kor t en de beschikbare ruimte in de bocht b i j Elsloo is onvoldoende voor de veilige 
ontmoeting van dergelijke duwstellen (185 x 11,40 m ) , zij het dat een verkeers
regeling mogelijk uitkomst kan bieden. 

Voor de gekanaliseerde Maas beneden Maasbracht wordt voor de periode to t 1985 
een toeneming van het verkeer verwacht van ca. 2,5 procent per jaar. I n deze 
periode zullen er voor de verkeersafwikkeling geen nieuwe knelpunten ontstaan. Bi j 
een voortgezette groei zullen omstreeks 1990 en 1995 respectievelijk de sluizen te 
Heel en Sambeek overbelast raken. 

Op de Maas beneden L i t h zullen naar verwachting geen knelpunten gaan optreden. 
In het Maas-Waalkanaal zal de sluis te Weurt rond 1995 een knelpunt gaan vormen. 
De sluizen in de verbindingswegen tussen de Maas en de Waal te Andel en Sint A n 
dries zullen in de toekomst niet veel zwaarder worden belast dan thans het geval is. 
Na een capaciteitsverruiming van de sluis te L i t h wordt de sluis van Sint Andries 
bepalend voor de capaciteit van de verbinding met de Waal via die sluis. 

Het is mogelijk dat een gedeelte van het Nederlands-Belgische verkeer zich van de 
Maasroute zal verplaatsen naar de route via de Schelde-Rijnverbinding en het 
Albertkanaal, welke laatste vaarweg in de nabije toekomst ingrijpend zal zi jn ver
beterd. I n dat geval zal de Maasroute iets minder zwaar worden belast dan met be
hulp van het verkeerstoedelingsmodel is berekend. U i t aanvullende berekeningen is 
echter gebleken dat eventuele verschuivingen in de routekeuzen van betrekkelijk 
geringe omvang zullen z i jn . 

8.2.4. De IJssel en het Twentekanaal 

Voor de IJssel wordt slechts een geringe toeneming van het verkeer verwacht. 
De IJssel bevat thans twee punten die onder bepaalde omstandigheden als knelpun
ten kunnen worden aangemerkt. In de eerste plaats is dat de scherpe bocht bij 
Nijenbeek (Gorssel), die bi j lage waterstanden te weinig ruimte biedt voor een 
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veilige ontmoeting van twee grote schepen. I n de tweede plaats is dat de beweegbare 
spoorbrug bij Zutphen, die bi j hoge waterstanden vertragingen veroorzaakt voor de 
ongeladen grote schepen. 

Voor het Twenthekanaal (Kanaal Zutphen-Enschede en zijtak naar Almelo) wordt 
geen verkeerstoeneming van betekenis verwacht. De verkeersafwikkeling zal dan 
ook geen problemen opleveren. Di t laatste geldt eveneens voor het aansluitende 
Kanaal Almelo-De Haandrik. De verkeersintensiteit op deze klasse-I-vaarweg zal 
volgens de prognose in 1985, waarbij geen rekening is gehouden met een eventuele 
klassevergroting, zelfs lager zi jn dan in het basisjaar 1972. 

8.2.5. De doorgaande vaarwegen in Friesland en Groningen 

De belangrijkste route loopt van Lemmer naar Del fz i j l en bestaat uit de volgende 
kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eems-
kanaal. Tamelijk druk bevaren zijtakken van dezelfde vaarwegklasse zi jn het Van 
Harinxmakanaal en het Winschoterdiep. Een derde zijtak is het Johan Frisokanaal, 
dat echter tot een lagere vaarwegklasse behoort. 

Knelpunt in het Prinses Margrietkanaal is de spoorbrug te Grouw, die ca. 2 m lager 
is dan de overige bruggen over het kanaal. Verder bevatten voornoemde vaarwegen 
thans geen knelpunten van betekenis. 
De centrale prognose geeft een geringe stijging van het verkeer te zien voor de 
periode tot 1985. Deze stijging heeft niettemin tot gevolg dat de toelaatbare be
lasting van de sluis te Lemmer tussen 1980 en 1985 zal worden overschreden. Op 
de hiervoren genoemde vaarwegen zullen to t 1985 geen andere knelpunten van be
tekenis ontstaan. D i t is ook niet het geval indien het verkeer zich volgens de prog
nose van variant 2 zou ontwikkelen. 

Bij een verdergaande groei van het verkeer na 1985 dient rekening te worden ge
houden met een overschrijding van de toelaatbare belasting van de sluis te Gaar
keuken en de Oostersluis bi j Groningen omstreeks 1995. Dat de eerstgenoemde sluis 
thans reeds wordt vernieuwd vindt niet zi jn oorzaak in het fei t dat de capaciteit van 
de sluis te kor t schiet, doch in de technische staat van het werk. 

5.2.6". Het IJsselmeer 

Een belangrijke toegangspoort to t het IJsselmeer wordt gevormd door de Oranje
sluizen te Amsterdam. In 1972 traden bi j deze sluizen, behoudens in het zomer
seizoen, geen vertragingen van betekenis op. Ook in de toekomst behoeven deze 
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niet te worden verwacht indien de sluis normaal b l i j f t functioneren. De vertragingen 
in het zomerseizoen houden verband met het grote aanbod van re creatie vaartuigen. 
Di t aanbod vertoont nog een sterke stijging. Wel wordt na de reconstructie van de 
Vechtsluizen te Muiden een vermindering van de recreatievaart door de Oranje
sluizen verwacht. Alhoewel verschillende maatregelen worden voorbereid om de ver
keersafwikkeling te verbeteren zal het toch niet mogelijk zi jn op die wijze de wacht
tijdproblemen in de zomermaanden uit te bannen. 

Door de bouw van de di jk van Enkhuizen naar Lelystad zal de verkeersafwikkeling 
geen ingrijpende wijzigingen ondergaan. De gesommeerde capaciteit van de Houtrib-
sluizen te Lelystad en de sluis te Enkhuizen is ongeveer tweemaal zo groot als die 
van de Oranjesluizen zodat laatstgenoemd complex het capaciteitsbepalende knel
punt vormt. 

De relatief sterke toeneming van het verkeer zoals die volgens de prognose van 
variant 2 wordt verwacht voor de sluis bi j Enkhuizen, is een gevolg van de overbe
lasting van de sluis bi j Lemmer tussen 1980 en 1985, waardoor dan een deel van de 
scheepvaart voor de alternatieve route kiest via het Johan Frisokanaal. 

8.2.7 De Noordhollandse kanalen benoorden het Noordzeekanaal 

Op het Noord holland sch Kanaal, de Zaan en de kleinere vaarwegen in Noord-
Holland wordt geen sterke toeneming van het scheepsaanbod verwacht. Met uit
zondering van de Koopvaardersschutsluis te Den Helder zullen dan ook geen knel
punten van betekenis optreden. Bij de bepaling van de belastinggraad van de ge
noemde sluis is niet alleen rekening gehouden met het verkeersaanbod zoals zich 
dat volgens de prognose ontwikkel t , maar is tevens het intraregionale zandvervoer 
i n de beschouwingen betrokken. Bovendien is rekening gehouden met het toe
nemend aantal bevoorradingsschepen dat de sluis passert. Na de vervanging van deze 
sluis in het kader van de dijksverhoging door een sluis met een grotere capaciteit, 
zal er geen sprake meer zi jn van een knelpunt. 

8.2.8. De vaarwegen tussen Rotterdam en Amsterdam 

Tussen de Nieuwe Maas te Rotterdam en het Noordzeekanaal ligt ten westen van 
het Amsterdam-Rijnkanaal een vrij gecompliceerd net van vaarwegen, waarvan de 
bevaarbaarheidsklassen onderling nogal sterk verschillen. ï n dit net kunnen drie 
noord-zuidroutes worden onderscheiden, te weten: 
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— de route Hollandsche IJssel - Gouwe - Schinkelvaart; 
— de route Hollandsche IJssel - Gouwe - Aarkanaal - Amstel; 
— de route Rotterdam - Den Haag" - Leiden - Haarlem, de zogenaamde Randstad

vaarweg. 

Tussen deze route zi jn twee oost-westverbindingen gelegen, namelijk de Oude Ri jn 
en het zuidelijk gedeelte van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. 
De doorgaande vaart met vracht- en tankschepen over de verschillende routes is van 
weinig o f geen betekenis. In de eerste plaats is deze vaart alleen mogelijk voor niet 
afgeladen schepen die kleiner z i jn dan 600 a 700 ton , dit als gevolg van reglemen
taire beperkingen voor de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de geringe 
afmetingen van de Tolhuissluis in de vaarweg Aarkanaal-Amstel. Verder levert het 
passeren van de bediende kunstwerken op deze routes in het algemeen een aanzien
l i j k tijdverlies op. Met name geldt dit voor bruggen in Amsterdam en voor de 
spoorbruggen. De meeste schippers geven daarom de voorkeur aan de omweg via het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. 

Knelpunten in de route Hollandsche IJssel - Gouwe - Schinkelvaart z i jn de spoor
brug te Gouda met in de namiddag twee sluitingsperioden van bijna twee uren, met 
daartussen een openingstijd van zeven minuten, een nauw gedeelte benoorden de 
hefbrug te Boskoop, de oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de 
kunstwerken te Amsterdam met een sluitingsperiode in de namiddag van vier uren. 

In de vaart van de Gouwe naar de Amstel wordt de scheepsgrootte beperkt door de 
Tolhuissluis, die in dit verband dan ook een knelpunt is voor de verdere ontwikke
ling van de scheepsafmetingen. In het vaarwegtraject Rotterdam - Den Haag -
Leiden is de spoorbrug met vaste openingstijden over de Delfhavensche Schie te 
Rotterdam het belangrijkste knelpunt. Het openingsregiem van deze brug is ongun
stig voor de scheepvaart omdat verreweg het grootste deel van de totale openingstijd 
in de avond en nacht valt. Andere knelpunten in dit traject zi jn de Hogebrug te 
Overschie, de bocht in de Delftsche Schie, eveneens te Overschie, en de afmetingen 
van een aantal kunstwerken in het traject tussen Den Haag en Voorschoten. 
Voor het zuidelijk gedeelte van het vaarwegennet geven de prognoses een afneming 
van het verkeer te zien. Op het noordelijk gedeelte wordt alleen een toeneming 
verwacht voor de sluis bi j Spaarndam, die zich echter vermoedelijk niet to t een 
knelpunt zal ontwikkelen. 

8.2.9 De Brabantse en Middenlimburgse kanalen 

Het Kanaal Wessem-Nederweert, de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal 
vormen een stelsel van aansluitende vaarwegen. 
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De Zuid-Willemsvaart heeft een groot aantal sterk verouderde sluizen met een kleine 
capaciteit, die bovendien zwaar zi jn belast. Tevens is de toelaatbare belasting van de 
sluis te Panheel in het Kanaal Wessem-Nederweert nagenoeg bereikt. 
Voor de toekomst wordt alleen voor het noordelijk deel van de Zuid-Willemvaart 
een toeneming van de verkeersintensiteit verwacht. Voor het overige deel van het 
hier besproken vaarwegennet zal dat niet o f nauwelijks het geval z i jn . 

Bij een voortzetting van de groei op het noordelijk deel van de Zuid-Willemsvaart 
zullen enkele sluizen zich in de periode 1990 - 1995 t o t knelpunten ontwikkelen. 
Di t zal eveneens het geval zi jn voor de sluis te Engelen die toegang geeft van de Maas 
tot de Dieze. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het vorenbedoelde stelsel van vaarwegen in 
zijn huidige staat weinig o f geen mogelijkheden biedt voor een verdere ontwikkeling 
van het scheepvaartverkeer. In de eerste plaats is de bevaarbaarheidsklasse te laag, 
gelet op de ontwikkeling in de binnenvloot naar grotere schepen. I n de tweede 
plaats levert het verouderde sluizenstelsel relatief grote vertragingen op, terwi j l 
bovendien door het krappe dwarsprofiel slechts lage vaarsnelheden mogelijk z i jn . 
Het is niet denkbeeldig dat de scheepvaart in die situatie i n de verdere toekomst 
een teruggang te zien zal geven, zoals dat in het verleden reeds i n enkele andere 
delen van het land in overeenkomstige situaties is voorgekomen. 

8.3. Verschuivingen die in de verkeersafwikkeling kunnen optreden indien bepaal
de verbeteringen of wijzigingen in het vaarwegennet zouden worden aange
bracht 

In het voorgaande is de verwachte verkeersontwikkeling getoetst aan de capaciteit 
van het net, waarbij rekening is gehouden met de in bijlage 8.1.2 vermelde verbete
ringen op een aantal routes. Klassevergrotingen o f de aanleg van nieuwe verbindin
gen kwamen daarbij niet aan de orde. Dergelijke wijzigingen in de structuur van het 
net kunnen to t gevolg hebben dat het verkeer andere wegen kiest, waardoor de 
verkeersbelastingen, aangegeven in de figuren 8.1.3 en 8.1.4, veranderen. D i t kan op 
zijn beurt betekenen dat bepaalde vaarweggedeelten dan niet meer en andere juist 
wel een knelpunt in de verkeersafwikkeling worden. 

Het onderzoeken van wijzigingen in de structuur heeft zich op dit ogenblik beperkt 
tot die alternatieven van bestaande vaarwegverbindingen die een reële vervangende 
functie l i jken te kunnen bieden. In het totale net is slechts een gering aantal van 
dergelijke alternatieve routes aan te wijzen. In theorie zi jn weliswaar veel meer 
wijzigingen denkbaar, maar verscheidene kunnen direct worden verworpen, omdat 
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de kosten verbonden aan de verwerkelijking van dergelijke veranderingen in geen 
verhouding zullen staan tot het verkeer dat van een verbeterde situatie zou gebruik
maken. Om bijvoorbeeld de vaarwegverbinding tussen de stad Groningen en het 
IJsselmeer via het Noord-Willemskanaal, de Drentsche Hoofdvaart en het Meppeler-
diep als reëel alternatief voor het Van Starkenborghkanaal en het Prinses Margriet
kanaal te kunnen aanmerken, zou de route door Drenthe in ieder geval op de 
normen van een vaarweg van klasse I V dienen te worden gebracht. Een groot aantal 
nieuwe sluizen zou moeten worden gebouwd en in feite zou een geheel nieuwe 
vaarweg moeten worden aangelegd om een eventuele capaciteitsuitbreiding van 
slechts enkele objecten in de vaarweg door Groningen en Friesland uit te sparen. 

De volgende drie varianten zijn onderzocht met behulp van het verkeerstoedelings
model en op basis van de centrale prognose: 

— de Maas benedenstrooms van Heumen en de verbindingen met de Waal 
(8.3.1); 

— de Brabantse en Middenlimburgse kanalen (8.3.2.); 
— de vaarweg tussen Amsterdam en Rotterdam via de Gouwe en de oostelijke 

Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (8.3.3.). 

Eerder werd reeds opgemerkt dat het verkeerstoedelingsmodel begrenzingen heeft. 
Voorts wordt erop gewezen dat in het model de totale omvang van de vervoer
stromen niet wordt beihvloed door wijzigingen in het vaarwegennet. Alhoewel een 
vergroting van de klasse van een vaarweg een stimulans kan zijn voor activiteiten in 
de doorsneden streek, komt het verkeer dat hierdoor wordt opgewekt, uit het model 
met te voorschijn. 
Evenzo is de verdeling van het vervoer over de vervoertechnieken als een vast ge
geven gehanteerd, zodat verschuivingen daarin evenmin worden meegenomen. 
De vorenbedoelde beperkingen dienen bij de hierna te geven intensiteitscijfers 
steeds in gedachten te worden gehouden. 

8.3.1. De Maas benedenstrooms van Heumen en de verbindingen met de Waal. 

Figuur 8.1.3 laat zien dat (potent ië le) knelpunten zijn de sluizen te L i t h (thans 
reeds een knelpunt) en Weurt (ook na het gereedkomen van de tweede sluiskolk), 
Heumen en Sint Andries. 
Als alternatief voor de bouw van een tweede sluis te L i t h en in een later stadium 
mogelijk ook b i j Sint Andries, zou kunnen worden gedacht aan de aanleg van een 
verbinding tussen de Maas direct bovenstrooms van L i t h en de Waal. 

129 



Het model leert nu dat een dergelijk tweede Maas-Waalkanaal ruim 18 mil joen ton 
laadvermogen per jaar kr i jg t toebedeeld. Daarvan wordt ruimt 11 mil joen ton ont
trokken aan het Maas-Waalkanaal (reductie ruim 20 procent), terwij l de jaarbelas
ting van de sluis te L i t h afneemt met ru im 6 mil joen ton en van Sint Andries met 
3 miljoen ton (reducties respectievelijk ru im 40 procent en iets minder dan 35 pro
cent). 

Ook is onderzocht het vegroten van de schutcapaciteit te L i t h en Sint Andries in 
plaats van dit nieuwe kanaal. Het gevolg daarvan zou zi jn dat 9 mil joen ton laad
vermogen per jaar in plaats van langs het Maas-Waalkanaal extra via Grave-Lith 
wordt afgewikkeld. Wanneer alleen te L i t h , en dus niet te Sint Andries, een tweede 
sluis wordt gebouwd, kiest slechts een extra hoeveelheid verkeer van 3 mil joen ton 
laadvermogen deze weg. D i t zou niet meer dan een reductie van 5 procent van het 
verkeer op het Maas-Waalkanaal inhouden. 

I n het geval van de aanleg van een tweede Maas-Waalkanaal kan de bouw van een 
derde sluiskolk te Weurt achterwege blijven, te rwi j l b i j de bouw van tweede kolken 
te L i t h en Sint Andries uitbreiding te Weurt minder snel nodig is. 

8.3.2. De Brabantse en Middenlimburgse kanalen (Kanaal Wessem-Nederweert, 
Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal). 

Deze kanalen zi jn toegankelijk voor niet afgeladen kempenaars (klasse I I ) . Voor de 
eerste twee kanalen is een plan vastgesteld om de afmetingen van kanalen en kunst
werken te vergroten, zodat de bevaarbaarheidsklasse I V wordt bereikt. Door ver
mindering van het aantal sluizen en een ruimer kanaalprofiel zal de reistijd korter 
worden. Op di t verbeteringsplan ( I ) is een variant ( I I ) denkbaar waarbij ook de 
klasse van het Wilhelminakanaal wordt vergroot. 

1 . Verruiming van het Kanaal Wessem-Nederweert en de Zuid-Willemsvaart 

Door deze verbetering zou de intensiteit op deze kanalen toenemen met 5 a 6 mi l 
joen ton laadvermogen per jaar, hetgeen voor de Zuid-Willemsvaart een verdubbe
ling betekent en voor het Kanaal Wessem-Nederweert een verhoging van de ver
keersbelasting met 50 procent. 
Het gaat hierbij voornamelijk om doorgaande vaart, die ont t rokken wordt aan de 
Maasroute. De verkeersintensiteit b i j de sluizen te Weurt en L i t h neemt daardoor af 
met respectievelijk 3 en 2 mil joen ton . Vergelijking met de cijfers in figuur 8.1.3 
laat zien dat de invloed op Weurt dus zeer gering is en ook voor de overige sluizen in 
de Maas niet van grote betekenis. 

130 



Omgekeerd heeft een vergroting van de sluiscapaciteiten van L i t h en Sint Andries 
ook nauwelijks invloed op de verkeersintensiteiten op de Brabants-Limburgse 
kanalen. 

I I . Verruiming van het Kanaal Wessem-Nederweert, van de Zuid-Willemsvaart bezuiden 
Veghel en van het Wilhelminakanaal, alsmede handhaving van de huidige toestand van 
de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en de Dieze 

Het gevolg van deze verbeteringen zou zijn dat het laadvermogen op het zuidelijk 
deel van de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Wessem-Nederweert toeneemt met de 
onder I genoemde 5 a 6 mil joen ton . In plaats van de Zuid-Willemsvaart te vervolgen 
kiest dan 4,5 a 5 miljoen ton de route via het Wilhelminakanaal, hetgeen voor het 
middengedeelte van dit kanaal een toeneming van ruim 250 procent betekent. De 
verkeersintensiteit op het ongewijzigde noordelijke deel van de Zuid-Willemsvaart 
b l i j f t ongeveer gelijk. Voor de beïnvloeding van het verkeer op de Maasroute geldt 
hetzelfde als onder I opgemerkt. 

Wanneer zowel I als I I zouden worden uitgevoerd, wordt hierdoor geen extra ver
keer aan de Maasroute ont trokken. Van het toegenomen verkeer op de kanalen gaat 
in d i t geval 2,5 mil joen ton langs het Wilhelminakanaal en de rest (2,5 a 3,5 miljoen 
ton) via het noordelijke deel van de Zuid-Willemsvaart. 

8.3.3. De vaarweg Amsterdam-Rotterdam via de Gouwe en de oostelijke Ring
vaart van de Haarlemmermeerpolder 

Behoudens de Ringvaart behoort deze route to t ten minste klasse I V . Knelpunten 
zijn de traverse door Amsterdam (Kostverlorenvaart met vele stadsbruggen) en de te 
lage spoorbrug bi j Gouda. 
Wanneer ertoe zou worden overgegaan het Kanaal om de West bij Amsterdam te 
maken, de voornoemde Ringvaart te verruimen tot klasse I V , de spoorbrug bi j 
Gouda te verhogen en de Julianasluis eveneens te Gouda, te verdubbelen, zou 
volgens het verkeerstoedelingsmodel de doorgaande vaart toenemen met 3,5 a 4 
mil joen ton per jaar. D i t is minder dan 10 procent van het voor Vreeswijk voor
spelde verkeer en betekent dus voor de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal nauwe
lijks een ontlasting. Ondanks de kortere afstand oefenen deze verbeteringen dus 
geen grote verkeersaantrekkende werking u i t . Voor de vaarweg zelf is de toeneming 
wel belangrijk; de jaarintensiteit van de Julianasluis te Gouda stijgt van 8,5 to t bijna 
12 mil joen ton. 
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Aan het kanaal om de West wordt 7 mil joen ton laadvermogen toebedeeld, hetgeen 
voor een belangrijk deel wordt onttrokken aan het Spaarne. Zulk een nieuwe ver
binding tussen het Noordzeekanaal en de Haarlemmermeerringvaart is dus ook van 
betekenis voor het verkeer door Haarlem. 

Ook is bezien het effect indien alleen verbeteringen aan de route in Noord-Holland 
worden aangebracht. Het model rekent dan slechts met een toeneming van de 
doorgaande vaart met 1 a 1,5 miljoen ton, te rwi j l de intensiteit op het Kanaal om 
de West daardoor ook lager ligt (4,5 a 5 miljoen ton ; in wezen dezelfde verlaging). 

Verbeteringen van de infrastructuur worden mede gebaseerd op de te verwachten 
verkeersomvang. In dat l icht gezien zi jn vorenstaande cijfers interessant en vormen 
zij een indicatie van hetgeen met een bepaalde verbetering zou kunnen worden 
bereikt. De beslissing over projecten hangt echter van meer factoren af. Daarvan 
worden genoemd de kosten-batenverhouding, het belang van infrastructuurverbete
ring voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling, de regionale structuur en 
belangen van andere sectoren, waaronder de waterhuishouding. 
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Belasting van het Nederlandse vaarwegennet in 1972 
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Belasting van het Nederlandse vaarwegennet in 1985 
volgens variant 2. 
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B I J L A G E 7.3.1. 

Karakter van het N.V.I.-onderzoek 

Teneinde een indruk te verkrijgen van de toekomstige verkeersafwikkeling op het 
Nederlandse vaarwegennet is aan het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Insti tuut 
( N . V . I . ) opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek naar de te ver
wachten ontwikkelingen i n het vervoer per binnenschip en naar het hieruit resul
terend gebruik van de vaarwegen. 
I n het hiernavolgende wordt een beknopte uiteenzetting gegeven van de opzet, de 
uitgangspunten en de evaluatie van het onderzoek. Voor een uitvoeriger beschrijving 
van het karakter van het onderzoek, waarmee in 1970 is aangevangen en dat in 
1974 is afgerond, wordt verwezen naar de desbetreffende rapportage 1). 

1. De vervoerprognoses 

Bij het opstellen van de vervoerprognoses is aanvankelijk voor een belangrijk deel 
uitgegaan van de prognoses die in het kader van de N.E.I.-studie 2) z i jn ontwik
keld. Het N.V.I.-onderzoek richtte zich daarbij eveneens op de lange termijn (het 
jaar 2000). 
Na het to t stand komen van de prognoses bleek de waarde ervan sterk te zi jn ver
minderd, doordat de algemene verwachtingen ten aanzien van de bevolkingsontwik
keling en de economische groei zich sterk hebben gewijzigd sinds de N.E.I.-studie 
(1972) is verschenen. Deze gewijzigde verwachtingen hebben niet alleen gevolgen 
voor het absolute niveau van het vervoer maar ook voor de verdeling over de cate
gorieën binnenlands en grensoverschrijdend vervoer alsmede de verdeling naar 
vervoertechniek en naar goederensoort, zodat een evenredige aanpassing van de 
uitkomsten niet mogelijk was. 

Daarnaast werd het niet juist geacht om een prognose op lange teirnijn te maken 
met een model waarin, zoals in de N.E.I.-studie het geval was, de ruimteli jke 
spreiding van produktie- en consumptiehuishoudingen constant is gehouden. Het 
model werd echter wel aanvaardbaar geacht voor een prognoseperiode die zich to t 
de middellange termijn beperkt omdat wijzigingen in de ruimtelijke spreiding 
slechts geleidelijk doorwerken in de vervoeromvang. 

1) Raming van de verkeersbelasting van het Nederlandse vaarwegennet voor de jaren 1980 
en 1985; onderzoek uitgevoerd door het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, 
1975; nadere informatie omtrent dit onderzoek is verkrijgbaar bij de Hoofddirectie van 
de Waterstaat, onderafdeling Economie en Toekomststudie. 

2) Integrale verkeers- en vervoerstudie; uitgevoerd door het Nederlands Economisch Insti
tuut in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Staatsuitgeverij 's-Graven
hage 1972. 
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Om voornoemde redenen is door het N . V . I . een nieuwe prognose, met als horizon 
het jaar 1985, opgesteld. 
Bij de vaststelling van de demografische, economische en andere basisgrootheden, 
de zogenaamde exogene variabelen, is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij be
staande prognoses en indicaties. Uiteraard blijven voor de exogene variabelen on
zekerheidsmarges bestaan, die in de uitkomsten van de prognoses doorwerken. Om 
deze onzekerheidsmarges doorzichtiger te maken is een beperkte gevoeligheids
analyse verricht door tegelijkertijd met de nieuwe prognose (centrale variant) een 
hogere variant door te rekenen (variant 2) . Een berekening van een lagere variant 
werd niet nodig geoordeeld gezien de, over het algemeen ru im beneden de capaciteit 
gelegen, belastingen van het vaarwegennet die uit de centrale prognose resulteerden. 

Voor de centrale variant zi jn de belangrijkste exogene variabelen als volgt vast
gesteld (zie ook tabel 7.3.1 op blz. 000). 

— Demografische variabelen 
In aansluiting op de Oriënter ingsnota (deel 1 van de Derde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening) is uitgegaan van de 'hoge' bevolkingsprognose van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, die resulteert i n 14,2 respectievelijk 14,7 
miljoen inwoners in 1980 en 1985. 

— Macro-economische variabelen 
In overleg met het Centraal Planbureau is een raming voor de groei van het 
bruto nationaal produkt opgesteld. De andere macro-economische variabelen 
werden in overeenstemming hiermee vastgesteld. 

— Variabelen betreffende de bouwsector 
Uitgangspunt vormden de tendenties die bleken uit diverse bouwnota's van de 
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1). In deze nota's 
wordt gewezen op de gevolgen van de verminderde bevolkingsgroei, de ver
schuiving van nieuwbouw naar renovatie, de gevolgen van de verminderde 
economische groei voor de utiliteitsbouw en voor de bouw van infrastructuur
werken. Deze ontwikkelingen houden alle een afneming van de totale bouw-
produktie i n , te rwi j l anderzijds nieuwe taken op het gebied van stadsvernieu
wing en milieuverbetering to t een toeneming zullen leiden. 

1) Het betreft hier de volgende kamerstukken: 
- De woningbouw in de jaren 1974 t/m 1977 (zitting 1972-1973, nr. 12488). 
- Bouwprogramma 1974 (zitting 1973 -1974, nr. 12600). 
- Verkenning bouwproduktie voor de periode 1974 t/m 1978 (zitting 1973 -1974, 

13000, nr. 1 en 2). 
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Om voornoemde redenen is voor de prognose volgens de centrale variant uit
gegaan van een zeer geringe groei van de totale bouwproduktie. 
Opgemerkt word t nog dat ten aanzien van de produktie van het voor de 
bouwsector benodigde zand is uitgegaan van de praktische mogelijkheden per 
wingebied en dat tevens is rekening gehouden met nautische overwegingen, 
belangen in de sfeer van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer, met 
invoer ui t Duitsland en met een verschuiving naar zeezand. 

- Variabelen betreffende de landbouwsector 
Voor de variabelen in deze groep is een geringe groei dan wel een zekere 
stabilisatie verondersteld, resulterend in een groei van de landbouwproduktie 
van 1 procent per jaar. 

- Variabelen verband houdende met de energiesector 
Hier is over het algemeen uitgegaan van een gelijkblijvende verhouding van de 
vraag naar energie ten opzichte van het bruto national produkt en een gelijk
blijvend aandeel van de verschillende energiedragers. Er kon nog geen reke
ning worden gehouden met de later verschenen Energienota. 

De ramingen die voor al deze groepen variabelen zijn opgesteld, worden, voorzover 
de huidige inzichten thans reiken, als de meest waarschijnlijke beschouwd. Uiter
aard kunnen thans nog niet voorziene ontwikkelingen afwijkingen doen ontstaan. 
Een van deze wijzigingen zou het energieverbruik kunnen betreffen. Het binnen
lands vervoer van vaste brandstoffen (kolen) werd voor de prognosejaren op nul 
gesteld. Met een zeker vervoer van kolen ten behoeve van de elektriciteitsopwek
king moet echter rekening worden gehouden. In de onderhavige vervoerprognose is 
dit nog niet verwerkt, omdat onder meer de verschijningsvorm (vaste vorm of gas
vorm) van dit vervoer nog niet duidelijk is, zodat de keuze van de vervoertechniek 
thans nog niet vaststaat. 
De genoemde uitgangspunten voor de prognose volgens de centrale variant houden 
ten opzichte van de afgelopen jaren in een vertraging van de economische groei in 
het algemeen en van de groei in de bouwsector in het bijzonder. 

De prognose volgens variant 2 is gebaseerd op de veronderstelling van een 1 procent 
hogere groei van het bruto nationaal produkt en de daaraan gekoppelde exogene 
variabelen, en van een groei 2 procent voor de bouwsector. Voor het overige zi jn 
alle veronderstellingen voor de prognose volgens de centrale variant ook hier van 
kracht. 
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2. Het verkeerstoedelingsmodel 

Door gebruikmaking en aanvulling van het in het kader van de N.E.I.-studie opge
stelde verkeersproduktiemodel werden de voorspelde vervoerstromen omgezet in 
scheepvaartbewegingen. Deze verkeersstromen werden vervolgens toegerekend aan 
het Nederlandse vaarwegennet. 

Hiertoe is door het N . V . I . een zogenaamd verkeerstoedelingsmodel ontwikkeld. Bij 
dit onderzoek heeft centraal gestaan de vraag via welke vaarroute(s) de scheepvaart 
zich op de verschillende vervoerrelaties zou afwikkelen. Het onderzoek heeft zich 
dan ook gericht op een verklaring van het gedrag van de schipper ten aanzien van de 
routekeuze. Als criterium bij deze verklaring heeft gediend het economisch hande
len van de schipper: aangenomen is dat deze alt i jd kiest voor de route met de laag
ste vervoerskosten. Het routekeuzegedrag werd benaderd door het aanbrengen van 
'weerstanden' (uitgedrukt in vervoerkosten) in de verschillende vaarweggedeelten. 

Toepassing van het verkeerstoedelingsmodel bracht mee dat de scheepvaartbewe
gingen en het vaarwegennet modelmatig en geschematiseerd moesten worden bena
derd. In het hiernavolgende wordt op deze beperkingen teruggekomen. 

3. Evaluatie 

Bij de beoordeling van de prognoseresultaten moet rekening worden gehouden met 
de modelmatige aanpak van het onderzoek en met de daarmee samenhangende 
schematiseringen. Voorts zij opgemerkt dat de prognoses uitsluitend het goederen
vervoer betreffen. Met andere vervoercategorieën (recreatievaart, werkvaart) is 
slechts op enkele vaarweggedeelten impliciet — door middel van capaciteitsreductie 
rekening gehouden. 

De gekozen situering van de voedingspunten, van waaruit de verkeersstromen aan 
het vaarwegnet werden toegerekend, kan tot gevolg hebben dat de prognoseuit
komsten voor de vaarweggedeelten in de directe omgeving van die punten to t een 
overschatting van de verkeersintensiteit leiden. Daarentegen kunnen de uitkomsten 
voor een aantal vaarwegen waaraan geen voedingspunt werd gekoppeld, een onder
schatting van de werkelijkheid betekenen. 

Met betrekking to t de routekeuze werd uitgegaan van de hypothese dat steeds de 
routes met de laagste vervoerkosten worden gekozen; deze kosten werden be
schouwd als functie van de factoren reistijd en reisafstand. Andere factoren zoals 
bijvoorbeeld veiligheid werden buiten beschouwing gelaten, terwij l met individuele 
voorkeuren geen rekening werd gehouden. 
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Voorts werden de vervoerkosten afgeleid uit de kostenstructuren van de onder
scheidene laadvermogenklassen. Voor de prognosejaren diende de ontwikkeling 
hiervan te worden geraamd via veronderstellingen met betrekking to t prijs- en 
kostenstijgingen. Een relatieve verschuiving in deze kostenstructuren van de ver
schillende laadvermogenklassen kan invloed hebben op de te kiezen route. 

Bij bepaling van de verkeersbewegingen wordt het volgende aangetekend. 
Op basis van de ontwikkeling in het verleden en uitgaande van een verdere schaal
vergroting van de verladende bedrijven in de toekomst is voor de periode 1972-1985 
een groeifactor van 1,3 voor de gemiddelde verzendgrootte verondersteld. De ver
deling van de verkeersbewegingen over de onderscheidene laadvermogenklassen is in 
beginsel overeenkomstig deze aanname. Wel is rekening gehouden met eventuele 
bevaarbaarheidsbeperkingen. Voorts is in het algemeen uitgegaan van een beladings
graad van 85 procent bij de geladen schepen. Voor een belangrijk deel van de leeg
vaart (de onbeladen reizen waarvan zowel de oorsprong als de bestemming binnen 
Nederland liggen), alsook van de duwvaart moest de bepaling van de omvang ge
schieden aan de hand van gegevens en resultaten van enquê tes alsmede aanvullende 
veronderstellingen. 

Met betrekking to t de samenstelling en verkeerstechnische karakteristieken van het 
vaarwegennet wordt het volgende opgemerkt: 
De verkeerstechnische gegevens waren in beperkte mate voorhanden. I n verband 
daarmede is door de Rijkswaterstaat i n nauwe samenwerking met het N . V . I . een 
groot aantal studies verricht op het gebied van de verkeerskarakteristieken en de 
capaciteiten en weerstanden van de verschillende onderdelen van het vaarwegennet. 
De resultaten van deze studies dienen vooralsnog als globaal en voorlopig te worden 
beschouwd. Naast noodzakelijk gemaakte veronderstellingen zijn ook van invloed 
factoren die liggen op rivierkundig en waterloopkundig gebied. Wijzigingen hierin 
zullen dan ook hun invloed doen gelden op de berekende capaciteit, die immers een 
momentopname is. 

Voor de bedieningstijden van sluizen en bruggen werd uitgegaan van het huidige 
regime. Ook wijzigingen hierin z i jn van invloed op de capaciteit van de desbetref
fende vaarweggedeelten. Wijzigingen ten gunste van het weg- en railverkeer door uit
breiding van de sluitingstijden van beweegbare verkeers- en spoorbruggen leiden 
zowel to t capaciteitsvermindering als weerstandsverhoging voor de scheepvaart. Bij 
een gelijkblijvende o f toenemende vervoerstroom per binnenschip leidt dat dus to t 
een kwaliteitsvermindering van de verkeersafwikkeling te water. 

Met betrekking t o t de resultaten van het N.V.I.-onderzoek kan tenslotte worden 
gesteld dat de overheid een inzicht heeft verkregen in het toekomstige gebruik door 
de binnenvaart van de diverse onderdelen van het vaarwegennet. 
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Voor het nemen van concrete beslissingen ten aanzien van afzonderlijke projekten 
b l i j f t het noodzakelijk diepergaande detailstudies te verrichten; hierbij kunnen b i j 
voorbeeld alle voor- en nadelen van het al dan niet uitvoeren van een projekt wor
den afgewogen en kan beter rekening worden gehouden met plaatselijke omstan
digheden en mogelijke wijzigingen daarin. 

Het onderzoek is zodanig opgezet dat de mogelijkheid is geopend om periodiek 
herberekeningen ui t te voeren. De overheid heeft de beschikking gekregen over een 
verkeerstoedelingsmodel met behulp waarvan de routekeuze van de verkeersstromen 
te water kan worden benaderd, een hulpmiddel dat voorheen niet bestond. Boven
dien biedt dit verkeerstoedelingmodel de mogelijkheid de gevolgen te laten zien 
voor de verkeersintensiteiten op het vaarwegennet als gevolg van wijzigingen van 
onderdelen daarin. Met het voortschrijden van kennis en technische mogelijkheden 
zullen in de toekomst ongetwijfeld verbeteringen en verfijningen in dit model wor
den aangebracht. 

De eerste aanzet voor een beter onderbouwd, planmatig overheidsbeleid met be
trekking to t de vaarwegen is met het thans ter beschikking gekomen verkeers
toedelingsmodel reeds gegeven. 
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Tabel 7.3.1. Overzicht van de belangrijkste exogene variabelen die in de nieuwe 
N.V.I.-prognose zijn gebruikt. 

NEDERLAND 
bevolking (x min.) 
reëel bruto nationaal produkt 

centrale variant 
variant 2 

reëel beschikbaar inkomen gezinnen 
centrale variant 
variant 2 

industriële produktie 
centrale variant 
variant 2 

produktie van gebouwen 
centrale variant 
variant 2 

1980 
14,2 

1985 
14,7 

jaarlijkse procentuele 
stijging over de gehele 

periode 1972 - 1985 

3,5' 
4,5' 

3,5' 
4,5' 

4,0', 
5,0' 

0,4% 
2,0% 

produktie van gebouwen en van weg- en 
waterbouwkundige kapitaalswerken 

centrale variant 
variant 2 

landbouwproduktie 
centrale variant 
variant 2 

0,3% 
2,0% 

1,0% 
1,0% 

BUITENLAND 
reëel bruto nationaal produkt Duitsland 

centrale variant 3,5 % 
variant 2 4,5 % 

industriële produktie Duitsland 
centrale variant 4,0 % 
variant 2 5,0% 

staalproduktie in Duitsland 1972 - 1980 1980 - 1985 
centrale variant 3,6 % 2,3 % 
variant 2 3,6 % 2,3 % 
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B I J L A G E 7.3.2. 

Tabel 1. Ontwikkelingen in het binnenlands goederenvervoer te water per goede

rengroep voor de jaren, 1972, 1980 en 1985 (vervoerd-gewicht x 1000 

ton); centrale variant. 

Goederengroep 
1972 1980 1985 

Goederengroep 
abs. index abs. index abs. index 

1 Landbou wprodu kten 6.630 100 10.078 152 11.793 178 

II Voedingsmiddelen 1.415 100 1.699 120 1.898 134 

III Meststoffen 2.942 100 3.342 114 3.609 123 

IV Zand, grind 67.873 100 64.405 95 62.812 93 

V Overige steen en 
aarde, mineralen 

3.571 100 2.971 83 3.086 86 

VI Ertsen 523 100 584 112 652 125 

VII Cellulose, papier-
afval 

141 100 182 129 201 143 

VIII Halffabrikaten 1.921 100 1.956 102 2.077 108 

IX Vaste brandstoffen 256 100 

X Ruwe aardolie 0 100 

XI Vloeibare brand
stoffen 

11.998 100 20.554 171 26.883 224 

XII Teer, benzol 113 100 113 100 113 100 

XIII Cement, kalk 2.281 100 3.429 150 3.666 161 

XIV Bewerkte bouw
materialen 

128 100 131 102 131 102 

XV Eindfabrikaten 378 100 479 127 553 146 

Totaal 100.170 100 109.923 110 117.474 117 
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B I J L A G E 7.3.2. 

Tabel 2. Ontwikkelingen in het grensoverschrijdend vervoer per binnenschip voor 

de jaren 1972, 1980 en 1985 ( in tonnen vervoerd gewicht x 1000 ton) ; 

centrale variant. 

Aanvoer over de landgrenzen 

Goederengroep 
1972 1980 1985 

Goederengroep 
abs. index abs. index abs. index 

1 Landbouwprodukten 3.663 100 4.731 129 5.283 144 

ill Voedingsmiddelen 468 100 753 161 921 197 

ill Meststoffen 781 100 830 106 837 107 

IV Zand, grind 18.376 100 22.189 121 25.156 137 

V Overige steen en 
aarde, mineralen 

3.945 100 6.612 168 6.758 171 

VI Ertsen 233 100 352 151 347 149 

VII Cellulose, papier-
afval 

SO 100 68 85 105 131 

VIII Halffabrikaten 5.506 100 4.862 88 5.009 91 

IX Vaste brandstoffen 3.283 100 3.014 92 3.014 92 

X Ruwe aardolie 4 100 0 0 0 0 

XI Vloeibare brand
stoffen 

1.693 100 2.070 122 2.070 122 

XII Teer, benzol 198 100 199 W3 199 101 

XIII Cement, kalk 1.517 100 1.422 94 1.435 95 

X IV Bewerkte bouw
materialen 

128 100 164 128 183 143 

X V Eindfabrikaten 896 100 625 70 790 88 

Totaal 40.771 100 47.892 117 52.107 178 
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B I J L A G E 7.3.2. 

Tabel 3. Ontwikkelingen in het grensoverschrijdend vervoer per binnenschip voor 

de jaren 1972, 1980 en 1985 ( in tonnen vervoerd gewicht x 1000 ton); 

centrale variant. 

Afvoer over de landgrenzen 

Goederengroep 
1972 1980' 1985 

Goederengroep 
abs. index abs. index abs. index 

1 Landbouwprodukten 7.389 100 7.036 95 7.162 97 

II Voedingsmiddelen 412 100 722 175 834 202 

III Meststoffen 2.654 100 3.583 135 3.583 135 

IV Zand, grind 14.735 100 19.721 134 21.474 146 

V Overige steen en 
aarde, mineralen 

1.738 100 1.552 89 1.900 109 

VI Ertsen 26.664 100 41.524 156 48.829 183 

VII Cellulose, papier-
afval 

424 100 612 144 727 171 

VIII Halffabrikaten 5.534 100 9.837 178 13.607 246 

IX Vaste brandstoffen 3.873 100 3.500 90 3.500 90 

X Ruwe aardolie 1.165 100 913 78 913 78 

XI Vloeibare brand
stoffen 

12.675 100 13.409 106 19.239 152 

XII Teer, benzol 97 100 97 100 97 100 

XIII Cement, kalk 27 100 27 100 27 100 

X IV Bewerkte bouw
materialen 

113 100 174 154 208 184 

XV Eindfabrikaten 1.091 100 1.247 114 1.455 133 

Totaal 78.591 100 103.954 132 123.555 157 
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B I J L A G E 7.3.2. 

Tabel 4. Ontwikkelingen in de doorvoer zonder overlading per binnenschip voor 

de jaren 1972, 1980 en 1985 ( in tonnen vervoerd gewicht x 1000 ton); 

centrale variant. 

Goederengroep 
1972 1980 1985 

Goederengroep 
abs. index abs. index abs. index 

1 Landbouwprodukten 1.263 100 1.237 98 1.237 98 

f! Voedingsmiddelen 192 100 298 155 298 155 

Ill Meststoffen 2.330 100 2.330 100 2.330 100 

IV Zand, grind 3.670 100 6.766 184 9.545 260 

V Overige steen en 
aarde, mineralen 

769 100 547 71 547 71 

VI Ertsen 566 100 566 100 566 100 

VII Cellulose, papier-
afval 

76 100 98 129 98 129 

VIII Halffabrikaten 7.770 100 13.873 178 16.947 218 

IX Vaste brandstoffen 2.021 100 2.021 100 2.021 100 

X Ruwe aardolie 27 100 27 100 27 100 

XI Vloeibare brand
stoffen 

4.450 100 4.490 101 4.490 101 

XII Teer, benzol 353 100 630 178 770 218 

XIII Cement, kalk 53 100 53 100 53 100 

X IV Bewerkte bouw-
materalen 

62 100 73 118 73 118 

XV Eindfabrikaten 1.447 100 1.377 95 1.819 126 

Totaal 25.049 100 34.386 137 40.821 163 
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B I J L A G E 8.1.1. 

De invloed van de belastinggraad op de verkeersafwikkeling 

De wijze waarop het verkeer te water zich afwikkel t , afgemeten aan de aspecten 
veiligheid en vlotheid, hangt in hoge mate af van de afmetingen en eigenschappen 
van de vaarweg, voorts van de aard en de uitrusting van de vaaartuigen en van de 
bekwaamheid van de bemanning van deze schepen. In deze driedelige samenhang 
speelt de menselijke factor een centrale ro l : de mens is het meest gevoelig voor de 
naar t i jd en plaats wisselende omstandigheden waarmee h i j wordt geconfronteerd 
en is daarbij tevens het moeilijkst te beihvloeden. 

Naarmate b i j het nemen van maatregelen meer rekening wordt gehouden met de 
menselijke tekortkomingen in het verkeer, kan daarvan meer effect worden ver
wacht. Door aanpassing van de vaarweg met de daarin en daarover gelegen kunst
werken aan de mogelijkheden en beperkingen van de mens, kan de taak van alle 
categorieën vaarweggebruikers in het verkeer worden verlicht. 

Ook het aantal en de grootte van de schepen die op het water verkeren, verdienen 
daarbij aandacht. Daarnaast zi jn allerlei voorzieningen en maatregelen van directe o f 
indirecte betekenis voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. 

De veiligheid en vlotheid waarmee het verkeer op een vaarweg zich afwikkel t , is 
voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin de capaciteit 1) van de vaarweg 
wordt benut. Deze capaciteitsbenutting wordt weergegeven door de zogenaamde 
belastinggraad ( I aAt ) , dat w i l zeggen de verhouding tussen de optredende 2) en de 
toelaatbare verkeersintensiteit 3). 
Behalve van de capaciteitsbenutting hangt de hoedanigheid van de verkeersafwik
keling ook af van nautische aspecten, zoals bijvoorbeeld van de herkenbaarheid van 
de vaargeul, het stroombeeld, de plaatselijke omstandigheden bi j brugpassages en 
bi j haven- en sluisingangen. Voorts wordt de verkeersafwikkeling beihvloed door 
meteorologische omstandigheden. 

1) Onder de capaciteit van een vaarweg wordt verstaan de maximale hoeveelheid scheep
vaartverkeer (uitgedrukt in aantallen schepen of tonnen laadvermogen) die per tijdseen
heid in de twee vaarrichtingen tezamen kan passeren. 

2) De optredende verkeersintensiteit stelt de werkelijk per tijdseenheid gepasseerde scheep
vaart voor. 

3) Onder de toelaatbare verkeersintensiteit wordt de hoeveelheid scheepvaartverkeer ver
staan die uit het oogpunt van verkeersveiligheid en vlotheid per tijdseenheid kan worden 
toegelaten. Zij is doorgaans kleiner dan de capaciteit. 
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De meeste vaarwegen bestaan ui t gedeelten met onderling sterk verschillende af
metingen en eigenschappen. De vaarweggedeelten met de kleinste capaciteit o f de 
grootste kans op ongevallen zijn bepalend voor de kwaliteit van de verkeersafwik
keling op de gehele vaarweg. Dergelijke gedeelten kunnen als potent ië le knelpunten 
worden beschouwd. 
Op kanalen en gekanaliseerde rivieren worden de potent ië le knelpunten nagenoeg 
al t i jd gevormd door schutsluizen. Voor Nederlandse omstandigheden geldt globaal 
dat de capaciteit van een enkele schutkolk niet meer dan 15 a 20 procent bedraagt 
van die van de aangrenzende vaarwegvakken. Op niet-gekanaliseerde rivieren zijn de 
voor de scheepvaart maatgevende ondiepten in eerste instantie bepalend voor de 
capaciteit. Scherpe bochten, plaatselijke versmallingen o f obstakels zoals brugpijlers 
in het vaarwater kunnen de capaciteit nog extra beperken. Als mogelijke knelpun
ten kunnen verder nog worden vermeld de beweegbare bruggen met vaste openings
t i jden — dit zi jn in hoofdzaak spoorbruggen — en splitsingspunten waar verschil
lende vaarwegen samenkomen. 

Alvorens nader in te gaan op de invloed van de belastinggraad op de kwaliteit van de 
verkeersafwikkeling bi j voornoemde potent ië le knelpunten worden eerst enkele 
hiermee samenhangende aspecten aan de orde gesteld. 

De capaciteit van een schutsluis wordt bi j een gegeven aanbod van schepen bepaald 
door de snelheid waarmee het in - en uitvaren en kolkomzetten verloopt, door het 
maximum aantal schepen dat per schutting kan worden verwerkt en door het aantal 
bedieningsuren per etmaal. De intensiteit van het scheepvaartverkeer dat een sluis 
w i l passeren, varieert i n het algemeen sterk met de t i j d . Drukke uren worden afge
wisseld door minder drukke, overdag is het verkeersaanbod groter dan 's-nachts, ter
w i j l op werkdagen de beroepsvaart drukker is dan op zaterdagen en zondagen. 
Ook seizoensinvloeden doen hun invloed gelden. Zo komen in de wintermaanden 
vanwege de kortere daglichtperioden in het algemeen de grootste uurintensiteiten 
voor. 

In geval van een geringe verkeersintensiteit treden b i j schutsluizen geen o f slechts 
incidenteel overligtijden op, dat w i l zeggen elk schip kan aan de eerstvolgende 
schutting deelnemen. Wanneer echter gedurende een aantal uren de intensiteit 
groter is dan de schutcapaciteit, kan een deel van de schepen niet worden verwerkt 
en moeten deze schepen één o f meer schuttingen overliggen. Bij een nog grotere 
verkeersintensiteit treedt een opeenhoping van schepen op in de voorhavens van het 
sluiscomplex. Deze opeenhoping lost op in de perioden dat het verkeersaanbod 
kleiner is dan de capaciteit. Wanneer de voorhavens van schutsluizen zodanig zijn 
ingericht dat de wachtende schepen voldoende ruimte laten voor manoeuvreren en 
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voor de uitvaart, komt de veiligheid in geval van een overaanbod niet in gevaar. 
Door het extra oponthoud is dan wel sprake van economische schade. 

Voor beweegbare bruggen met vaste openingstijden geldt een overeenkomstige 
beschouwing. Door het ontbreken van speciaal ingerichte wachtplaatsen en door 
een veelal ingewikkelder verkeersbeeld kan hier echter meer dan bij sluizen de 
veiligheid in het gedrang komen. Dit geldt vooral voor de zogenaamde 'halfhoge' 
bruggen waarvoor slechts een deel van de schepen op een brugopening behoeft te 
wachten. Wanneer zich ter weerszijden van een dergelijke brug een opeenhoping 
voordoet van wachtende 'hoge' schepen, dan kan er onvoldoende ruimte overblijven 
voor de doorgaande 'lage' vaart, die dan niet meer ongehinderd kan passeren. 

Bij een gegeven samenstelling van de passerende vloot is de capaciteit van een 
vaarwegvak van een niet-gekanaliseerde rivier, zoals reeds opgemerkt, vooral afhan
keli jk van de waterdiepte, maar voorts ook van de bevaarbare breedte, het verloop 
van de vaarweg en eventuele obstakels. De capaciteit en in samenhang daarmee de 
veiligheid worden verder beihvloed door allerlei andere factoren zoals het uitzicht, 
de kwaliteit van de bebakening en het stroombeeld. Aangezien een uitgebreide 
behandeling van alle invloedsfactoren te ver zou voeren, wordt volstaan met enkele 
opmerkingen over het effect van de aanwezigheid van bochten en van brugpijlers die 
in de vaargeul staan. 

Bij het varen in een bocht heeft een schip een grotere vaarstrookbreedte nodig dan 
op een recht stuk vaarweg. Deze breedte neemt toe als de bochtstraal kleiner wordt 
en de scheepslengte, bij niet sterk verbeterde nautische eigenschappen van het schip, 
groter wordt . Een en ander gaat ten koste van de verkeersveiligheid en de capaciteit 
van de vaarweg. Bij kanalen worden daarom ter compensatie dikwijls verbredingen 
in de bochten toegepast hetgeen praktisch niet mogelijk is bij rivieren, die van 
nature juist naar versmalling neigen. De invloed van de stroom op sedimentatie en 
erosie doet in rivierbochten aan de binnenzijde aanzanding ontstaan bi j gelijktijdig 
verdieping in de buitenbocht. Deze plaatselijke versmallingen van de vaargeul redu
ceren de verkeersveiligheid en de capaciteit nog verder dan door de benodigde 
grotere vaarstrookbreedte al het geval is. Een verbetering hierin kan worden bereikt 
met een vergroting van de bochtstraal die het tweeledige effect heeft dat de be
nodigde vaarstrookbreedte kleiner wordt en de beschikbare vaargeulbreedte groter. 

Brugpeilers die in de vaargeul staan, beperken de bevaarbare breedte niet alleen met 
hun eigen breedte, maar ook met de zogenaamde schrikstroken ter weerszijden van 
de pijlers. Bijkomende bezwaren kunnen zi jn de beperking van het uitzicht en de 
ongunstige beihvloeding van het stroombeeld. 

151 



Bij een toenemende verkeersintensiteit op een vaarweg zal het aantal ontmoetings-
en inhaalmanoeuvres eveneens toenemen. D i t heeft twee belangrijke gevolgen; de 
gemiddelde vaarsnelheid neemt af en de kans op conflictsituaties wordt groter, 
waardoor de veiligheid afneemt. 

Zou op een vaarweg het verkeersaanbod gedurende enige t i j d groter zi jn dan de 
capaciteit, dan zouden niet alleen, zoals op autowegen, stagnaties optreden maar 
zou zelfs een grote chaos ontstaan. Motorschepen die plotseling zouden moeten 
stoppen, zouden volle kracht achteruit dienen te slaan en dan veelal slecht bestuur
baar zi jn o f zouden het anker moeten presenteren. Gesleepte vaartuigen beschikken 
alleen over de laatste mogelijkheid, die echter bi j enige vaart weinig zin heeft omdat 
het anker gaat krabben o f omdat de ketting breekt. Vaak betekent stoppen o f sterk 
vaart verminderen derhalve dat het schip een speelbal wordt van wind , stroom en 
golven. Voor de afvaart op een rivier zi jn de problemen nog groter. Stoppen maakt 
in dat geval opdraaien in de stroom meestal noodzakelijk, hetgeen vaak en riskante 
manoeuvre is. Nadat het schip to t stilstand is gekomen zal het moeten ankeren o f 
aan de oever afmeren, hetgeen niet alt i jd gewenst o f mogelijk is. 

De hiervoor beschreven overbelasting van de vaarweg zal te allen ti jde dienen te 
worden voorkomen. D i t betekent dat de verkeersstroom zodanig elastisch moet 
z i jn , met andere woorden dusdanige over de vaarweg gespreide lage intensiteiten 
moet bezitten, dat een piek in de belasting zich in korte t i j d over een zekere af
stand veilig kan afvlakken. Bij de bepaling van de toelaatbare verkeersintensiteit 
wordt hiermede rekening gehouden. 

Op splitsingspunten van vaarwegen, waaronder haventoegangen mede worden ver
staan, wordt de capaciteit primair bepaald door de volgende twee factoren: 
— de beschikbare ruimte op en de vormgeving van het splitsingspunt; 
— het deel van de beschikbare ruimte dat door de elkaar kruisende verkeers

stromen in beslag wordt genomen (linksafslaand verkeer). 

De invloed van de laatstgenoemde factor is afhankelijk van de verkeersintensiteit op 
de verschillende takken van het splitsingspunt. 
Als secundaire invloedsfactoren kunnen worden genoemd het uitzicht, de bebake
ning, het stroombeeld, enzovoort. 

Ten aanzien van de toelaatbare verkeersintensiteit op splitsingpunten op rivieren 
gelden ongeveer dezelfde overwegingen als hiervoren met betrekking tot de vaarweg
vakken van niet-gekanaliseerde rivieren naar voren zijn gebracht. Splitsingspunten 
die worden gevormd door twee kanalen o f door een kanaal en een gekanaliseerde r i 
vier, kunnen hier buiten beschouwing worden gelaten, omdat de in deze vaarwegen 
gelegen sluizen nagenoeg al t i jd maatgevend zi jn voor de toelaatbare verkeersinten
siteit. 
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Zoals reeds is gesteld, is de belastinggraad ( I a / I t ) de belangrijkste vergelijkingsgroot
heid met betrekking to t de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Een toeneming van 
de belastinggraad betekent immers een grotere kans op aanvaringen en geeft der
halve een vermindering van de verkeersveiligheid aan. Ook de vlotheid waarmee het 
verkeer zich afwikkel t , zal verminderen naarmate de belastinggraad toeneemt. 

Voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling bi j schutsluizen en beweegbare 
bruggen met vaste openingstijden wordt de in de hierna volgende tabel 8.1.1 weer
gegeven globale indeling in vier belastinggraadklassen toegepast. De mate van extra 
oponthoud voor de schepen door overliggen is een graadmeter voor de kwaliteit van 
de verkeersafwikkeling ter plaatse van het kunstwerk. 

Tabel 8.1.1. Verband tussen belastinggraad en kwaliteit van de verkeersafwikke
ling bij schutsluizen en beweegbare bruggen met vaste openingstijden. 

ia/'t Kwaliteit van de verkeersafwikkeling 

<0,60 

0,60 - 0,79 

0,80 - 1,00 

>1,00 

geen overligtijden 

overliggen komt incidenteel voor 

overligtijd oplopend van 0,5 - 1,5 uur 

progressief toenemende overligtijden 

Wat betreft de andere potent ië le knelpunten, zi jn onvoldoende gegevens voor
handen om per belastinggraadklasse de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, bij 
voorbeeld in de vorm van een kans op ongevallen, op een enigszins betrouwbare 
wijze aan te geven. Op di t gebied zal nog uitgebreid onderzoek moeten worden 
verricht. Wel kan worden gesteld dat een hoge belastinggraad van ongeveer 0,8 op 
een gedeelte van een niet-gekanaliseerde rivier een duidelijke waarschuwing be
tekent dat de verkeersveiligheid op ernstige wijze in het gedrang dreigt te komen bi j 
een verder toenemend verkeersaanbod. 

In het voorgaande zijn op globale wijze enkele aspecten belicht die een rol spelen bi j 
de verkeersafwikkeling op vaarwegen. 
Ten aanzien van de belangrijkste potent ië le knelpunten, met name de sluizen, wordt 
voor een uitvoeriger behandeling verwezen naar de Rijkswaterstaat Communications 
no. 22 'Lockcapacity and t raff ic resistance o f locks' (1975), verkrijgbaar bi j de 
Staatsuitgeverij. 
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B I J L A G E 8.1.2. 

Wijziging in het vaarwegennet tussen ] 
model zijn aangebracht 

Vaarweg 

Noord-Willemskanaal 

Meppeler Diep; Hoogeveensche Vaart 

IJsselmeer 

Oostvaardersdiep 

Amsterdam-Rijnkanaal 

Maas-Waalkanaal 

Maas 

Hartelkanaal 

Oude Maas 

Volkerak 

S chel de -Rij n ve rb inding 

Wilhelminakanaal 

en 1985, welke in het verkeerstoedelings-

Wijziging 

Vaarweg in 1974 verruimd en geschikt ge
maakt voor schepen van klasse I I . 

Omlegging om Meppel omstreeks 1978 
gereed. 

Sluis bij Enkhuizen in 1972 in gebruik 
genomen. 

Houtribsluizen in 1975 gereed. 

Verruiming in 1978 gereed, geschikt voor 
duwvaart. Vergroting schutcapaciteit van 
sluizen bij Wi jk bi j Duurstede en Tiel door 
bouw duwvaartsluizen naast de bestaande 
sluizen (gereed in 1974, respectievelijk 
1975). 

Vergroting schutcapaciteit Weurt door 
bouw tweede sluis (gereed 1977). 

Vergroting schutcapaciteit Grave door 
bouw tweede sluis (gereed in 1974). Ver
groting schutcapaciteit Ternaaien door 
uitbreiding openingstijden (omstreeks 
1975). 

Vergroting capaciteit b i j de Hartelsluizen 
door het maken van een open verbinding 
met Oude Maas. 

Verbetering situatie bij Spijkenisserbrug. 

Vergroting schutcapaciteit Volkerakslui
zen door bouw van een jachtensluis en 
een derde duwvaartsluis (Gereed 1976). 

Schelde-Rijnverbinding in 1975 geopend 

Verbetering aansluiting op Amer voor 
1980; sluis 1 vernieuwd in 1974. 
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HET ONTWERP VAARWEGENNOTA 

door U. Tukker, 
directeur van de Vereenigde Tankreederij (V.T.j te Rotterdam, 

voorzitter van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. 

I n 1969 werd bi j de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat i n de 
vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en later in de Tweede Kamer aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd om in een nota de ontwikkeling van 
het Nederlandse net van binnenscheepvaartwegen vast te leggen. 

In 1970 werd een departementale werkgroep hiermede belast, die voor het grootste 
gedeelte bestond uit directieleden van de Rijkswaterstaat met medewerking van en
kele ambtenaren van de diverse departementen, die erbij betrokken waren. 

De nota zelf bestaat uit 9 onderdelen, die allen op zichzelf interessant z i jn , maar 
zonder ze uitvoerig te willen behandelen hier slechts even worden aangestipt om u 
een indruk te geven van de totale inhoud. 

Na een inleiding volgt i n hoofdstuk 2 een beschrijving van het Nederlandse vaar
wegennet met de verschillende klasse-indelingen naar scheepsgrootte. 
Het is misschien interessant hier te vermelden dat in Nederland voor schepen van 
1.350 ton en groter ruim 1.900 k m vaarwater ter beschikking is en dat voor kem
penaars (600 ton) en Dortmund-Eemskanaalschepen (1.000 ton) daar bijna nog 
eens 1.000 k m b i jkomt , d.w.z. dat men voor schepen van 600 ton en groter 3.000 
k m vaarwater ter beschikking heeft. 
Verder wordt er in ditzelfde hoofdstuk nog de vormen van beheer, die er in Neder
land voor de waterwegen bestaan, besproken. 

Hoofdstuk 3 behandelt de gebruiksaspecten van de vaarwegen, hoofdzakelijk be
staande uit de bestuurlijke maatregelen, die door de diverse overheden zijn getrof
fen en de technische voorzieningen. 

Hoofdstuk 4 behandelt de binnenvaart en hoofdstuk 5 de recreatievaart. In het 6e 
hoofdstuk wordt gewezen op de economische betekenis van de vaarwegen, het 
transportkostenvoordeel en de economische belangen die de vaarwegen kunnen 
hebben voor de industrie. 

Hoofdstuk 7 houdt zich bezig met het goederenvervoer per binnenschip en geeft 
daarover de nodige statistieken en prognoses. 
Nu zijn statistieken dingen die gebaseerd zijn op gegevens uit het verleden, dus 
moeilijk aanvechtbaar, maar bi j prognoses zi jn alt i jd wel enige vraagtekens te 
zetten. 
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Het verleden heeft ons geleerd, dat de economische en technische ontwikkelingen 
prognoses vaak drastisch beihvloeden. I n dit verband valt het kolenvervoer te noe
men en de opkomst van de pijpleiding voor de tankvaart. 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de belangrijkste vaarwegen in Nederland. 

We komen dan tenslotte to t hoofdstuk 9, verreweg het belangrijkste onderdeel van 
de nota, hetgeen ook de opstellers van het rapport hebben begrepen, want hoofd
stuk 9 is i n een andere kleur gedrukt, n l . grijs. 
O f deze grijze kleur een speciale betekenis heeft wordt niet nader uiteengezet, 
maar in dit hoofdstuk wordt het beleid behandeld. 

I n de eerste plaats worden de doelstellingen en de instrumenten van het vaarwegen-
beleid uiteengezet, waarvan de hoofddoelstelling de volgende is: 

"De zorg voor een vaarwegennet, dat is afgestemd op de behoefte aan vervoer te 
water en de bevordering van een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaart
verkeer, zodanig, dat — binnen het kader van het totale overheidsbeleid — een zo 
groot mogelijke bijdrage wordt geleverd aan het algemeen welz i jn" . 

Deze hoofddoelstelling wordt weer onderverdeeld in een 7-tal componenten, te 
weten: 

1. de zorg voor een vaarwegennet, dat is afgestemd op de behoefte aan vervoer 
te water 

2. het bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaart
verkeer 

3. het mede richting geven aan de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ont
wikkeling 

4. het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkel ing 
5. het rekening houden met de belangen van de waterhuishouding 
6. het voldoen aan voorwaarden die natuur en landschap stellen 
7. het tegemoetkomen aan behoeften op recreatief gebied. 

A l deze onderwerpen worden diepgaand behandeld, maar schrijver dezes zou graag 
zi jn eigen mening wil len geven over deze verschillende punten. 

I n de eerste plaats de zorg voor een vaarwegennet, dat is afgestemd op de behoefte 
aan vervoer te water. 

Het is verheugend vast te stellen, dat i n de laatste decennia bi j de planning van 
waterwegen toch wel iets is veranderd en de onderhavige nota wijs t er dan ook 
duidelijk op. 
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Wij z i jn in Nederland bevoorrecht door een stelsel van binnenvaarwegen dat uniek 
mag worden genoemd en dat, hoewel er hier en daar misschien nog wel wensen zi jn , 
toch in grote trekken voldoet aan de eisen die men in het algemeen kan stellen. 

Di t stelsel van vaarwegen in Nederland kan men verdelen in 2 categorieën, n l . de 
verbindingen van de zeehavens inclusief Antwerpen met het achterland en de ver
bindingen tussen die zeehavens onderling aan de ene kant en aan de andere kant het 
stelsel van vaarwegen dat een nationaal belang dient. 

Wat de eerste categorie betreft , mogen wi j rustig stellen, dat de vaarwegen die de 
zeehavens met het achterland verbinden voldoen aan de hoogste normen, die men 
kan stellen. Zeker, wanneer het Amsterdam-Rijnkanaal voor de duwvaart gereed is 
gemaakt. 

Afgezien van enkele obstakels, die nog verbeterd zouden moeten worden, zoals de 
Hartelsluizen en de Spoorbrug b i j Dordrecht, kan men stellen, dat deze vaarwegen 
modern genoeg zijn om de scheepvaart te dienen. 
Er zi jn nog wensen t.a.v. de Bocht bi j Nijmegen en de vaardiepte op de Waal, maar 
de vraag rijst i n hoeverre men de vaarwegen moet aanpassen aan de ontwikkeling in 
de scheepvaart o f dat men de ontwikkeling van de scheepvaart moet aanpassen aan 
de waterwegen. Op dit laatste punt wordt nog nader ingegaan. 

Wat de nationale waterwegen betreft , waaronder men misschien zeer oneerbiedig 
ook de Maas kan rekenen, kan men stellen dat het grootste gedeelte, d.w.z. de 
belangrijkste trajecten tenminste geschikt zi jn voor schepen van 1.350 ton , z.g. 
eenheidsmaat waar men in Europa naar toe w i l . 

Wat betreft de overige vaarwegen, z i jn er inderdaad vaarwegen, die slechts toegan
kel i jk zi jn voor kempenaars o f nog kleinere schepen, maar die — voor zover ons be
kend — nog voldoen aan de behoeften die er bestaan. 

Het rapport gaat uitvoerig in op de vraag wat met deze vaarwegen dient te gebeuren 
en o f nieuwe vaarwegen noodzakelijk zi jn . 
Wanneer men de waterkaart van Nederland bekijkt , zal men zien dat van oost naar 
west en van noord naar zuid in ieder geval de vaart met schepen van 1.350 ton.zo 
niet groter, mogelijk is. 
Behalve i n Brabant en op tussen gelegen wateren zoals b.v. in Zuid Holland is de 
vaart gebonden aan kleinere afmetingen en kan men slechts met schepen van 500 a 
600 ton bepaalde industriegebieden bereiken. 

Bij de bestudering van de vraag o f dergelijke vaarwegen vergroot dienen te worden 
en o f nieuwe kanalen dienen te worden aangelegd, zoals b.v. het kanaal in de Ach
terhoek en Oost Drenthe, moet men zich wel realiseren, dat de aanleg van dergelijke 
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vaarwegen gigantische bedragen zullen eisen. Men moet bi j het nemen van een be
slissing niet alleen afgaan op de statistieken van het vervoer en op het vervoer-
scheppend vermogen van dergelijke kanalen, aangezien in de moderne t i j d andere 
factoren een belangrijke rol kunnen spelen. 

Zo zal men bij de planning zich wel degelijk moeten afvragen hoe de reactie zal z i jn 
van andere vervoerstakken, wanneer een dergelijke waterweg to t stand is gekomen. 

Wij hebben in het verleden niet zo zeer in Nederalnd alswel in andere landen meege
maakt dat bij het to t stand komen van een waterweg andere vervoerstakken hun 
vrachtprijzen zodanig verlaagden, dat een deel van het effect dat men van de water
weg had verwacht, teniet werd gedaan. 
Op dit probleem komen w i j straks terug, maar misschien is het goed, alvorens to t 
definitieve uitbreiding van een bestaand kanaal o f de aanleg van een nieuwe water
weg te komen, met het bedrijfsleven en de verschillende takken van vervoer te over
leggen welke reacties dit zou kunnen uit lokken. 

Ook de vroegere stelregel, dat een goede waterverbinding automatisch industrie en 
andere takken van nijverheid aantrok, is niet zonder meer waar; men zal wel dege
l i j k in een bepaald gebied een marktonderzoek moeten instellen om te zien o f de 
industrie geihteresseerd is zich daar te vestigen en zo ja , of dan de vervoersbehoefte 
de aanleg van die waterweg rechtvaardigt. 
Bij de vestiging van nieuwe industr ieën spelen n l . andere factoren ook een belang
rijke rol . Slechts zij vermeld de aanwezigheid van voldoende personeel in een be
paald gebied en de milieueisen die tegenwoordig worden gesteld. 

Deze punten worden naar onze mening in deze nota nog te weinig behandeld, hoe
wel de nota de andere vraagstukken die ermee samenhangen, zoals de milieuvraag
stukken, de ruimtelijke ordening en het aanpassen van de vaarwegen aan het land
schap wel voldoende onder de loep neemt. 

Men moet er echter voor waken — en wi j willen daar beslist ernstig de nadruk op 
leggen — dat men vaarwegen gaat aanleggen om politieke redenen o f op prestige-
gronden. Het verleden heeft ons voldoende geleerd dat deze beide redenen geld 
kosten, dat op geen enkele wijze terugverdiend kan worden. 

Het zal u duidelijk z i jn dat wi j op grond van onze functie in het bedrijfsleven voor
stander zi jn van zoveel mogelijk goede vaarwegen, maar dat neemt niet weg, dat 
w i j wel een open oog hebben voor de realiteit dat lang niet iedere verbetering, c.q. 
vergroting zijn geld opbrengt. 

I n de nota wordt verschillende malen gesproken van een baten/kostenanalyse, maar 
wi j zi jn er nog niet van overtuigd, dat de opstellers van de nota dezelfde wijze voor 
ogen hebben als wat w i j hieronder verstaan. 
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Men kan in de moderne samenleving de 3 takken van vervoer niet los van elkaar zien 
en men zal dan ook daar degelijk rekening mee moeten houden. 

Zoals reeds opgemerkt werd, wordt in de nota gezegd, dat doordat bij kleinere 
vaarwegen niet kan worden geprofiteerd van de lagere ton /km prijs van grotere 
schepen, deze kanalen ook minder tot vestiging o f uitbreiding van bedrijven daar
langs nodigen. 
Hoewel deze stelling natuurli jk juist is, zi jn w i j er nog niet van overtuigd, dat — 
wanneer alle takken van vervoer op rendabele wijze zouden functioneren — de 
scheepvaart het zou verliezen van het wegvervoer en de spoorwegen. 
Dit geldt dan natuurli jk voor kanalen waar men tenminste met het type kempenaar 
kan varen. Op die waterwegen, waar met nog kleinere tonnages zou moeten worden 
geopereerd, zal de scheepvaart het wel afleggen tegen de andere takken van vervoer. 

Ook speelt op deze vaarwegen, waarbij met kleinere tonnages kan worden geope
reerd, de aard van de lading een belangrijke ro l , vooral t.o.v. de andere takken van 
vervoer, alsmede het fei t o f die lading direct bij de ontvanger kan worden afgele
verd o f dat het hier gaat om z.g. gebroken vervoer. 
Wij menen te mogen stellen, dat voor stukgoed de scheepvaart met schepen van 600 
ton in het nadeel zal zi jn met b.v. het wegvervoer, maar dat massavervoer zeker de 
concurrentie nog wel kan doorstaan. 

Hetgeen zojuist is gezegd over de aanleg van nieuwe of de uitbreiding van bestaande 
waterwegen, geldt mutatis mutandis ook voor sluiting van vaarwegen. Men zou niet 
moeten aarzelen waterwegen te sluiten, wanneer b l i j k t dat deze practisch niet 
meer gebruikt worden o f dat deze uitsluitend nog om politieke redenen worden 
open gehouden. 
Enige jaren geleden heeft men reeds om deze redenen de Dedemsvaart gesloten en 
een andere vaarweg zou hiervoor ook in aanmerking kunnen komen. 

Ter afsluiting van dit onderwerp zouden wi j een zin uit het rapport willen citeren, 
waaruit b l i j k t , dat de opstellers, wat dit betreft , dezelfde gedachten hebben als w i j . 
Deze zin lu idt als volgt: "Alleen indien de te verwachten baten in redelijke verhou
ding staan to t de maatschappelijke kosten zou aan de aanleg van vaarwegen kunnen 
worden gedacht. Di t zal vanwege de hoge kosten slechts bi j uitzondering het geval 
z i j n . " 
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V A A R W E G E N 

I n hoofdstuk 9 inzake het beleid wordt een groot aantal rivieren, kanalen en knel
punten gememoreerd. 
Hoewel wi j niet op al deze punten willen ingaan, zi jn er toch een aantal die w i j even 
willen noemen. De eerste is de verbetering van de situatie op de Waal bi j Nijmegen; 
wi j hoeven niet te zeggen, dat de afsnijding van de Bocht bi j Nijmegen reeds velen in 
het geweer heeft gebracht en dat men thans doende is naar andere oplossingen te 
zoeken. 
Hiervan zegt het rapport dat thans in onderzoek is een andere rivierlegging dan des
tijds is voorgesteld, regeling en regulering van het verkeer en wijziging van de Spoor
brug, alsmede combinaties van een o f meer van deze maatregelen. 

Reeds eerder is gesteld, dat de Bocht b i j Nijmegen, de Hartelsluizen in het Botlek-
gebied en de Spoorbrug bij Dordrecht de grootste knelpunten vormen in de verbin
dingen tussen Rotterdam en zijn achterland. Het is derhalve van het grootste be
lang, dat deze knelpunten zo spoedig mogelijk worden opgeruimd. 

Wat de Hartelsluizen betreft , is men to t de conclusie gekomen, dat deze geheel kun
nen verdwijnen, mits maatregelen worden genomen tegen verzilting. 
Voor de Spoorbrug bi j Dordrecht heeft men nog geen oplossing gevonden, althans 
niet een oplossing die betaalbaar is en de Bocht bij Nijmegen, hoewel een obstakel, 
is toch de minste van de drie. 

Proeven met de vaart met 6 duwbakken hebben uitgewezen, dat deze zeer wel mo
gelijk is, ook bij Nijmegen, maar dat dan een regeling van het verkeer noodzakelijk 
zal z i jn . 
Deze oplossing zal waarschijnlijk wel de goedkoopste zi jn en in ieder geval kunnen 
worden uitgevoerd, voordat men andere maatregelen neemt, want een dergelijke 
regeling zal enige t i j d van uitvoering vergen. 

Wat de Waal betreft wordt verder gesproken over vergroting van de vaarwater
diepte, waarvan wi j onlangs in een forumbijeenkomst hebben gezegd, dat ons in
ziens de kosten daarvan niet opwegen tegen het resultaat. 
I n het vorige is reeds gezegd, dat w i j terug zouden komen op de stelling o f men de 
vaarwegen dient aan te passen aan de ontwikkeling in het scheepvaartverkeer o f 
dat men de schepen moet aanpassen aan de bestaande waterwegen. 

Wij z i jn nog steeds van mening, dat, met uitzondering van de door ons genoemde 
knelpunten, de zeehavens op voldoende wijze verbonden zi jn met het achterland. 
Het is natuurli jk voor de reder erg plezierig, wanneer h i j 10 o f 15 cm dieper kan af
laden, maar in de laatste jaren zijn de schepen zodanig geworden, dat per eenheid 
veel meer meegenomen kan worden dan vroeger het geval was. 
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Perioden van laagwater zullen wi j met regelmatige tussenpozen blijven houden en 
ook dan zal volledige aflading niet mogelijk z i jn . 
Maar op het traject Rotterdam, c.q. Amsterdam - Ruhrgebied komt het toch slechts 
sporadisch voor dat men niet vol afgeladen kan varen en wi j zi jn derhalve van mening 
dat een verdieping van de Waal en de Beneden-Rijn in Duitsland de kosten geenszins 
rechtvaardigen. 

Wij zullen niet verder ingaan op b.v. het beweegbaar maken van de Spoorbrug Baan-
hoek, aangezien dit hoofdzakelijk van belang is voor de daarachter liggende bedrij
ven, hoewel, wanneer dit zou geschieden, ook de scheepvaart daarvan kan profite
ren, aangezien de doorvaartopening wordt vergroot. 

Twee belangrijke punten willen wi j nu reeds aanroeren in verband met iets waar wi j 
later nog op terugkomen onder het hoofd "Financiering", n l . de aanpassing van de 
diepte in de Nieuwe Merwede, die noodzakelijk is geworden i .v.m. de afsluiting van 
het Haringvliet. 
Deze vaarroute, mits aangepast, zou kunnen leiden tot vermindering van de verkeers
drukte bij Dordrecht. 
De tweede is de verbetering van de bochten bi j Boxmeer, die noodzakelijk worden 
i.v.m. de aanleg van een autosnelweg. 

In het structuurschema "electriciteitsvoorzieningen" zi jn de afgesneden bochten op
genomen als mogelijk koelwatercircuit van een eventueel te stichten electrische cen
trale. 
Het rapport geeft ook enkele voorbeelden van punten die inmiddels in de ijskast z i jn 
verdwenen, zoals b.v. de doortrekking van het Twentekanaal naar het Mittelland-
kanaal, alsmede de Maas-Rijnverbinding, beide projecten waarvan men nu al weet 
dat de kosten/batenanalyse duidelijk ongunstig is. 

C A B E R G K A N A A L 

Zoals bekend zal z i jn , bestaan er op grond van een overeenkomst die werd gesloten 
met België in 1961 plannen voor het graven van een nieuwe verbinding tussen het 
Albertkanaal en de Maas bi j Maastricht. 
De aanleg van dit kanaal zou de vaart tussen Maastricht en het Albertkanaal verkor
ten met 15 k m , maar tevens voorkomen dat lange wachttijden ontstaan aan de sluis 
in Te maaien. 

In een rapport dat is uitgebracht door de commissie Cabergkanaal, ingesteld door de 
Kamers van Koophandel voor Maastricht en voor de mijnstreek en de Limburgse 
scheepvaartvereniging, wordt gesteld dat de aanleg van dit kanaal in 1972 f 90 mi l 
joen zou hebben gekost; dat mag men nu dus rustig stellen op f 130 a f 140 mil joen. 
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Zou het dan niet eenvoudiger zi jn de sluizen b i j Ternaaien aan te passen en de 15 
k m om maar te laten bestaan? 

B E H E E R V A N D E W A T E R W E G E N 

I n het ontwerp vaarwegennota wordt ook aandacht geschonken aan het beheer van 
de waterwegen. 
Zoals bekend, worden de waterwegen in Nederland beheerd en onderhouden door 
4 soorten overheden, n l . de staat (lees waterstaat), de provincie oftewel de provin
ciale waterstaat en enkele gemeenten, alsmede waterschappen. 

Met deze situatie is best te leven, mits men het beleid beter coörd ineer t dan to t nu 
toe het geval is geweest. 
Op het onderhouden van de waterwegen valt weinig aan te merken en men kan stel
len, dat het in het algemeen goed is, maar over het beheer zi jn nogal enkele dingen 
te zeggen. 
Zo zou het b.v. goed z i jn , dat er één systeem in dat beheer zou worden gebracht, 
ongeacht welke overheidsinstantie daarvoor verantwoordelijk is. 
Hierbij is het volgende voorbeeld te noemen: 

Wanneer men b.v. van het westen van het land naar Groningen w i l varen, dan gaat 
dat uitstekend, wanneer men maar niet op zondag door Friesland moet; op zondag 
zi jn n l . de sluizen zelfs i n het grote vaarwater voor de scheepvaart gesloten. 
Hiervan een aardig voorbeeld te geven. 

Enige jaren geleden dreigde tijdens de melassecampagne de opslagtanks van de sui
kerfabriek bi j Groningen over te lopen en moest daar van onze rederij snel een 
schip naar toe; dat schip liep vast op de sluis in Gaarkeuken en aan de andere kant 
van de sluis lag een schip van ons geladen met melasse. 
Teneinde de stagnatie in de fabriek te voorkomen hebben w i j toen op zondag met 
slangen over de sluis heen het ene schip leeggepompt in het andere onder belang
stelling van het sluispersoneel. 
Daarmede werd voorkomen, dat de suikerfabriek zou stilvallen, iets wat voor een 
dergelijke fabriek in de campagnetijd catastrofaal zou z i jn geweest. 
Met enkele drukken op de knop had echter de hele operatie kunnen worden voor
komen. Vandaar onze stelling, dat i n het beleid eenheid moet worden gebracht, 
waarbij men tenminste de grote verbindingswegen open w i l en moet houden. 
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R E C R E A T I E V A A R T 

Zeer gelukkig zi jn wij met hetgeen in het rapport wordt gezegd over recreatievaart; 
schrijver dezes is een groot liefhebber van zeilen en zal nooit pleiten voor een beper
king van dit soort van sport en recreatie, maar wel zal men maatregelen moeten ne
men om te voorkomen dat daar, waar het commerciële scheepvaartverkeer zeer 
druk is, ongelukken kunnen gebeuren door onwetendheid o f onbekendheid met de 
situatie van de recreatie. 
Dat daardoor op bepaalde vaarwegen een beperking aan de recreatievaart zal moe
ten worden opgelegd, l i j k t onontkoombaar. 
Ieder weet, dat het commerciële schip een bepaalde minimum snelheid moet heb
ben om bestuurbaar te zi jn en dat de afstand die een dergelijk schip nodig heeft om 
tot stilstand te komen, tamelijk groot is. 
Ook zi jn deze schepen door hun diepgang verplicht de vaargeul te gebruiken. 
Het is ons in de prakti jk gebleken, dat van al deze feiten de mensen, die in de week
ends met hun plezierbootjes op stap gaan, niets bekend is en zij zich op geen enkele 
wijze realiseren hoe gevaarlijk het is om nog vlak voor een dergelijk motorschip over 
te steken. 

Het rapport geeft enkele suggesties die tot een betere verhouding zouden kunnen 
leiden en pleit o.a. voor parallel-routes voor de druk bevaren vaarwegen en als 
tweede middel reglementaire beperkingen. 

Met deze laatste beperkingen zou de recreatievaart dan op bepaalde vaarwegen aan 
banden worden gelegd. 
Zo denkt men aan voorschriften als een verbod om zich verder dan een bepaalde af
stand uit de oever te begeven en een verplichting tot het haaks oversteken van het 
vaarwater. 
Ook zou b.v. op voldoende ruime vaarwateren gedacht kunnen worden aan aparte 
vaarbanen, aan te duiden door een afwijkende betonning. 

Wij zien in deze voorschriften weinig heil , omdat in de eerste plaats die voorschrif
ten onvoldoende bekendheid zullen krijgen en in de tweede plaats een Nederlander 
nu niet alt i jd als voorbeeld gesteld kan worden van diegene, die zich aan de voor
schriften houdt. 
Ook zou een verplichting tot haaks oversteken van het vaarwater voor een zeilschip 
b.v. lang niet alt i jd mogelijk z i jn , zeker niet als het rak van dat vaarwater recht in 
de wind ligt . 

Wij zouden veel eerder wülen pleiten voor het invoeren van een vaarbewijs, ook 
voor de recreatievaart, zoals ook in andere landen reeds gebruikelijk is, waarbij dan 
de recreant gewezen kan worden op de moeilijkheden en mogelijkheden van de 
beroepsvaart. 
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Terecht wordt in het rapport gesteld, dat men in dit verband de vaarwegen zou 
moeten indelen in drie categorieën, 'te weten: 

1. Vaarwegen, waar de vestiging van nieuwe en de uitbreiding van bestaande 
jachthavens ongewenst is 

2. Vaarwegen, waar een beperkte ontwikkeling toelaatbaar is 
3. Vaarwegen, waar een verdere ontwikkeling mogelijk is. 

Het l i j k t ons niet nodig o m verder op deze categorie in te gaan, zoals verder in het 
rapport wel het geval is, want het zal iedereen duidelijk z i jn welk soort vaarwegen 
hier wordt bedoeld. 

F I N A N C I E R I N G 

Een onderdeel van het rapport gaat over beheer en f inanciën van de vaarwegen. 
Over het beheer is reeds gesproken, over de f inanciën zouden w i j het volgende w i l 
len opmerken. 
Zoals reeds elders vermeld, hebben de waterwegen in Nederland een drieledig doel, 
n l . de binnenvaart, de waterhuishouding en de recreatie. 

Deze 3 faktoren bestemmen in feite de mate van onderhoud en o f uitbreiding van 
het waterwegnet. 
Het is goed dat men b i j de f inanciën ook een dergelijke verdeling maakte, want uit
eindelijk zal iemand die f inanciën moeten opbrengen ten gunste van een van boven
genoemde categorieën. 
Wanneer men dan een planning op langere termijn maakt, waarbij voor ieder der 
categorieën de begroting wordt ingevuld en waarbij iedere beheerder van de water
weg zijn aandeel kr i jgt voorgelegd, dan zal men kunnen bekijken wie voor de kosten 
moet opkomen. 

I n dit verband zij gewezen op hetgeen reeds eerder vermeld werd, n l . de afsnijding 
van de Bocht bij Boxmeer in de Maas, die een tweeledig doel heeft, n l . de bevorde
ring van de aanleg van een autoweg en het creëren van een koelwaterreservoir voor 
een electrische centrale. 
Ook de verbreding van de Dordtse K i l b.v. wordt niet alleen gedaan ter wille van de 
binnenvaart, maar ook ter bevordering van de zeevaart naar het industriegebied bi j 
Moerdijk. 

Hiermede komen w i j dan tevens aan een heet hangijzer, n l . de kosten van de weg te 
betalen door de gebruiker; er wordt al t i jd gesteld, dat de binnenvaart i n een bevoor
rechte positie verkeert, omdat zij niet meebetaalt aan de kosten van de weg. 
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Deze theorie is maar ten dele waar, want overal waar men komt , moet men haven-
of kadegeld betalen, maar een fei t is dat de waterwegen in Nederland verder vri jel i jk 
ter beschikking staan. 
Ook wordt wel gesteld, dat de binnenvaart zich met hand en tand verzet tegen be
taling van de kosten van de weg. 

Dit laatste was to t voor kor t misschien wel waar, maar meer en meer geraakt de 
binnenvaart toch to t het inzicht, dat zij zal moeten gaan meebetalen aan die kosten, 
mits ook de andere takken van vervoer dat doen. 

Het wegvervoer vindt, dat zij te zwaar belast wordt en daardoor in een ongunstige 
concurrentie-positie is gemanoeuvreerd; de spoorwegen echter, die wel hun eigen 
infrastructuur betalen, krijgen deze vergoed via een enorme subsidie van het r i j k . 

De binnenvaart zal misschien wel bereid zi jn mee te betalen aan de kosten van haar 
aandeel in het onderhoud en vernieuwing, wanneer van de andere takken van goe
derenvervoer geëist wordt , dat zij rendabel opereren. 
Met rendabel opereren wordt bedoeld, dat het bedrijf als zodanig in zi jn totaliteit 
een behoorlijk rendement maakt; dus niet ieder transport op zichzelf dient rendabel 
te z i jn , maar wel de totaliteit van de transporten. 

Ook bij de spoorwegen zal het goederenvervoer met toerekening van een proportio
neel gedeelte van de infrastructuur rendabel moeten opereren. Het personenvervoer 
dat ook een sociale functie vervult, kan daarbij worden uitgezonderd. 

Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, maar beslist niet eerder, zal er enigs
zins bi j de binnenvaart minder oppositie zi jn bi j de toerekening van de kosten van 
de weg dan to t nu toe het geval was. 
Daarbij zal men echter wel ervan moeten uitgaan, dat de kostprijs van het vervoer 
verhoogd wordt , maar dat geldt dan voor alle 3 takken van vervoer; ook zullen de 
verladers zich nog meer moeten gaan realiseren dat het vervoer niet alleen maar een 
sluitpost is. 

Deze laatste bewering geldt niet voor grote en middelgrote bedrijven, maar bi j klei
nere bedrijven wordt nog wel eens vergeten dat het gerede product ook van A naar 
B moet worden gebracht. 

M I L I E U 

Tenslotte nog iets over het milieu. 
Het is bekend en het zal duidelijk z i jn , dat de binnenvaart over het algemeen zeer 
milieu-vriendelijk is, mits de bemanningen van de schepen zich houden aan de 
voorschriften. 
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Bovendien behoeft voor de verbetering van de vaarwegen geen toch al zo schaars 
land meer aan de gemeenschap te worden onttrokken, passen de waterwegen goed 
in het landschap en geven zij aan honderdduizenden ook nog recreatiemogelijk
heden. 

Teneinde deze situatie zo te houden is het noodzakelijk dat de overheid bevordert 
dat in voldoende mate voorzieningen worden getroffen waar de binnenvaart z i jn 
overtollige olie en olieresten k w i j t kan. 
Hieraan ontbreekt het to t nu toe te enen male. 

Men kan weliswaar scherpe voorschriften uitvaardigen, maar dan moet men er wel 
voor zorgen dat de mogelijkheden aanwezig zi jn om die voorschriften ook in wer
kelijkheid ui t te voeren. 
In het rapport staat dat zij er wel z i jn , maar schrijver dezes is van het tegendeel 
overtuigd. 

Er wordt wel eens gezegd en pogingen daartoe zi jn dan ook i n het buitenland onder
nomen, dat men moet trachten door wettelijke maatregelen het vervoer van de weg 
naar het water te verleggen. 
Op grond van onze politieke overtuiging zi jn w i j tegen dergelijke wettelijke maat
regelen, maar wi j z i jn er wel van overtuigd, dat, wanneer men eisen van rendement 
gaat stellen, een gedeelte van het vervoer van andere vervoerstakken naar de binnen
vaart zal komen. 

Samenvattend zouden wi j willen herhalen, dat de vaarwegennota een gedegen stuk 
werk is, waarmede wi j i n hoofdli jnen zeker accoord kunnen gaan. 
Wat de verbetering aan de vaarwegen betreft , moet men daar, waar dat noodzakelijk 
is — en dan speciaal de internationale route — de grootste spoed betrachten en wat 
het beheer van de vaarwegen betreft , pleiten wi j voor uni formi te i t . 
Bij het opstellen van de kosten/batenanalyses en bi j het nemen van beslissingen om
trent de aanleg van nieuwe o f ingrijpende verbeteringen van bestaande vaarwegen, 
pleiten wi j voor overleg met het bedrijfsleven, waarbij niet alleen de binnenvaart 
bedoeld wordt , maar zeer zeker ook de beide andere takken van vervoer. 
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