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VOORWOORD

Dit rapport verschijnt in het kader van de activiteiten van de Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek. Deze Kerngroep is een samenwerkingsverband
van de Vrije Universiteit Amsterdam (vakgroep Ruimtelijke Economie) en het
aan de TU-Delft verbonden Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde
(OTB).
In een in 1990 uitgekomen rapport zijn door de Kerngroep de contouren van een
universitair onderzoeksprogramma voor vraagstukken betreffende 'planologie en
economie van infrastructuur, ruimte en milieu' geschetst. Dit vond mede plaats
in het kader van het Nationaal Platform Verkeer en Vervoer, een initiatief van
het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen om het Nederlandse universitaire onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer te stimuleren. Aanleiding
voor dit initiatief vormde de constatering van diverse gezaghebbende zijden dat
het onderzoek in Nederland op dit, voor de Nederlandse economie zeer belangrijke terrein, achter bleef bij de behoefte.
Binnen het thema 'planologie en economie van infrastructuur, ruimte en milieu'
is door de Kerngroep een onderscheid gemaakt in een vijftal modules, zogenaamde Centrale OnderzoeksVelden (COV). De volgende Centrale OnderzoeksVelden zijn onderscheiden:
- Ruimtelijke dynamiek en megatrends.
- Technische ontwikkeling en mobiliteit.
- Infrastructuur: netwerk en interactie.
- Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit.
- Leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit.

Voor elk van deze COV's worden in Verkenningsrapporten de belangrijkste
ontwikkelingen, en de daaruit voortvloeiende onderzoeksthema's nader uitgewerkt. Het thans voor U liggende Verkenningsrapport vormt de uitwerking van
het tweede COV: Technische ontwikkeling en mobiliteit.

Het rapport is geschreven door drs. WJ. Stam, verbonden aan het OTB.
Concept-versies zijn uiteraard binnen de Kerngroep doorgesproken, en door de
leden van commentaar voorzien. Wij hopen dat deze studie een stimulans zal
zijn voor verder fundamenteel, strategisch en integratief onderzoek op het
terrein van de wisselwerking tussen technische ontwikkeling en mobiliteit.
Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek
Prof. dr P. Nijkamp (voorzitter)
Prof. dr ir H. Priemus (secretaris)
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INLEIDING

1.1

Doelstelling

Er zijn verschillende factoren, van uiteenlopende aard, aan te wijzen die ervoor
gezorgd hebben dat in de tweede helft van de jaren tachtig de aandacht voor
vraagstukken betreffende infrastructuur, verkeer en vervoer, en transport in
Nederland sterk is toegenomen (zie ook Kerngroep ITL, 1990, p. 1/2).
De toegenomen aandacht heeft er onder meer ook toe geleid dat er min of meer
recent prognoses zijn gemaakt inzake de verwachte ontwikkelingen van de
mobiliteit, en de gevolgen daarvan. In het algemeen wordt een forse groei van
zowel het personenverkeer, het goederenvervoer als ook van het gebruik van
telematica verwacht.
De toegenomen mobiliteit, en de verwachte verdere groei is niet alleen het
gevolg van een herstel na een tijdelijke inzinking daterend uit eind jaren
zeventig/begin jaren tachtig, maar lijkt in sterke mate samen te hangen met
meer blijvende veranderingen op het vlak van technologie (onder meer logistiek
en telematica), politiek (onder meer de eenwording van de Europese markt,
invloed van de veranderingen in Oost-Europa) en ook sociaal-economische
factoren (zoals de groeiende welvaart en veranderingen in de bevolkingssamenstelling).
Deze verwachte groei zal niet zonder meer binnen het huidige verkeers- en
vervoerssysteem opgevangen kunnen worden. De leefbaarheid en de bereikbaarheid worden beide bedreigd, en een keuze tussen ecologisch verval of economische stagnatie is nu niet bepaald een aanlokkelijke. Er zullen belangrijke
veranderingen in de determinanten van de vraag naar mobiliteit, en het gebruik
van infrastructuur moeten worden gerealiseerd. Dit vereist kennis van het
systeem, en van de mogelijkheden om hierin op de lange termijn effectieve en
ingrijpende veranderingen te realiseren.
De behoefte bij overheden, personen en bedrijven aan dergelijke kennis neemt
toe. Van verschillende zijden is min of meer recentelijk geconstateerd dat het
1

(universitaire) onderzoek inzake infrastructuur, transport en logistiek (nog)
tekort schiet (Commissie Nijkamp, 1987; RAWB, 1987; Commissie Meeuse,
1988; Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, 1988).
Nu kampt men vanuit het onderzoek uiteraard met het gegeven dat structurele
veranderingen in de maatschappij trendbreuken in parameters van mobiliteitsgedrag, zoals onder meer attitudes, kosten van vervoer, ruimtelijke spreiding van
activiteiten etc., teweeg brengen. Deze veranderingen hebben zich nog (lang)
niet uitgekristalliseerd, zodat richtingen en omvang van verschuivingen vaak nog
niet voldoende duidelijk zijn. Daarboven komt nog dat zeker op het gebied van
mobilteit kennis van achtergronden en beïnvloedingsfactoren nog iets geheel
anders is dan het aangeven van mogelijkheden om een en ander effectief te
beïnvloeden.
Mede omdat veranderingen in ruimtelijke spreiding van activiteiten, en van het
verkeers- en vervoerssysteem een vrij lange tijdshorizon vragen, wordt het van
veel kanten dringend noodzakelijk geacht om het onderzoek op dit vlak te
versterken. Immers, degenen die zich nu bezighouden met het ontwerpen van
nieuw beleid, hebben op veel punten behoefte aan ondersteuning van dat beleid
door uitkomsten van onderzoek, waarin met de zich wijzigende parameters van
mobiliteit en infrastructuurgebruik, en de achtergronden daarvan rekening is
gehouden.
Het accent bij dit onderzoek zou moeten liggen op strategisch, fundamenteel en
integratief onderzoek. Onder strategisch onderzoek kan dat onderzoek worden
verstaan, dat zich richt op langere termijn trends, en waarvan de resultaten
behulpzaam zijn bij het formuleren en evalueren van (de resultaten van) het
beleid. Het verkent als het ware de mogelijke toekomstige ontwikkelingen (zie
ook Kreutzberger, 1991, par. 1.3), onder andere door de 'megatrends' in de
samenleving te analyseren. Fundamenteel onderzoek houdt zich vooral bezig met
de kennis omtrent oorzakelijke verbanden; hoe wijzigen parameters van het
mobliteitsgedrag? Integratief onderzoek wordt noodzakelijk geacht, omdat het
meer en meer gewenst wordt inzichten uit de verschillende disciplines die zich
bezighouden met mobiliteit, verkeer en vervoer en infrastructuur te combineren.
Dit niet alleen om de trends die zich voordoen te begrijpen en te verklaren,
maar zeker ook om de mobiliteit te beïnvloeden. Zo is onder meer kennis
inzake de psychologische achtergronden van mobiliteit een factor van toenemend
belang. Integratief onderzoek kunnen we dus omschrijven als onderzoek waarbij
een bepaald verschijnsel of trend vanuit verschillende disciplines wordt bestudeerd, en waarbij het samenvoegen van de kennis uit de verschillende invalshoeken een toegevoegde waarde heeft in de zin van mogelijkheden voor verklaring
en/of beïnvloeding.
Overigens moet opgemerkt worden dat het kenschetsen van onderzoek als fundamenteel, strategisch of integratief van karakter, vaak een tijdsgebonden en in
zekere zin ook subjectief element in zich heeft. Wat de een fundamenteel noemt,
zal een ander toegepast vinden. Sommige onderzoeken kunnen in bepaalde
2

perioden strategisch lijken, maar kunnen in korte tijd door feitelijke ontwikkelingen tot de categorie 'achterhaalde toekomstbeelden' worden gedegradeerd.
Het gegeven dat zich enerzijds fundamentele veranderingen op het gebied van
infrastructuur en verkeer en vervoer voltrekken, die, ook economisch gezien, van
groot belang zijn voor Nederland, en de constatering anderzijds dat het strategisch georiënteerde universitaire onderzoek daarbij achter blijft, heeft geleid tot
een initiatief van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen. De Kerngroep
Infrastructuur, Transport en Logistiek heeft tot taak gekregen om een onderzoeksprogramma voor 'planologie en economie van ruimte, infrastructuur en
milieu' tot stand te brengen. De nadruk dient daarbij niet te liggen op toegepast
onderzoek, maar veeleer op vraagstukken met een strategisch, fundamenteel
en/of integratief karakter.
De Kerngroep verricht haar werkzaamheden als onderdeel van het Nationale
Platform Verkeer en Vervoer. Hiervan maken naast de Kerngroep ITL twee
andere groepen deel uit. Deze beide groepen houden zich bezig met vraagstukken aangaande 'de productie van infrastructurele voorzieningen' resp. 'de
transporttechnologie' .
In 1990 is door de Kerngroep een basisrapport uitgebracht (Kerngroep ITL,
1990), waarin het genoemde onderzoeksveld is onderverdeeld in een vijftal
modules. Op de achtergronden en omschrijvingen hiervan wordt in paragraaf 1.2
nader ingegaan. Aangekondigd is dat van elk van de onderscheiden modules een
'Verkenningsrapport' zou verschijnen, waarin ontwikkelingen en onderzoeksvragen op het desbetreffende terrein nader zouden worden uitgewerkt. De thans
voorliggende rapportage vormt het Verkenningsrapport van de module 'Technische ontwikkeling en mobiliteit'. Doel van het rapport is dus om een schets te
geven van trends en achtergronden inzake 'Technische ontwikkeling en mobiliteit', voorzover deze gevolgen hebben voor 'planologie en economie van infrastructuur, ruimte en milieu'. Op grond van deze trends en achtergronden worden
onderzoeksvragen geformuleerd, waarbij het accent uiteraard ligt op vraagstukken met een strategisch, fundamenteel en integratief karakter.

1.2

Indeling van het onderzoeksveld

In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat de Kerngroep Infrastructuur,
Transport & Logistiek tracht te komen tot een onderzoeksprogramma voor
vraagstukken betreffende 'planologie en economie van ruimte, infrastructuur en
milieu'. Het accent dient daarbij niet te liggen op toegepast, en direct beleidsrelevant onderzoek, maar meer op vraagstukken die op de lange(re) termijn
spelen.
Om een dergelijk (zeer) uitgestrekt onderzoeksterrein min of meer systematisch
te 'screenen', is een nadere onderverdeling van het veld noodzakelijk. Een
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dergelijke dwarsdoorsnede is op talloze wijzen te maken, maar op geen enkele
wijze zal men tot een onderverdeling komen waarbij duidelijke relaties en
overlap tussen de delen geheel en al zijn uitgesloten. Zoals in het hoofdrapport
van de Kerngroep al is aangegeven en beargumenteerd, is gekozen voor een
onderverdeling in een vijftal 'Centrale OnderzoeksVelden (COV's)' (Kerngroep
ITL, 1990, p. 9 en verder). Aan een Centraal OnderzoeksVeld zijn hierbij de
eisen gesteld dat het gaat om een kluster van onderling samenhangende verschijnselen, met een duidelijke maatschappelijke relevantie, en, ook op termijn,
van groot gewicht voor de richting waarin vraagstukken inzake infrastructuur,
transport en logistiek zich zullen ontwikkelen. Op deze wijze zijn een vijftal
Centrale OnderzoeksVelden onderscheiden, te weten:
I
Ruimtelijke dynamiek en megatrends.
Een van de belangrijkste bepalende factoren voor de ontwikkeling van de
mobiliteit op lange termijn is de ruimtelijke inrichting van de samenleving. Juist op dit vlak mogen het komende decennium de nodige veranderingen worden verwacht, gezien onder meer db economische trends
(veranderende wereldhandelspatronen, eenwording van de Europese
markt, opening van de markten in Oost-Europa, veranderingen in de
strategieën van mondiaal opererende bedrijven etc.), de demografische
ontwikkelingen, de veranderingen in het beleid met betrekking tot de
ruimtelijke ordening enz.. Het maken van prognoses over de toekomstige
ontwikkeling van de mobiliteit is in toenemende mate een probeern,
omdat (te) veel basisparameters van het mobiliteitsgedrag veranderen.
11
Technische ontwikkeling en mobiliteit.
De technische ontwikkelingen in verkeers- en vervoerssystemen zijn altijd
een belangrijke factor geweest voor de trends in het verplaatsingsgedrag,
en het verloop van handelsstromen. Zeker indien gemeten op een wat
langere tijdschaal (decennia in plaats van jaren), is dit in hoge mate
bepalend geweest voor onder meer de ruimtelijke inrichting, de ontwikkeling van de arbeidsdeling en de materiële welvaart.
111
Infrastructuur: netwerk en interactie.
Er zijn een tweetal belangrijke trends die ertoe leiden dat het patroon
van interactie tussen infrastructuurnetwerken weer aan belang wint. Dat
betreft in de eerste plaats de, door de informatietechnologie mogelijk
gemaakte, integratie van vervoerswegen. De baten hiervan zijn te vinden
in de economische sfeer (optimalisatie van vervoersketens ) en het milieu
(afremmen van de groei van het wegvervoer). In de tweede plaats speelt
het toenemende accent op de Europese dimensie van netwerken en
verbindingen hierbij een grote rol. Problemen en trends in deze sfeer
kennen niet alleen een fysieke component; de bestuurlijke aspecten zijn
veelal minstens even belangrijk.
IV
Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit.
De mogelijkheden van nationale overheden, de Europese Gemeenschap
en ook van bedrijven om de mobiliteitsontwikkeling te beïnvloeden zijn
sterk aan het veranderen. Hierbij doet zich bovendien het dilemma voor
4

V

dat enerzijds gestreefd wordt naar een deregulering van de samenleving,
maar dat anderzijds het besef is gegroeid dat de overheid in dit kader
fundamentele taken heeft, en dat ingrijpen in de ontwikkeling van de
mobiliteit onontkoombaar is geworden.
Leefbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit.
In dit kader wordt aan de orde gesteld welke randvoorwaarden een
'duurzame' ontwikkeling van de samenleving stelt aan mobiliteit en
transport. Op deze wijze bezien is de ontwikkeling van verkeer en vervoer
zowel een kans als een bedreiging voor de samenleving.

De vijf COV's staan natuurlijk niet los van elkaar. De relatie tussen de vijf
velden valt in grote lijnen als volgt te schetsen.
De vraag naar verplaatsingen en infrastructuur is primair een afgeleide vraag:
ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen, en in de economie in het
bijzonder, bepalen de verplaatsingsbehoefte. Dit leidt tot een vraag naar vervoer
(c.q. veranderingen daarin), die in COV I aan de orde worden gesteld. Technische ontwikkelingen in vervoerssystemen (COV 11) kunnen een invloed hebben
op het ruimtelijk patroon van mobiliteit, onder ander via de modal split en
routekeuzen. De afwikkeling van de mobiliteit vindt plaats via netwerken en
knooppunten. Door de veranderingen in de vervoersvraag en de vervoerstechnologie komen hier andere combinaties opzetten, die de waarde van bestaande
netwerken en knooppunten aantasten. Dit vormt de thematiek van COV lIl. Via
sturing van mobiliteit en infrastructuur moet men hierop vat krijgen. Dit wordt
besproken in COV IV. Het groeiende belang van de internationale dimensie van
vervoersvraagstukken maakt dit extra gecompliceerd. De negatieve externe
effecten die het gevolg zijn van de toenemende mobiliteit staan meer en meer in
de belangstelling. Zolang de kosten daarvan nog onvoldoende via het prijsmechanisme worden doorberekend, zal een sterke rol van de overheid als hoeder
van het algemeen belang in deze noodzakelijk blijven. Aan deze thematiek wordt
in COV V aandacht besteed.
Voor alle vraagstukken en beslissingen inzake transport, infrastructuur en
logistiek geldt dat er vele partijen en belanghebbenden zijn. Het perspectief van
bedrijven en van overheden komt niet overeen, en binnen de overheid zullen
regionale overheden andere belangen hebben dan nationale staten, of de
Europese Gemeenschap. Van doorslaggevend belang hierbij achten wij de
(geografische) schaal waarop veranderingen zich afspelen. Hieraan zal dan ook,
naast de meer functionele invalshoek (overheden, bedrijven, huishoudens) zo
mogelijk aandacht worden besteed.
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1.3

Probleemschets technische ontwikkeling en mobiliteit

In deze paragraaf wordt een beknopte probleemschets gegeven van de module
die in dit verkenningsrapport centraal staat.

De aandacht voor de technologische ontwikkelingen in relatie tot vraagstukken
van economie en verkeer en vervoer is sinds het begin van de jaren tachtig sterk
gegroeid. Dat is niet verwonderlijk, gezien de nu al doordringende invloed van
de informatie-technologie, en de enorme impact die innovaties in het verleden
hebben gehad op zowel de mobiliteit en de vraag naar vervoer, als op de
mogelijkheden om de mobiliteit af te wikkelen.
De introductie en diffusie van nieuwe technologie zoals informatica, maar b.v.
ook de biotechnologie en nieuwe materialen, heeft op langere termijn niet alleen
gevolgen voor de groei van de economie, maar ook voor de economische en
maatschappelijke structuur. De vraag naar vervoer is in belangrijke mate afgeleid
van deze structuren, en de veranderingen daarin.
De toepassing van nieuwe technologie in transport en infrastructuur zelf, beeft
echter ook invloed op de mobiliteit. In de eerste plaats kan de technische
vooruitgang in de vervoerssector een zelfstandige invloed uitoefenen op de
mobiliteitsvraag, doordat nieuwe diensten, verlaging van de kosten en verbetering van het kwaliteitsniveau kunnen leiden tot een groei van de vraag. Een
ander aspect van de mobiliteitsvraag betreft de positie van de verschillende
vervoerswijzen. De technologische vooruitgang in het verkeer en vervoer,
gecombineerd met de door economische en maatschappelijke processen veranderende vraag naar vervoer, leidt tot verschuivingen binnen de vervoerssector.
Als gevolg van ongelijke groei is de concurrentiepositie en het relatieve belang
van verschillende vervoerswijzen aan verandering onderhevig. De vraag naar, en
het gebruik van infrastructuur, hangen daarmee rechtstreeks samen. In veel
gevallen zijn de trends die zich hierbij voordoen nog niet duidelijk uitgekristalliseerd, laat staan de gevolgen voor het ruimtelijk patroon, en de positie van
onder meer vervoersknooppunten.
De technologische vernieuwing in verkeer en vervoer heeft niet alleen gevolgen
voor de mobiliteit en de vraag naar vervoer, maar ook voor de mogelijkheden
voor de afwikkeling van verkeersstromen. Ook hier speelt de informatietechnologie een overheersende rol. De capaciteit van de bestaande infrastructuur, en
de mogelijkheden van voertuigen kunnen erdoor in veel gevallen niet onaanzienlijk worden opgevoerd. Het is de vraag in hoeverre dit ruimtelijke consequenties
met zich brengt.
Zoals uit het voorgaande naar voren komt, is de relatie tussen technologische
ontwikkelingen in verkeers- en vervoerssystemen en 'planologie en economie van
ruimte, infrastructuur en milieu' een indirecte. Veranderingen in technologie
werken onder meer via kostenverlagingen, substitutieprocessen, en een andere
ruimtelijke spreiding van activiteiten op vele manieren door in het ruimtelijk-economisch patroon. Het is dan ook onontkoombaar om bij de behandeling van
een dergelijk complex probleemveld eerst nader in te gaan op de wijze waarop
6

de relatie tussen technologische ontwikkelingen in verkeer en vervoer en het
ruimtelijk patroon van mobiliteit en het gebruik van infrastructuur vorm krijgen.
Dit te meer daar de aard van de opdracht - het identificeren van vraagstukken
voor fundamenteel. strategisch en integratief onderzoek - duidelijk een lange
termijn perspectief vraagt.
Daarbij moet expliciet worden opgemerkt dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling
is om in dit verkenningsrapport diepgaand in te gaan op vraagstukken die
betrekking hebben op de ontwikkeling van de nieuwe technologie. De vraagstukken die samenhangen met de introductie en diffusie van deze nieuwe technologieën, zijn echter van strategisch belang voor 'planologie en economie van
ruimte, milieu en infrastructuurgebruik'. Hierbij spelen niet alleen technologische
aspecten een belangrijke rol, maar evenzeer economische, bestuurlijke, juridische
en sociale overwegingen.

1.4

Opbouw van het rapport

Om zicht te krijgen op lage termijn trends in de relatie tussen technologie in
verkeer en vervoer enerzijds, en de ruimtelijk-economische gevolgen daarvan
anderzijds wordt in hoofdstuk twee van dit rapport eerst nader ingegaan op deze
thematiek. Hierbij wordt aan de hand van literatuur een eenvoudig conceptueel
model in deze ontwikkelt.
Aan de hand hiervan wordt het onderzoeksveld opgedeeld in een tweetal
samenstellende modules. Deze hoofdmodules worden verder uitgewerkt in resp.
hoofdstuk drie en vier, waar dan ook de thema's voor strategisch onderzoek aan
bod komen.
Hoofdstuk vijf tenslotte bevat een korte samenvatting, waarin ook de aanbevelingen voor onderzoeksrichtingen (nogmaals) zijn terug te vinden.
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2

TECHNISCHE ONTWIKKELING EN MOBILITEIT:
DEFINIËRING EN AFBAKENING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED

2.1

Inleiding

De relatie tussen technologische ontwikkelingen in het verkeer en vervoer
enerzijds, en de 'planologie en economie van infrastructuur, ruimte en milieu'
anderzijds, is er een die nadere verduidelijking behoeft. Gemeten over langere
termijnen, heeft de vooruitgang in vervoerstechnieken een grote invloed gehad
op ruimtelijke structuren en handelspatronen. Relatief dalende kosten van
vervoer, onder andere in de vorm van afnemende reistijden, leidden tot meer
mobiliteit, en maakten veranderingen in vestigingsplaatsen van personen en
bedrijven mogelijk!. De infrastructuur speelde hierbij veelal een cruciale rol,
mede omdat nieuwe infrastructuur niet overal in eenzelfde tempo gerealiseerd
wordt. Gevolg hiervan is geweest dat sommige plaatsen aantrekkelijker werden
als vestigingsplaats, omdat hun bereikbaarheid (relatief) werd verbeterd.
In de tweede helft van de jaren tachtig hebben zich, niet alleen op het gebied
van transport, logistiek en infrastructuur, een groot aantal technologische
innovaties aangediend. Deze innovaties vloeien in zeer veel gevallen voort uit de
min of meer grootschalige toepassing van informatietechnologie op velerlei
terreinen. De vraag die zich hierbij nu voordoet is of de innovaties op het
gebied van infrastructuur, transport en logistiek een zodanige schaal en omvang
kennen, dat er op wat langere termijn opnieuw drastische wijzigingen in ruimtelijke structuren, en daarmee indirect in verkeers- en vervoerspatronen, uit zullen
voortvloeien.
Met deze invalshoek richten we de aandacht niet zozeer op de afzonderlijke
innovaties in vervoerssystemen op zich, maar trachten we meer het accent te
leggen op de relaties tussen vernieuwingen van verkeers- en vervoerssystemen
enerzijds, en de ruimtelijke inrichting anderzijds.

Zo is b.v. de suburbanisatie in de jaren vijftig en zestig in belangrijke mate een gevolg van
het groeiende autobezit. In de eerste helft van de vorige eeuw heeft de ontwikkeling van
de spoorwegen een grote invloed gehad op het ontstaan van een stedelijk systeem.
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Uiteraard heeft een dergelijke invalshoek zijn beperkingen. Het blijft buitengewoon moeilijk, en soms zelfs gevaarlijk, om individuele ontwikkelingen in een
min of meer abstract kader te plaatsen, en te zien als onderdeel van een meer
omvattende trend. Dit gevaar bestaat er onder meer uit dat door oversimplificatie de werkelijkheid veel te eenvoudig wordt voorgesteld, en complexe verbanden
worden gereduceerd tot enkelvoudige oorzaak-gevolg relaties. Gezien echter het
doel van dit rapport, het verkennen van thema's die om nader strategisch
onderzoek vragen, lijkt het de aangewezen weg. Het strategische onderzoek dient
zich immers vooral bezig te houden met de lange(re) termijn implicaties van een
samenspel van veranderingen.
De lezer dient er echter steeds op bedacht te blijven, dat het doel van deze
excercitie is het identificeren van belangrijke vragen, en niet het beantwoorden
ervan. Het gehanteerde kader pretendeert dan dus niet een verklaring te bieden,
maar heeft slechts ordening tot doel. Immers, alle technologische ontwikkelingen
in transport, infrastructuur en logistiek zijn niet te overzien, laat staan te
verklaren. Het bieden van een kader kan een richting geven aan de interpretatie
ervan, en beter zicht geven op de strategische vragen die zich voor onderzoek
en beleid aftekenen.
In dit hoofdstuk zal het kader voor de samenhang tussen technologische vernieuwing in infrastructuur, transport en logistiek en 'planologie en economie van
ruimte, infrastructuur en milieu' nader worden uitgewerkt. Hiertoe wordt de
volgende aanpak gevolgd. Omdat technologische veranderingen vrijwel per
definitie een lange termijn perspectief vragen, wordt in paragraaf 2.2 eerst
ingegaan op lange termijn trends in infrastructuur en transport. Dit resulteert in
een (eenvoudig) conceptueelonderzoeksmodel.
Dit conceptuele model wordt vervolgens in paragraaf 2.3 geïllustreerd, door aan
te geven hoe een aantal belangrijke technologische trends in het transport zich
verhouden tot een dergelijke benadering. Aan de hand daarvan wordt het
onderzoeksveld ingedeeld in een tweetal hoofdmodules.
2.2

Technologie, verkeer en vervoer en economie: een onderzoeksmodel

De technologische vooruitgang in transporttechnieken heeft, historisch bezien,
geleid tot een opeenvolging van verschillende vervoersvormen die in een bepaald
tijdvak 'dominant' zijn: zeilschepen en paard en wagen zijn vervangen door
stoomboten en treinen, die op hun beurt weer een groot deel van hun aandeel
op de vervoersmarkt moesten afstaan aan (vracht)auto, bussen en trams.
Vliegverkeer en telecommunicatie vormen weer meer recente concurrenten in
het vervoer. Ook binnen vervoerswijzen is er sprake van een constante substitutie van oude ontwerpen en modellen door een nieuwe generatie (schepen,
vliegtuigen, auto's enz.).
Het ruimtelijk patroon van activiteiten is in de verschillende perioden sterk
beïnvloed door de dominante vervoerswijze(n) van die tijd. Netwerken voor
10

onder meer de binnenvaart, de spoorwegen en de auto hebben ieder hun
stempel gedrukt op de ruimtelijke inrichting in de landen van West-Europa, en
ook van Nederland.
Achtereenvolgens zullen in deze paragraaf de relaties tussen technologische
ontwikkelingen en transport, en die tussen technologie en economie worden
bezien. De onderlinge verbinding hiervan tenslotte, geeft een schets van de
samenhang tussen technologie, transport en economie. Op basis hiervan wordt
de paragraaf afgesloten met het te hanteren conceptuele onderzoeksmodel.
a.
Transport en technologie: nieuwe technologieën in verkeer en vervoer
De introductie van steeds snellere en efficiëntere vervoerswijzen leidt, bij
stijgende inkomens en dalende reële vervoerskosten, tot een groei van het aantal
afgelegde kilometers. Dit proces is dan ook steeds gepaard gegaan met een
uitbreiding van de vervoersinfrastructuur, nodig om de toenemende verplaatsingen op te vangen. Ervan uitgaande dat het doel van het vervoerssysteem is om
zo snel en zo goedkoop mogelijk transport aan te bieden, beschrijft Marchetti de
groei van het vervoer, en de opeenvolging van verschillende vervoerswijzen als
een proces van concurrentie en substitutie binnen een expanderende vervoersmarkt.(Marchetti, 1987l
Als een nieuwe vervoerswijze tot ontwikkeling komt, zal deze zich, afgemeten
aan de bij de vervoerswijze behorende infrastructuur, in eerste instantie exponentieel ontwikkelen (b.v. de groei van het aantal kilometers spoorlijn, of de
ontwikkeling van het aantal kilometers verharde wegen). Na verloop van tijd
wordt dan een zekere marktverzadiging bereikt, en worden er nieuwe vervoerswijzen geïntroduceerd. De wijze waarop deze geleidelijk aan de oudere vervoersvormen verdringen, is te beschrijven als een substitutieproces. In afbeelding
2.1, ontleend aan Marchetti, wordt weergegeven hoe op deze wijze de lange
termijn ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur in de VS kan worden beschreven.

2

Marchetti hanteert hiervoor een model, gebaseerd op de ontwikkeling van biologische
systemen, het zogenaamde Volterra - Lotka model. De uitgangspunten van het model zijn
dat een bepaalde populatie zich binnen een gegeven territorium exponentieel ontwikkelt.
Op deze wijze kan de groei van de vervoersinfrastructuur worden beschreven. Indien er
sprake is van twee of meer populaties (vervoerswijzen) binnen dat territorium (vervoersmarkt), dan zal groei gepaard gaan met substitutieprocessen. De twee belangrijkste
parameters van het model dat de groei en de substitutieprocessen beschrijft, zijn de
snelheid waarmee de groei van een populatie plaatsvindt, en het tempo waarbinnen de
substitutieprocessen zich voltrekken. Voor een behandeling van het model wordt verwezen
naar Marchetti (1987), met name de appendix.

11

Atb. 2.1: Ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur in de VS 1)

10

1

F

T-F

1835 .," 5
1890
.,_ 5 years • •

10°
10-1
10-2
1750

90%
F

.,

/

~

.,

50%
~

., . , / CANALS

/
?

10%
1%

1800

1850

1900

1950

2000

Development of transport Ïnfrastructures in the USA. Each mode is monitored by it's length. The
'niche' or virtuaI lengths, are calculated by best fit. The 55 years of the Kondratiev cycles are
"apparent from the time constants and the spacing of the growth pulses.
1)

Weergegeven op een logaritmische schaal geven de exponentiele groeicurves een rechte
lijn. De op de assen gehanteerde parameter F is gedefinieerd als de feitelijke omvang van
een infrastructuurnet gerelateerd aan zijn potentiële 'niche'.
bron: Marchett~ C., 1987, p.ll0, figuur 4.

Voor de individuele vervoerswijzen ligt aan dit patroon een product life-cycle ten
grondslag: na de introductie van het vervoerssysteem volgt een periode van
snelle expansie, gevolgd door marktverzadiging en, tenslotte, verval. Marchetti
stelt dat tussen de groeicurves van twee vervoerssystemen een periode van
ongeveer vijfenvijftig jaar ligt, nauw gerelateerd aan de duur van de lange
golfbeweging in de economie (de zogenaamde 'Kondratieff - cycli', hierop wordt
verder in deze paragraaf ingeggaan; Marchetti, 1987, p.ll0).
De wijze waarop de substitutieprocessen tussen de vervoerssystemen verlopen,
kan het best worden beschreven door de totale vervoersinfrastructuur als één,
zich exponentieel ontwikkelend, systeem te beschouwen. Binnen dit systeem
vertoont het verloop van het marktaandeel van een specifieke vervoerswijze dan
een vast patroon (dat is te beschrijven met het in noot 1 genoemde substitutiemodel). Afbeelding 2.2 en 2.3, eveneens ontleend aan Marchetti, illustreren dit.
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Afb. 2.2: Ontwikkeling van het totale inCrastructuurnetwerk in de VS 1).
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Afb. 2.3: Substitutieprocessen tussen de vervoerswijzen: marktaandelen van de

verschillende soorten infrastructuur bij een groeiend infrastructuurnet
(zie Afb. 2.2) in de VS1).
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bron: Marchetti, M., 1987, p. 112, figuur 7.

Uiteraard moet erop worden gewezen dat deze bevindingen voor de Verenigde
Staten niet onder meer op de Europese situatie van toepassing (hoeven te) zijn.
De essentie is echter dat bij een toenemende mobiliteit een proces van concurrentie en substitutie tussen vervoerswijzen valt waar te nemen.
Nakicenovic hanteert hetzelfde concurrentie- en substitutiemodel als Marchetti,
en vindt, op grond van de analyse van een aantal substitutieprocessen binnen het
vervoer, dat het ongeveer 80 jaar duurt voordat nieuwe vervoerstechnieken een
marktaandeel van meer dan vijftig procent hebben veroverd. Binnen een
bepaalde vervoerstechniek - met name de ontwikkelingen binnen de automobielsector zijn door Nakicenovic onderzocht - verlopen substitutieprocessen
waarbij radicale innovaties worden doorgevoerd, veel sneller. Soms werden
nieuwe technieken vrijwel direct overgenomen, maar in de meeste gevallen
duurde het tussen de tien en dertig jaar voordat de nieuwe technologie in meer
dan de helft van alle auto's was doorgedrongen (Nakicenovic, 1986).
Radicale innovaties in het ontwerp van auto's werden in het verleden veelal door
andere producenten overgenomen en verder verfijnd, in plaats van dat er in de
COI1currentieslag naar andere radicale verbeteringen werd gezocht. Als mogelijke
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reden hiervoor voert Nakicenovic een zekere terughoudendheid bij de producenten aan om het risico te nemen nieuwe veranderingen door te voeren, waarvan
nog niet was bewezen dat ze in de smaak vielen bij de consument. Belangrijke
innovaties hebben als nadeel dat ze in het algemeen duurder zijn dan bestaande
technologieën. Echter, in perioden van marktverzadiging en hevige concurrentie
tussen producenten kunnen ze een belangrijke 'wapen' zijn in de strijd om
marktaandeel en winst (Nakicenovic, 1986, p. 326 en 331l
Beide auteurs wijzen ook op de nauwe relatie tussen de rol van verschillende
energie-dragers in de samenleving (hout, olie, kolen, gas e.d.), en de ontwikkeling van vervoerssystemen. De ontwikkeling van het marktaandeel van de
verschillende energiedragers in het totale energieverbruik blijkt te beschrijven te
zijn volgens een soortgelijk model van groei en substitutie (zie met name
Nakicenovic, 1986, figuur 3, p. 312).
Mgaande op de bevindingen van beide auteurs, kan dus worden gesteld dat er
een zeker patroon in de technologische ontwikkeling van vervoerssytemen is te
herkennen. Met name Marchetti stelt dat deze patronen in nauwe relatie staan
met de lange golfbeweging in de economie als geheel.
b.
Technologie en economie: 'lange golfbewegingen'
In de theorieën inzake 'de lange golfbeweging>4 in de economie, wordt gesteld
dat er zich in de economische ontwikkeling golven of cycli voordoen, met een
periodiciteit van ongeveer 55 jaar. Aan deze cycli is de naam van Kondratieff
verbonden. In de jaren twintig van deze eeuw publiceerde Kondratieff een
artikel, waarin op basis van een analyse van tijdreeksen van prijzen, lonen, rente
en enkele andere indicatoren geconcludeerd werd dat er in de economische
ontwikkeling - naast de toen al bekende conjunctuurcycli - lange golfbewegingen
met een tijdspanne van tussen de 48 en 55 jaar zijn te onderkennen. In deze
golfbeweging zou een opgaande fase steeds worden gevolgd door een neergaande (dus twee perioden in een golfbeweging). Kondratieff heeft geen duidelijke
verklaring van deze golfbeweging, maar geeft wel een viertal empirische patro-

3

In de discussie over de relatie technologie-economie speelt de vraag wanneer ondernemers
bereid zijn om het risico van fundamentele vernieuwingen in producten of productietechniek door te voeren een belangrijke rol. Sommigen stellen dat het risico van radicale
innovaties pas wordt genomen in een depressie, als de winstmogelijkheden van bestaande
technologieën zijn uitgeput. Andere auteurs menen dat radicale innovaties pas worden
doorgevoerd als er goede marktvooruitzichten zijn, dus als de economie zich al in de
herstelfase van een depressie bevindt. Hierop wordt later in deze paragraaf teruggekomen.

4

Feitelijk kan niet worden gesproken over 'de lange golf theorie', omdat het gaat om een
verzameling van uiteenlopende verklaringen voor geconstateerde discontinuïteiten in de
economische ontwikkeling. De theorieën hebben met elkaar gemeen dat er een nauwe
relatie wordt gelegd tussen de economische ontwikkeling, en de verspreiding van nieuwe
technologieën. Hierbij moet nadrukkelijk gesteld worden dat dergelijke theorieën in het
algemeen een lange termijn perspectief van economische ontwikkeling hanteren, eerder in
termen van decennia dan in termen van jaren. Voor een overzicht wordt verwezen naar
.
Roobeek, 1987.

15

nen waarmee deze gepaard gaat. In de eerste plaats stelt hij dat voor het begin
van de opgaande fase van de golfbeweging er grote veranderingen plaats vinden
in de technologie, wat blijkt uit een opeenvolging van inventies. Dit gaat gepaard
met het openbreken van de internationale economische betrekkingen - bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe landen -, veranderingen in de productie van
edele metalen en wijzigingen in de geldcirculatie. Het tweede empirische
patroon heeft betrekking op het veelvuldig voorkomen van ingrijpende sociale
omwentelingen en radicale veranderingen in de maatschappij in de opgaande
fase van de golfbeweging. Dit heeft te maken met een intensivering van de strijd
om nieuwe markten. Het derde en vierde empirische patroon zijn resp. lange
depressies in de landbouw tijdens de neergaande fase van de golf, en het
patroon van de intermediaire cyclis. De bevindingen van Kondratieff hebben
een belangrijke rol gespeeld bij de innovatietheorie van Schumpeter.
Bij Schumpeter speelt de technologische ontwikkeling een veel grotere rol, en
krijgt het een centrale plaats bij de ontwikkeling van het economische kapitalistische systeem toebedeeld. Hij onderscheidt daartoe in de eerste plaats vijf
vormen van innovatie:
- de introductie van een nieuw goed (of dienst);
- de invoering van een nieuwe productie- of distributiemethode;
- de ontsluiting van een nieuwe afzetmarkt;
- de invoering van nieuwe grondstoffen, materialen of halffabrikaten;
- een nieuwe organisatievorm in een bedrijfstak.
Duidelijk is dat het hier gaat om innovaties waaraan technische inventies ten
grondslag kunnen liggen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is.
Innovaties zijn hier geplaatst in het kader van hun maatschappelijke betekenis.
Centraal in Schumpeters theorie staat de notie dat innovaties niet gelijkelijk
verdeeld zijn over het economisch systeem. Er bestaat een neiging tot klustering
van innovaties, zowel in de tijd als naar sectoren van de economie. Daarmee
wordt de golfbeweging in de economie verklaard, zij is het gevolg van een
klustering van innovaties in bepaalde perioden in specifieke sectoren. Omdat
niet alle innovaties even ingrijpend zijn, zijn er verschillen in de lengte van cycli
van golven. De Kondratieff - golf houdt verband met radicale technische
vernieuwingen. De ontwikkeling van (nieuwe) basistechnologieën leidt tot het
ontstaan van 'leading sectors', die een grote invloed op de economische en
maatschappelijke ordening hebben.
Sinds begin jaren zeventig is de aandacht voor de theorieën inzake 'de lange
golfbeweging' sterk toegenomen. Zowel de depressie van de jaren zeventig/

S

16

De intermediaire cycli zijn de kortere cycli, die in een lange golfbeweging zijn ingebed
(duur van 7 tot 11 jaar). Het geconstateerde patroon hierin houdt in dat in de opgaande
golfbeweging er meer economisch gunstige jaren zijn, en dat in de neergaande golfbeweging de depressies langer en ernstiger zullen zijn.

begin jaren tachtig, als de economische groei van de tweede helft van de jaren
tachtig zijn in verband gebracht met deze golfbeweging. In deze opvatting is de
depressie (mede) veroorzaakt doordat bestaande technologieën het einde van
hun levenscyclus en groeipotentieel hebben bereikt. De opleving van de economie is op zijn beurt primair het gevolg van de introductie van nieuwe technologieën, zoals vooral de informatie-technologie, maar ook biotechnologie en
nieuwe materialen. Deze nieuwe technologieën zijn de basis voor veel producten procesinnovaties, waardoor het groeipotentieel van de economie nieuw leven
wordt ingeblazen.
De hernieuwde aandacht voor de technologie heeft in het economisch onderzoek
geleid tot een opleving van de aandacht voor de vraag hoe de interactie tussen
technologische ontwikkeling en economische groei gestalte krijgt (zie o.a. Dosi et
al., 1988). De diffusie van innovaties speelt daarbij een belangrijke rol. Zonder
hierop nu in dit kader uitgebreid in te gaan, kan worden gesteld dat in meer
recente theorieën op dit vlak niet meer alleen de technische innovaties en de
golfbewegingen of discontinuïteiten op economisch vlak de aandacht krijgen,
maar dat ook de relatie met sociale en institutionele omstandigheden een
belangrijke rol krijgt toebedeeld. Voor een overzicht hiervan wordt verwezen
naar de bestaande literatuur (zie onder meer Van Duijn, 1984; Mensch et al.,
1984; Roobeek, 1987). Met name Perez (1983) gaat in op de relatie tussen
technologisch/economische ontwikkelingen enerzijds, en de sociale en institutionele context anderzijds. Zij stelt onder meer dat het kapitalistische systeem kan
worden gezien als een samenspel van twee belangrijke subsystemen, die elk een
eigen tempo van ontwikkeling kennen. Het technologisch-economische subsysteem ontwikkelt zich, onder druk van het winststreven, veel sneller dan het
sociale-institutionele subsysteem. Zo lang de beide sub-systemen zich min of
meer in harmonie met elkaar ontwikkelen, kan gesproken worden van een
consistente 'mode of development'. Dit vormt de opgaande fase van 'de lange
golfbeweging'. Een depressie, de neergaande fase van 'de lange golf, is mede te
wijten aan het feit dat het techologisch-economisch subsysteem al de overgang
naar de volgende 'mode of development' heeft doorgemaakt, maar doordat het
sociaal-institutionele subsysteem hierbij achterblijft ontstaan spanningen in het
totale systeem. De discrepantie tussen technologisch-economisch subsysteem en
de sociaal-institutionele context die in tijden van de neergaande fase van de
'lange golfbeweging' bestaan, leiden ertoe dat er grote druk op bestaande
instituties en sociale structuren komt. Er is sprake van een periode van experimenteren met organisatievormen. De druk op de overheid om in dit proces in te
grijpen neemt van alle kanten toe.
Wat is nu de relatie van het voorgaande met vraagstukken van technologische
vernieuwing in het verkeer en vervoer? We zullen daarop nu nader ingaan.
c.
Technologie, transport en economie: 'lange golven' in het vervoer?
In een artikel over de ontwikkeling van het vervoersbeleid in Nederland, heeft
Kuiler het concept van de lange golfbeweging gebruikt om de lange termijn
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ontwikkelingen in het vervoer te ordenen en te interpreteren (Kuiler, 1983). Hij
benadrukt daarin sterk dat het vervoer primair een afgeleide economische
activiteit is. De belangrijkste exogene factoren die van invloed zijn op de
vervoersmarkten zijn, volgens Kuiler, onder te brengen in een drietal groepen
van factoren, te weten:
1. De maatschappelijke verhoudingen, en ontwikkelingen die van invloed zijn
op de behoefte aan mobiliteit.
2. Conjuncturele en structurele economische ontwikkelingen.
3. Technologische trends, waarbij de autonome technische ontwikkelingen in
verkeer en vervoer dienen te worden onderscheiden van de geïnduceerde.
Onder deze laatste worden de technische ontwikkelingen die hun oorsprong
buiten het verkeer en vervoer vinden verstaan.
Onder invloed van deze drie factoren zijn de vervoersmarkten voortdurend in
ontwikkeling. De overheid oefent hierop traditioneel een sterke invloed uit. Er
kan worden geconstateerd dat in opgaande fasen van de 'lange golf in eerste
instantie de innovaties in de industriële sector het sterkst zijn. De daardoor
toenemende vraag naar vervoer leidt tot een bloei van de transportsector, waar
dan vervolgens de meer geïnduceerde innovaties plaats vinden, onder andere om
capaciteitsknelpunten weg te werken. Het vervoer heeft in deze fasen van de
ontwikkeling ook duidelijk de functie om vergroting van afzetgebieden mogelijk
te maken (Kuiler, 1983, p. 112). Technologische vernieuwing in transport en
infrastructuur is dus voor een belangrijk deel een gevolg van een groeiende
vraag naar vervoersdiensten. De innovaties in het vervoer zijn dan ook veelal
gebaseerd op elders ontwikkelde nieuwe technologie. Daarnaast kan er echter,
met name in het vervolgtraject, sprake zijn van autonome technische ontwikkelingen in het transport.
De modellen van Marchetti en Nakicenovic, die hiervoor zijn behandeld, laten
zien dat processen van technologische vernieuwing in het vervoer gepaard gaan
met substitutieverschijnselen. Oudere vervoerstechnieken worden vervangen door
nieuwe, en hierbij worden nieuwe infrastructuurnetwerken opgebouwd. Met
name Van Duijn (1984) heeft aandacht besteed aan de rol van investeringen in
de infrastructuur als factor in de opgaande fase van de lange golfbeweging.
Omdat het proces van diffusie van nieuwe technologie een duidelijke ruimtelijke
component kent, zal hierbij in veel gevallen een verschuiving van economische
zwaartepunten optreden. Dit hangt in sterke mate samen met sociale en institutionele factoren, zoals onder meer Perez ook benadrukt. Partijen en gebieden
waar men zich op het vlak van het institutionele- en sociale subsysteem het
snelst weet aan te passen aan de nieuwe technologisch-economische verhoudingen, zullen het meest profiteren van verschuivingen in zwaartepunten.
Aan de hand van deze (zeer) globale schets zullen we thans nader ingaan op de
vraag hoe de huidige situatie valt te kenschetsen ten aanzien van de vier
elementaire punten:
technologische vernieuwing en de vraag naar vervoer;
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technologische ontwikkelingen in het vervoer;
ontwikkeling van nieuwe infrastructuurnetwerken;
bestuurlijke en sociaal-institutionele factoren.
Voor de relatie tussen technologie, vervoer en milieu wordt verwezen naar
Vleugel & Van Gent (1991).
Technologie en de vraag naar vervoer.

Voor het doorbreken van innovaties in het vervoer lijkt dus een krachtige
vervoersvraag, en daarmee een voorafgaande periode van economische groei
noodzakelijk. Voor Nederland, met zijn sterke accent op internationaal vervoer,
is duidelijk dat de ontwikkeling van de wereldhandel hierbij een doorslaggevende
component is.
In de huidige ontwikkelingen in het vervoer zijn elementen te herkennen van het
patroon dat past bij de herstelfase van de economie. Met name de groei van de
vraag, mede als gevolg van technologische innovaties, en het op gang komen van
vernieuwingen in het transport die op hun beurt een stimulerende invloed op de
wereldhandel uitoefenen, zijn terug te vinden.
Na de economische crisis van eind jaren zeventig / begin jaren tachtig is er
vanaf ongeveer 1984 sprake van een herstel van de economie. De tweede helft
van de jaren tachtig is een periode van mondiale economische groei 6•
Dat deze aantrekkende economie zijn effecten op de groei van het vervoer heeft
gehad is duidelijk. In Nederland kan men constateren dat na 1984 verkeer en
vervoer hogere groeicijfers vertoont dan de economie als geheel. Het aandeel
van de transportsector7 in het Bruto Nationaal Product (BNP) - dat tussen 1970
en 1983 was gedaald van 8,0 % tot 7,5 % - is toegenomen van 7,5 % in 1984 tot
8,4 % in 1988 (voorlopig cijfer). Ook gemeten in volume- mutaties ligt de groei
van de Toegevoegde Waarde in het transport ver boven die van het totale
binnenlandse product (zie Stam, 1990, p. 11, tabel 2.1 resp. p. 12 tabel 2.2).
Immers toont aan dat er vanaf ongeveer 1985 een forse groei van de mobiliteit
en het verkeer valt waar te nemen (Immers, 1989).
In Stam (1990) worden verschillende mogelijke verklaringen voor deze groei van
de economische betekenis van de transportsector gegeven. De belangrijkste
factoren zijn:
a. Groei van de wereldhandel, en de gunstige ontwikkeling van de Nederlandse
handel met het buitenland.
b. De economische groei, die leidt tot een toename van de mobiliteit.

6

Er zal hier niet uitgebreid worden ingegaan op de vraag in hoeverre de economische
opleving gebaseerd is op een generatie van nieuwe 'sleuteltechnologieën', en daarmee te
zien is als de herstel· fase voorafgaand aan een vijfde Kondratieff . cyclus. Echter, de
stelling dat de jaren tachtig een meer dan gemiddelde technologische dynamiek te zien
hebben gegeven, lijkt allerminst een gewaagde werkhypothese.

7

Transport-, opslag- en communicatiebedrijven, SBI - code 7
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Logistieke concepten en 'just-in-time' leveringen in het bedrijfsleven leiden
tot een afname van de gemiddelde omvang van zendingen, en een toename
van de frequentie. Dit impliceert meer verkeer. De technologische ontwikkelingen leiden er dus ook toe dat de verhouding tussen vervoer en verkeer
aan verandering onderhevig is.
Een veranderende verhouding tussen beroepsvervoer en eigen vervoer door
niet-transportondernemingen (afname eigen vervoer, o.a. door tendens tot
uitbesteden en concentratie op 'kernactiviteiten').
Daling van energieprijzen, met name in 1986.
Een groeiend aandeel van de communicatiebedrijven in de Productiewaarde
en Toegevoegde Waarde van de sector.
Toename van de 'nevenactiviteiten' van transportbedrijven, met name
logistieke activiteiten (expeditie, op- en overslag en verpakking).

Het GATT geeft aan dat de internationalisatie van de productie en distributie
die in veel delen van de industrie plaatsvindt, een stimulans is voor de wereldhandel en het transport (GATT, 1989b, pAO / 41). Veelzeggend in dit verband is
dat, bij een gemiddelde totale groei van de wereldhandel in goederen van
4 % in de jaren tachtig, het aandeel van de 'manufactures' is toegenomen van
56 % in 1980 tot 73 % in 19888•
Technologische ontwikkeling in het vervoer.
In welke mate technologische vernieuwingen in het transport, en daaruit voortvloeiende prijsdalingen, een rol spelen bij de groei van de mobiliteit en de
economische betekenis van de transportsector, is uiteraard niet eenduidig vast te
stellen. Prijselasticiteiten op het terrein van mobiliteit zijn buitengewoon moeilijk
te bepalen, zodat zelfs als men zou kunnen vaststellen in hoeverre technologische vernieuwingen in het vervoer tot dalende reële kosten hebben geleid, het
effect op de totale mobiliteit niet eenvoudig valt te schatten.
Op het vlak van het transport als economische activiteit ligt de zaak enigszins
duidelijker. De nadruk op logistiek en telematica in de industrie heeft geleid tot
kwalitatieve veranderingen in het vervoer. De trend in de richting van logistieke
dienstverlening is onmiskenbaar aanwezig, en dit gaat in veel gevallen gepaard
met het gebruik van informatiesystemen voor het beheersen van logistieke
ketens. Dit is mede ook de achtergrond van de toename van 'nevenactiviteiten'
door vervoersbedrijven (zie ook Stam 1990). Een en ander verhoogt in ieder

8
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Cijfers ontleend aan GATI, 1989 a, p. 6. Het aandeel van de 'manufactures' is gegroeid
ten koste van vooral het aandeel van de 'mining products' (van 29% in 1980 tot 13 Y2% in
1988), en in mindere mate van de 'agricultural products' (van 15% in 1980 tot 13Y2% in
1988). Deze cijfers hebben alleen betrekking op de handel in goederen, niet in diensten.
Indien de volume - index voor 1980 op 100 wordt gesteld, is deze voor de 'manufactures'
in 1983 107, in 1984 119 en in 1988 152. Voor de totale wereldhandel (inclusief 'mining' en
'agricultural products' zijn de overeenkomstige indices in 1983 lOl, in 1984 110 en in 1988
135 (bron: GATI, 1989 a, appendix, table 1).

geval de in de sector geproduceerde Toegevoegde Waarde. Zonder de informatisering van het vervoer, en de bijbehorende papierstromen, zou een dergelijke
ontwikkeling ondenkbaar zijn geweest.
In de rapportage van het GATI wordt ook gesteld dat de technologische
vooruitgang in het vervoer heeft geleid tot lagere transportkosten, waardoor de
internationalisatie en de wereldhandel zijn bevorderd. Naar de mening van de
GATI hebben de containerisatie en de grote dalingen in de kosten van het
luchtvervoer hierbij de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld. Ook de
toegenomen mogelijkheden van de telecommunicatie zijn een factor in deze
(GATT, 1989 b, p. 40 respec. 41).
Feit is ook dat de investeringen van de transportbedrijven in vaste activa in de
jaren tachtig een sterk stijgende lijn vertonen9• Het CPB geeft aan dat de
ontwikkelingen in het vervoer in 1989 werden gekenmerkt door een aanzienlijke
afzetgroei (ca. 6,5 %), en een zeer omvangrijke uitbreiding van het investeringsvolume (ca. 16 %) (CPB, 1990, p. 151).
Men kan zich afvragen in hoeverre het hier gaat om geïnduceerde innovaties,
dan wel meer autonome technologische ontwikkelingen in het vervoer. De trend
naar logistieke dienstverlening is aan te merken als reactie op ontwikkelingen in
de vraagzijde van het vervoer. Het gebruik van informatiesystemen heeft toch
vooral tot doel om de mogelijkheden van de bestaande vervoersmodaliteiten
beter te benutten.
Veel van de technologische ontwikkelingen in verkeer en vervoer zijn in feite
een antwoord op knelpunten die zich de afgelopen decennia in de transport en
distributie hebben voorgedaan. Anderzijds geldt ook dat, vanwege de afnemende
winstmarges op het vervoer alleen, veel transportondernemingen zelf actief
zoeken naar een zekere diversificatie (b.v door middel van de introductie van
logistieke systemen en concepten), om de toegevoegde waarde van hun activiteiten te vergroten.
Er zijn weinig tekenen die wijzen op de ontwikkeling van werkelijk nieuwe
vervoerssystemen voor het transport van personen en/of goederen. Concepten
als 'sea-air' vervoer lijken toch in de eerste plaats ingegeven te zijn door
congesties op luchthavens. Ook bijvoorbeeld gecombineerd weg/rail vervoer of
weg/binnenvaart vervoer kan moeilijk als een geheel nieuwe vervoerstechniek
worden beschouwd. Deze ontwikkelingen kunnen eerder worden getypeerd als
het zoeken naar nieuwe optima door een combinatie van bestaande vervoerstechnieken. Waarschijnlijk dient de TGV in dit opzicht nog als belangrijkste
innovatie te worden gezien. In de lucht- en zeevaart zet het proces van schaalvergroting van vervoermiddelen zich verder door.

9

Zeker indien gecorrigeerd wordt voor de, van jaar tot jaar sterk fluctuerende, investeringen van de zee- en luchtvaartbedrijven. Met name de investeringen in vervoermiddelen,
gebouwen en een diffuse groep 'overige vaste activa' nemen in 1982 sterk toe (Stam, 1990,
p. 42 en verder).
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Steeds meer vraagt men zich af of de huidige transporttechnieken wel in staat
zullen zijn om de verwachte groei van de mobiliteit op te vangen. In de onderzoekswereld zijn enkele, zeer voorzichtige, verkenningen van de potentiële
mogelijkheden van nieuwe vervoerssystemen (Oldenburger, 1989; Nijkamp &
Perrels, 1991).
De ontwikkeling van infrastructuurnetwerken.
Een strategisch aspect van de relatie tussen technologische vernieuwing en
verkeer en vervoer betreft de (investeringen in de fysieke) infrastructuur.
Immers, het doorvoeren van vergaande technologische vernieuwingen in vervoerssystemen werpt pas zijn vruchten af als er een infrastructuur is die gebruik
van het nieuwe vervoerssysteem op grote schaal mogelijk maakt. Nakicenovic
wijst b.v. ook op de samenhang in de ontwikkeling van het aantal auto's in de
VS enerzijds, en de infrastructuur van verharde wegen anderzijds. Voor elk
vervoermiddel zijn dergelijke voorbeelden te geven. Daarnaast is het ook zo dat
de met de modernisering van de infrastructuur gemoeide investeringen ook in
het verleden tijdens de opgaande fase van de 'lange golf beweging' altijd een
belangrijke stimulans hebben gegeven aan de economie. In zekere zin zijn zij
een katalysator voor vernieuwing (zie ook Van Duijn, 1984).

Rietveld (1991) geeft aan dat er in Nederland weinig gegevens over de omvang
van de investeringen in de infrastructuur beschikbaar zijn. Wel is genoegzaam
bekend dat het aandeel van de investeringen in de overheidsuitgaven vooral in
de jaren tachtig sterk is gedaald, maar de overheidsinvesteringen zijn natuurlijk
niet gelijk te stellen aan de investeringen in de infrastructuur. De vraag is echter
of andere cijfers wijzen op een stijging van de investeringen in de fysieke
infrastructuur. Dit lijkt niet het geval te zijn, tenminste niet tot voor een paar
jaar geleden. Rietveld citeert cijfers ontleend aan een publicatie van de SER
over economische infrastructuur, waaruit blijkt dat het aandeel in het BNP van
investeringen door NS, P1T en voor gas, water en electra tussen 1975 en 1984 is
gedaald van 2,2% tot 1,3%.
In de tweede helft van de jaren tachtig is de aandacht voor de investeringen in
de infrastructuur natuurlijk sterk toegenomen. Hierbij zijn een paar accentverschuivingen te constateren, zoals:
Meer en meer wordt de aandacht gericht op de Europese dimensie van
infrastructuurnetwerken ( zie onder meer Roundtable of European Industrialists 1984, Vleugel et al., 1990).
Er is een belangrijker accent komen te liggen op investeringen in telematica.
Het CPB wijst er in het Centraal Economisch Plan voor 1990 (CPB, 1990)
op, dat een deel van de verklaring voor het hoge niveau van de investeringen van de transportsector gezocht moet worden in onder meer de kosten
van de P1T voor de aanleg van een integraal ISDN-netwerk voor het
informatieverkeer, en de investeringen van de spoorwegen, nodig om de
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beoogde vergroting van het aandeel van de spoorwegen in het vervoer te
realiseren.
In aansluiting op hetgeen door het CPB over de investeringen van de
spoorwegen gemeld wordt, kan worden gewezen op de inmiddels alom
erkende noodzaak om een goede infrastructuur voor het intermodale
vervoer op te bouwen (zie bijvoorbeeld Nederland Distributieland, 1990).
Hierbij behoren behalve de infrastructuurnetwerken ook voorzieningen in de
belangrijke knooppunten om overslag tussen transportmodi te optimaliseren.
De institutionele en sociale factoren.
In zijn betoog inzake de lange termijn ontwikkeling van het transport gaat Kuiler
ook expliciet in op de rol van de overheid in het vervoer. De dynamiek van de
vervoersmarkten, en het grote algemene belang dat verbonden is aan een goed
functionerend vervoersstelsel, hebben ertoe geleid dat de overheid al sinds lange
tijd sterk regulerend is opgetreden op de vervoersmarkten. De mate van interventie, en de aard daarvan is echter niet constant. Uit het betoog van Kuiler
wordt duidelijk dat de aard en mate van interventie lijkt samen te hangen met
de verschillende fasen in de ontwikkeling van het vervoer. In de neergaande fase
van de 'lange golf beweging' heeft de overheid in het verleden in sterke mate
zijn toevlucht genomen tot vergaande regulering van de vervoersmarkten.
Prijsregelingen en capaciteitsregelingen door middel van vergunningen hebben
daarbij vaak een belangrijke rol gespeeld. In de opgaande fase daarentegen is er
veelal sprake van een neiging tot decentralisatie en deregulering. De achtergrond
daarvan is dat bij een fase van herinvestering de overheid min of meer terzijde
staat. Ondernemers in industrie en vervoer dienen het initiatief te nemen. De
overheid dient zich dan, aldus Kuiler, ook meer te beperken tot regels inzake
toetreding tot de markt, en b.v. sloop- en stillegregelingen. Het accent bij de
overheid verschuift dan meer naar de aanleg van grote infrastructuurwerken,
nodig om nieuwe vervoerstechnieken tot ontwikkeling te brengen (Kuiler, 1983).
Wanneer we de huidige ontwikkelingen op bestuurlijk vlak trachten te kenschetsen, valt direct op dat decentralisatie en deregulering, evenals de aanleg van
grote infrastructuurwerken, zich thans primair in een internationaal kader
voltrekken. Marktordening wordt meer en meer een zaak van de EG, evenals
bijvoorbeeld sloopregelingen voor de binnenvaart. In het kader van de totstandkoming van de interne markt zullen (bilaterale) vergunningen geleidelijk
verdwijnen.
Deze sterke nadruk op de grensoverschrijdende kant van de ontwikkelingen in
verkeer en vervoer heeft met betrekking tot de technologische vernieuwing op
zijn minst twee belangrijke gevolgen. In de eerste plaats zal in veel gevallen
internationale overeenstemming moeten worden bereikt, voordat vernieuwingen
op grote schaal doorgevoerd kunnen worden (b.v. afspraken over standaards in
berichtenverkeer, afstemming van het tracé van de hoge snelheidslijn tussen
diverse landen, verbetering van de voertuigtechnologie zoals normen voor
schonere dieselmotoren). In de tweede plaats gaat de internationale concurren23

tie, zowel tussen landen als tussen ondernemingen, bij de ontwikkeling van
nieuwe vervoerssystemen in veel gevallen een grotere rol spelen. In dat verband
moet erop gewezen worden dat vernieuwing van infrastructuur, transport en
logistiek niet alleen een gevolg is van groei en structuurveranderingen in de
economie, maar ook een noodzakelijke voorwaarde! Een goede infrastructuur is
een belangrijk element van het produktiemilieu. Landen waar de vernieuwing
van infrastructuur niet (tijdig) op gang komt, lopen het gevaar economisch
achterop te raken.
Er doet zich dus de paradoxale situatie voor dat enerzijds meer internationale
concurrentie onontkoombaar lijkt, en dat anderzijds internationale afspraken
vereist zijn om de technologische vernieuwing in goede banen te leiden en
misinvesteringen te voorkomen!
De meer recente inzichten inzake 'de lange golfbeweging' in de economie geven
aan dat naast aanpassingen in de technologie ook aanpassingen in sociale en
institutionele context een belangrijke rol spelen bij de diffusie van innovaties.
In de dagelijkse praktijk van transport en infrastructuur zijn vele voorbeelden te
vinden die een dergelijk stelling onderbouwen (bijvoorbeeld standaardisatie in
het berichtenverkeer, organisatie van grensoverschrijdend railvervoer, opleidingen (mensen die thuis zijn in zowel verkeer en vervoer als telematica), bestuurlijke samenwerking bij het tot stand brengen van 'vervoersketens' in het openbaar vervoer, het opzetten van vervoerregio's etc.). In het algemeen liggen er in
het transport natuurlijk wel knelpunten op het gebied van de ontwikkeling van
nieuwe technologie, maar is het tot stand brengen van institutionele en sociale
vernieuwingen waardoor volop profijt kan worden getrokken van de reeds
beschikbare nieuwe technische mogelijkheden zeker zo belangrijk. In een
beschouwing over de toekomst van de containervaart stelt Eyre (1989) ook:
'Capital intensive industries resist new technology in a process that economists
call 'institutional restraint' (p. 135),en ' .... the fleet of the year 2028 - forty years
from now. By then constraints (labour, management, finance, politics) will have
been overcome, and technology available today will finally be applied' (p.133).
Techniek alleen verandert een sector niet; organisatiestructuren, opleidingen,
wijze van leiding geven etc. dienen aanpassingen te ondergaan om technologische vernieuwingen op te kunnen vangen, en er meerwaarde aan te geven.
d. Een conceptueelonderzoeksmodel
De in het voorgaande geschetste trends geven aan dat het transport thans op het
vlak van zowel:
- de groei van de vraag naar vervoer;
- de technologische ontwikkelingen binnen het vervoer;
- de investeringen in infrastructuurnetwerken;
- de institutionele en sociale factoren binnen de sector,
kenmerken vertoont die sterk aansluiten bij de ontwikkelingen die verwacht
mogen worden in een herstelfase van 'de lange golfcyclus'. Dit kader kan dan
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ook gebruikt worden om te technische ontwikkeling in het vervoer, en de
daarmee gepaard gaande veranderingen meer in een lange termijn perspectief te
plaatsen. Hiertoe kan het volgende eenvoudige conceptuele onderzoeksmodel
een bijdrage leveren.
Het model beoogt de interactie tussen technologische ontwikkelingen in transport, infrastructuur en logistiek en ruimtelijke structuren weer te geven. Een min
of meer impliciete veronderstelling hierbij is dat de vraagstukken die zich in
deze sfeer aftekenen, niet alleen een gevolg zijn van de groei van de economie
en het vervoer, maar ook de kenmerken vertonen van een meer structurele
verandering, die past bij een nieuwe fase in wat 'de lange golfbeweging in de
economie' genoemd kan worden. Uiteraard zijn daarmee niet alle technologische
veranderingen in infrastructuur en transport op een noemer te brengen. We
proberen ons hier echter te beperken tot de hoofdlijn. Zowel de veranderingen
in de economische structuur en de vraag naar vervoer (externe logistiek), als de
ontwikkelingen die zich in het transport zelf voordoen en de ontwikkeling van
investeringen in de infrastructuur staan sterk onder invloed van de nieuwe
'sleuteltechnologieën', waarvan de informatica vooralsnog de belangrijkste is.
De logistieke bewustwording in het verladend bedrijfsleven is, naast de informatica, een van de belangrijkste drijfveren achter de veranderingen die zich in het
Europese transport aftekenen. De eenwording van de Europese markt speelt
daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol. Dit verklaart ook de sterke nadruk op
de Europese dimensie van de infrastructuurnetwerken. De huidige ruimtelijk-economische structuur en institutionele en sociale factoren zijn in sterke
mate bepalend voor het tempo waarin technologische vernieuwingen doorgevoerd kunnen worden. Vraagstukken betreffende 'planologie en economie van
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ruimte, infrastructuur en milieu' moeten dan ook geinterpreteerd worden vanuit
het spanningsveld tussen deze verzameling van factoren.
Opgemerkt wordt nog dat de gevolgen van nieuwe technologieën voor de
vervoersvraag een thema zijn dat in het Verkenningsrapport van Centraal
Onderzoeksveld I 'Ruimtelijke dynamiek en megatrends' aan bod komt (zie
Kerngroep ITI..., 1990, hoofdstuk vier en Kreutzberger, 1991). Het onderhavige
Verkenningsrapport richt zich primair op de gevolgen van technologische
ontwikkelingen in verkeer en vervoer voor 'de planologie en economie van
infrastructuur, ruimte en milieu'. De wijze waarop de vervoersstromen over de
netwerken verdeeld worden vormt het centrale thema van het Verkenningsrapport van Centraal Onderzoeksveld m 'Infrastructuur: netwerk en interactie' (zie
Kerngroep ITI..., 1990, hoofdstuk zes en Van den Hanenberg, 1990). De invloed
van bestuurlijke factoren komt bij 'Sturingssystemen voor infrastructuur en
mobiliteit' meer uitgebreid aan bod (Centraal Onderzoekveld IV; zie Kerngroep
ITL, 1990, hoofdstuk zeven en Louw, Nijkamp & Priemus, 1991). De voorwaarden die een duurzame ontwikkeling opleggen aan verkeer en vervoer zijn het
thema van het Verkenningsrapport inzake Duurzame ontwikkeling, mobiliteit en
bereikbaarheid: naar een onderzoeksagenda (Kerngroep ITL, 1990, hoofdstuk
acht en Vleugel & Van Gent, 1991).

2.3

Trends in transporttechnologie: een indeling in modules

Technologische vernieuwingen in vervoerssystemen tekenen zich thans op tal van
terreinen af. Het gehele scala valt hier niet te overzien, en een opsomming van
zelfs alleen belangrijke trends is vrijwel per definitie incompleet.
Het doel van deze paragraaf kan dan ook niet zijn om een overzicht van 'de
technologische trends' in infrastructuur, transport en logistiek te geven. Doel is
wel om aan de hand van enkele belangrijke trends te illustreren hoe het in de
vorige paragraaf ontwikkelde conceptuele model een kader kan bieden om ook
huidige technologische ontwikkelingen in verkeer en vervoer in een wat breder
kader te plaatsen. Hiermee wordt het zicht op mogelijke gevolgen op langere
termijn voor 'planologie en economie van infrastructuur, ruimte en milieu'
vergroot.
In de tweede plaats kan dit worden gebruikt om tot een zekere ordening van het
enorm omvangrijke terrein te komen, door middel van het aangeven van
verschillende modules.
De nadruk ligt bij de inventarisatie niet zozeer op technische specificaties, maar
op functionele eigenschappen van nieuwe technieken en systemen. Het gaat
immers om de vraag welke rol zij kunnen spelen in het totale vervoerssysteem.
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Voor een indruk van ontwikkelingen in vervoerssystemen wordt verwezen naar
de bestaande literatuur10•
Overeenkomstig hetgeen in de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld, kan er een
groep technologische ontwikkelingen worden aangemerkt, die de omvang en de
structuur van de mobiliteit belangrijk doen veranderen. Doordat nieuwe vormen
van transport zich aandienen, en/of bestaande vormen van transport belangrijk
in prijs worden verlaagd (c.q. bij dezelfde prijs grote kwaliteitsverbe-teringen
ondergaan) groeit de mobiliteit, en verandert zij van samenstelling. Dit heeft op
verschillende wijzen effecten op het ruimtelijk-economisch patroon.
Een belangrijke ontwikkeling op dit vlak is natuurlijk die van de telecommunicatie en de telematica. De technische ontwikkelingen op dit vlak, zoals de
introductie van glasvezelkabel, de ontwikkeling van een ISDN-netwerk, en de
communicatie tussen computersystemen, hebben op verschillende manieren hun
effect op ruimtelijke structuren.
Door velen is geconstateerd dat het aandeel van de informatieverwerkende
activiteiten in de economie snel groeiende is. Dit gaat vaak ten koste van meer
traditionele activiteiten. Niet alleen in de economische activiteiten, maar ook het
dagelijkSe leven rukt de informatiemaatschappij op. Hoe de groei van het
informatieverkeer zich verhoudt tot het fysieke transport, is nog onduidelijk.
Sommige stellen dat substitutieprocessen hier de overhand zullen hebben.
Andere menen dat de uitwisseling van informatie en fysiek transport, in veel
gevallen complementair zijn, bijvoorbeeld in het geval van optimalisatie van
logistieke ketens in het goederenvervoer, bij het beter op elkaar afstemmen van
onderdelen van het openbaar vervoer, of bijvoorbeeld ook omdat door een
verbetering van de communicatiemogelijkheden (en de groei van het inkomen)
de neiging tot reizen toeneemt.
Dat de groeiende vraag naar communicatie vraagt om nieuwe investeringen in
de (tele)communicatieinfrastructuur spreekt voor zich. Echter, deze infrastructuur komt niet overal gelijktijdig beschikbaar, mede omdat de informatieverwerkende activiteiten veelal een ander lokatiepatroon kennen dan meer traditionele
activiteiten. Teleports worden bijvoorbeeld niet in alle plaatsen gerealiseerd.
Verwacht wordt onder meer ook dat het beschikbaar komen van continue
electronische informatie in het beurswezen kan leiden tot een verdere concentratie van de handel op een paar plaatsen in de wereld. Of dit soort ruimtelijke
onevenwichtigheden bij de introductie van nieuwe technologie zal leiden tot
structurele verschuivingen van zwaartepunten van economische activiteit is nog
onduidelijk. Dat is mede afhankelijk van de inertie van bestaande patronen.
Zeker is dat het accent bij de toepassing van informatienetwerken meer en meer

10

Zie onder meer Bieber, 1988; David, 1988; Gilman, 1989; Jones, 1988; Kreutzberger, 1990;
Leids Dagblad, dd. 19 okt. 1989; NRC Handelsblad, dd. 25 nov. 1989; Oldenburger, 1989;
Port of Rotterdam Magazine, 1988; Wright, 1990.
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komt te liggen bij kwesties als standaardisatie van gegevens, opleiding van
gebruikers, structuur van tarieven voor het gebruik van systemen enz..
Binnen de verschillende vervoersmodaliteiten zijn er vele technologische
ontwikkelingen die de prijs/kwaliteitsverhouding van de geleverde diensten op
wat langere termijn vrij drastisch kunnen beïnvloeden. Te denken valt niet alleen
aan het gebruik van informatica om bestaande vervoersstromen te optimaliseren
(tracking en tracing) of in het kader van verkeersgeleiding, maar onder meer ook
aan de ontwikkeling en introductie van een nieuwe generatie treinen, schaalvergroting in de zeevaart (met name een nieuwe generatie containerschepen, zie
Gilman, 1989), de trend tot het inzetten van meer full-freighters in de luchtvaart
enz.. In veel gevallen hangen deze ontwikkelingen samen met het streven naar
optimalisatie van logistieke systemen; de vraag naar vervoer speelt dan een
dominante rol.
Een en ander betekent dat voor verschillende verplaatsingsbehoeften er een
verschuiving van trajecten en/of modal split kan optreden. Deze ontwikkelingen
kunnen, en zullen, natuurlijk allen op hun afzonderlijke merites beoordeeld
worden. Een relevante vraag is echter ook welke substitutieprocessen zij op gang
zullen brengen (zoals bijvoorbeeld verdringing van vliegverkeer door de nieuwe
generatie treinen, of de vraag of een nieuw type binnenvaartschepen, speciaal
gericht op het snel laden en lossen van containers (zie Port of Rotterdam
Magazine, 1988), kan leiden tot vergroting van het aandeel van de binnenvaart
in het containervervoer, ten koste van weg- en railvervoer?). Juist omdat zich bij
meer modaliteiten dergelijke ontwikkelingen voordoen, is het de vraag hoe het
gezamenlijke effect ervan zal uitpakken. Door de veranderingen in prijs/kwaliteitsverhoudingen zullen er zich voor vele afzonderlijke verplaatsingsbeslissingen nieuwe optima vormen. De vraag in hoeverre dit consequenties zal hebben
voor het ruimtelijk patroon van vervoersknooppunten en corridors is mede
afhankelijk van het verloop van investeringen in de infrastructuur (bijvoorbeeld
het tracé van de hoge snelheidslijn, of de lokatie van nieuwe binnenvaartterminals). Ook logistieke optimalisatie vraagt een infrastructuur, die in veel gevallen
niet direct aansluit bij de huidige structuur van vervoersnetwerken. Dat zich ook
hier veel vraagstukken voordoen die meer te maken hebben met de institutionele en sociale verhoudingen dan met de technologie op zich, leidt weinig twijfel.
Bijvoorbeeld de organisatie van vervoersketens, of de lokatie van inland-terminals zijn hierbij aansprekende thema's.
Een tweede onderdeel van de relatie tusen technologische ontwikkelingen in
verkeer en vervoer enerzijds, en de gevolgen voor de ruimtelijk-economische
structuur anderzijds betreft de wijze waarop vervoersstromen worden afgewikkeld. We komen dan op het terrein van ontwikkelingen in verkeer, voertuigtechnologie en infrastructuur, veelal in onderlinge samenhang.
Een duidelijk voorbeeld op dit vlak betreft onder meer de introductie van een
nieuwe generatie van systemen voor verkeersgeleiding en verkeersmanagement,
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om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer te vergroten (deze worden
o.a. ontwikkeld in het 'Europolis' project, dat in het kader van het Eureka programma door de EG wordt gesubsidieerd). Deze zijn vooral relevant voor het
autovervoer. Zoals Kreutzberger aangeeft, is het doel van verkeersgeleidende
systemen, om de spreiding van verkeersstromen te beïnvloeden (Kreutzberger,
1990). Geavanceerde verkeersgeleidende systemen zijn dynamisch en communicatief, dat wil zeggen:
a. De computer berekent op basis van op bepaalde routes gesignaleerde verkeersintensiteiten hoe het verkeer het best gespreid kan worden (dynamisch).
b. Er zijn communicatiemogelijkheden tussen 'de wal' en het voertuig, waardoor
systeemadviezen aan individuele reizigers kunnen worden doorgegeven, afgestemd op reisdoelen (Kreutzberger, 1990, p.116).
Met dergelijke systemen is nog weinig ervaring opgedaan; zij verkeren in het
stadium van experimenteren. In een rapport uit 1987 (Svidén, aangehaald in
Kreutzberger, 1990) wordt door experts uit overheidskringen, het bedrijfsleven
en de onderzoekswereld aangegeven dat dergelijke systemen niet vóór 2010 door
een meerderheid van de verkeersdeelnemers zullen worden toegepast. De vraag
is dus vooral via welke strategie dergelijke systemen geïntroduceerd en verspreid
kunnen worden. Dit vereist fysieke aanpassingen in de infrastructuur, maar zeker
ook aandacht voor sociale en psychologische aspecten.
Een tweede, wat minder verstrekkend voorbeeld, betreft een ontwikkeling
waaraan in het openbaar vervoer wordt gewerkt, namelijk de introductie van
zogenaamde 'monitoring systemen', waarmee automatisch kan worden geregistreerd hoeveel mensen waar het voertuig instappen c.q. verlaten. Dit kan een
betere planning van capaciteiten en ritschema's mogelijk maken. Uiteraard is het
gebruik van vrij geavanceerde informatietechnologie hierbij essentieel. De
ruimtelijke gevolgen hiervan liggen natuurlijk op een lager schaalniveau (bijvoorbeeld dat van het stadsgewest) dan van de hiervoor behandelde thema's.
Samenvattend kunnen we stellen dat uit deze voorbeelden duidelijk wordt dat
ook in de huidige situatie de ruimtelijke effecten van technologische vernieuwingen in verkeer en vervoer sterk samenhangen met een drietal aspecten. Dat
betreft in de eerste plaats de veranderingen in de vraag naar vervoer die er door
tot stand komen. In de tweede plaats gaat het om de investeringen in nieuwe
infrastructuur, en de ruimtelijke onevenwichtigheden die dit, op zijn minst
tijdelijk, maar veelal ook structureel, met zich brengt. In de derde plaats is ook
de sociaal- institutionele situatie waarbinnen tot technologische vernieuwing kan
worden gekomen, mede bepalend voor de gevolgen voor het ruimtelijk patroon
van verkeer en vervoer.
Een zekere ordening van thema's betreffende technologie, transport en economie kan tot stand worden gebracht langs een tweetal hoofdlijnen, nl. de veranderingen in omvang en structuur van de mobiliteit enerzijds, en de verschuivingen in de wijze waarop vervoersstromen worden afgewikkeld anderzijds. Bij dit
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laatste aspect moet ook in de beschouwing worden betrokken dat bepaalde
vervoersstromen meer en meer leiden tot andere verkeershoeveelheden. Een
dergelijke tweedeling sluit aan bij de onder ander door Marchetti geconstateerde
groei van infrastructuur en vervoer, en concurrentie tussen vervoerswijzen in
tijden van technologische veranderingen enerzijds. Anderzijds zijn er ook
processen van groei en stagnatie binnen vervoerssystemen, die ruimtelijk-economische effecten kunnen hebben (vergelijk ook figuur 2.1, ontwikkelingen binnen
de groeicurve van een vervoerssysteem en ontwikkelingen in de substitutie tussen
vervoerssystemen). Nogmaals zij opgemerkt dat de technologische ontwikkelingen in relatie tot veiligheid en leefbaarheid aan de orde komen in Vleugel en
Van Gent (1991).
De verandering in de omvang en de structuur van de mobiliteit treedt op
wanneer kosten dalen en/of kwaliteitsstijgingen teweeg worden gebracht. Thans
is een dergelijke ontwikkeling in de meeste gevallen nauw gerelateerd aan de
toepassing van informatietechnologie. Als voorbeelden van deze lijn kan worden
gewezen op de door de technische mogelijkheden gestimuleerde vraag naar naar
informatieverkeer (computers, telefax), maar b.v. ook de tracking en tracing
systemen die de vraag naar vervoer kwalitatief verandert hebben, en daarmee
wellicht de concurrentie tussen de verschillende vervoerssystemen. Het belang
van groei van, en verschuivingen in de vraag naar mobiliteit voor het thema
'planologie en economie van infrastructuur, transport en milieu' is groot. De
ruimtelijke dimensie speelt daarbij een belangrijke rol. We kunnen diverse
schaalniveaus onderscheiden waarop ruimtelijke effecten zich (kunnen) manifesteren:
a. Op lokale of regionale schaal; binnen een regio vereisen de opkomst van
nieuwe vervoerswijzen en verschuivingen tussen vervoerswijzen vaak een
aanpassing van de interne ruimtelijke structuur van een gebied. Dit gaat gepaard
met omvangrijke investeringen, waardoor de inrichting van een gebied voor
langere tijd wordt vastgelegd. Denk hierbij b.v. aan de problematiek rond de
uitbreiding van Schiphol, de vestiging van rail - service centra in havengebieden,
of het vinden van optimale lokaties voor teleports (voor zover deze als fysiek
verschijnsel zijn te beschouwen; zie Van der Horst, 1990).
b. Op inter-regionale schaal; door een ongelijke ruimtelijke diffusie van de
nieuwe technologie kunnen er nieuwe knooppunten in interregionale vervoerssystemen ontstaan. B.v. de groei van het intermodale verkeer vereist een netwerk
van aangepaste terminals. De opbouw van een dergelijk netwerk kan op wat
langere termijn van grote invloed zijn op het verloop van vervoersstromen.
Hetzelfde geldt voor b.v. teleport-achtige ontwikkelingen.
c. Op internationale schaal; is feite is dit een verbijzondering van het onder b.
genoemde interregionale systeem. Echter, in verband met nationale belangen zal
hieraan veelal meer waarde worden gehecht dan aan verschuivingen tussen
regio's binnen een land.
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De wijze waarop vervoersstromen worden afgewikkeld is in principe natuurlijk
niet te scheiden van de mobiliteit. Groei en verschuivingen in de mobiliteit,
leiden immers ook tot veranderingen op dit vlak. Conceptueel is het echter van
belang om beide zaken te scheiden, omdat we in dit geval te maken hebben met
vergrotingen c.q. verbeteringen in verkeersstromen, de capaciteit van voertuigen
en/of infrastructuur. De potentiële ruimtelijke effecten hiervan liggen in een
andere sfeer dan de hiervoor behandelde. Maken we weer het onderscheid naar
de diverse schaalniveaus, dan onstaat het volgende beeld:
a.
Lokale of regionale schaal; hier biedt de technologie vooral mogelijkheden tot een betere beheersing van verkeers- en vervoersstromen c.q. het
beperken van de externe effecten ervan.
b.
Inter-regionale schaal; de effecten die hier zijn te verwachten, hangen
vooral af van tempo en patroon van de diffusie van innovaties. Is het
bijvoorbeeld zo dat, om wat voor een reden dan ook (investeringsmogelijkheden, sociale acceptatie), vernieuwingen in bepaalde regio's (veel)
sneller doorgevoerd worden dan elders, dan kan daar met name in het
goederenvervoer een vervoers-aantrekkende werking van uitgaan.
c.
Internationale schaal; vrijwel alle technologische ontwikkelngen kennen in
de ontwerp- en introductiefase een sterk internationale component.
Immers, vrijwel geen onderneming of land kan de kosten voor fundamentele vernieuwingen nog zelfstandig opbrengen. Al eerder is gewezen op de
noodzaak van internationale overeenstemming inzake standaards die dit
met zich brengt. Naast de ook bij dit thema geldende parallel met inter regionale effecten, impliceert dit dat hier een nationaal belang ligt in het
promoten van zelf ontwikkelde c.q. eenvoudig in te voeren standaards.
Hiermee zal ook het belang van dit onderwerp voor 'planologie en economie van
infrastructuur, ruimte en milieu' afdoende duidelijk zijn. Het gaat er niet alleen
om tijdig aansluiting te krijgen op internationale trends, om hiermee een
infrastructurele en voertuigtechnische 'Jutlandisering' te voorkomen. Het is,
vanwege de potentiële mogelijkheden om de verkeersproblematiek op lokaal
niveau beter te beheersen, ook een factor die bij investeringen in de infrastrucuur en de ruimtelijke inrichting in de beschouwing moet worden betrokken.
Tot slot van deze paragraaf geeft afbeelding 1.5 de onderverdeling van het
thema 'technologische ontwikkeling en mobiliteit' in twee hoofdmodules weer.
In de hoofdstukken drie en vier zullen de onderscheiden hoofdmodules nader
worden uitgewerkt. Daarbij zal worden bezien wat de huidige penetratie van de
technische ontwikkelingen is, en welke tendenzen er met betrekking tot de
effecten daarvan zijn waar te nemen. Vervolgens komt steeds aan bod welke
specifieke (beleids)vragen er thans aan de orde zijn, en wat de stand van de
kennis op dat terrein is.
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Atb. 1.5: HooCdmodules binnen 'technologische ontwikkeling en mobiliteit'.

Groei van de telecommunicatie

Schaalvergroting en kwaliteitsverhoging bij de 'klassieke'
vervoerswegen

Interactie tussen informatietransport
en het vervoer van personen en
goederen
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3
TECHNOLOGIE IN HET TRANSPORT, OMVANG

EN STRUCTUUR VAN DE MOBILITEIT EN RUIMTE

3.1

Inleiding

De veranderingen die optreden in de omvang en structuur van de mobiliteit
hangen natuurlijk slechts ten dele samen met technologische vernieuwingen van
transportsystemen. Factoren als bevolkingsgroei, veranderingen in de productie,
de gevolgen van de éénwording van de Europese markt, als ook b.v. ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening doen hier hun invloed geldenl.
In paragraaf 2.3 is echter naar voren gekomen dat op een aantal terreinen de

technologische vernieuwingen in het transport de drijvende kracht zijn achter
veranderingen in mobiliteit en ruimtegebruik. Verschillende toepassingen van de
informatietechnologie spelen hierbij in verreweg de meeste gevallen de hoofdrol.
Te denken valt onder meer aan de groei van het gebruik van computers en
telefaxen in het zakelijk verkeer, toepassingen in de meer consumptieve sfeer
zoals onder meer tele-winkelen, en ook toepassingen die van invloed zijn op de
afhandeling van fysieke vervoersstromen, zoals tracking en tracing systemen in
het goederenvervoer (Euroforum, 1989), electronische reizigersinformatie bij het
openbaar vervoer of systemen die tele-thuiswerken mogelijk maken. Telematica
kan worden gezien als een nieuwe vervoersvorm, die niet alleen de dynatniek
van haar eigen ontwikkeling kent, maar ook invloed heeft op de andere vervoersvormen (vergelijk par. 2.2, groei van nieuwe vervoersvormen, en stagnatie
en verval van oudere vormen van transport). Een bijzonder aspect hierbij vormt
het gegeven dat telematica gebruikt kan worden om de kwaliteit van de overige
vervoersvormen te verbeteren, waardoor ook in het wegvervoer, de luchtvaart, de
zeevaart en het railvervoer verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.
In de nota 'Telematica Verkeer en Vervoer' onderscheidt het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat (1990) een zestal telematica-toepassingen die specifiek
zijn voor personen- of goederenvervoer, te weten (p. 6/7):

De invloed van deze ontwikkelingen op mobiliteit en transport komt aan bod in het
verkenningsrapport van Centraal OnderzoeksVeld (COV) I, 'Ruimtelijke dynamiek en
megatrends' (Kreutzberger, 1991).
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Substitutie van verplaatsingen door telewerken, teleleren en telewinkelen.
Marktbemiddeling en transaktie; systemen waarbij vraag naar en aanbod van
vervoer door computercommunicatie tot elkaar worden gebracht.
Begeleiding en afhandeling van vervoersstromen in het (goederen)vervoer;
systemen waardoor een scheiding in de afhandeling van fysieke stromen en
informatiestromen mogelijk wordt, en de logistieke dienstverlening geoptimaliseerd kan worden.
Routeplanning; het optimaliseren van tijd (tijdstip en tijdsduur), route, kosten
en modus van een voorgenomen verplaatsing.
Verkeersgeleiding; uit hoofde van het wegbeheer vindt communicatie tussen
voertuig en infrastructuur om het efficiënte en effectieve gebruik van de weg
te bevorderen.
Handhaving en bewaking; nieuwe systemen ten behoeven van de controlerende taken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het gebied van
infrastructuur en vervoer.
Bij deze zes vormen van toepassingen van informatietechnologie in het vervoer
wordt de telecommunicatie-infrastructuur expliciet buiten beschouwing gelaten.
Met name de eerste drie van de zes onderscheiden toepassingen zijn rechtstreeks
van invloed op de omvang en de structuur van de mobiliteit zelf. De daardoor
gerealiseerde verbetering van de kwaliteit van het aanbod van vervoersdiensten
en/ of verlaging van de kosten zal immers in het algemeen leiden tot een groei
van d~ vraag naar vervoer.
In een strategische verkenning dient echter ook de groei van het informatieverkeer zelf in de beschouwing te worden betrokken. De kwaliteit van b.v. het door
de P'IT aangeboden net (o.a. teleports en agglomeratienetwerken) wordt immers
door velen in toenemende mate als een relevante vestigingsplaatsfactor gezien
(zie ook Visser, 1987. p. 44 en verder, en 1988, p.68 en verder).
Het belang van informatieverkeer komt ook op geheel andere wijze tot uiting,
namelijk in de groei van het post- en expresse vervoer. In de luchtvaart is het
vervoer van documenten en pakjes één van de belangrijkste groeimarkten.
Hierbij zal ook de, door het groeiende luchtvaartverkeer, toenemende kwaliteit
van netwerken een belangrijke rol spelen. De snelle groei van vele koeriersdiensten hangt, naar men mag aannnemen, samen met het toenemend belang van
informatie in onze samenleving (Haar, 1989).
In zowel luchtvaart als scheepvaart gaan een toenemende vraag en verbeteringen
van de transporttechnologie veelal hand in hand. Groeiende intercontinentale
vervoersstromen maken de inzet van meer geavanceerde transportmiddelen
mogelijk (schaalgrootte, specialisatie van vervoermiddelen). Deze geven op hun
beurt weer aanleiding tot daling van de kosten van vervoer per eenheid product,
waardoor de internationale arbeidsverdeling en het intercontinentale vervoer
gestimuleerd worden (zie b.v. GAIT, 1989a en b). Het 'mainport' effect hangt
nauw samen met dergelijke processen van schaalvergroting in het zee- en
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luchtvervoer (zie b.v. Gilman, 1989). De aandacht voor technische ontwikkelingen in de sfeer van de telematica mag er dan ook niet toe leiden dat het effect
van andere technische verbeteringen in vervoerssystemen op de mobiliteit van
personen en goederen volledig genegeerd wordt. Hier is veelal sprake van een
nauwe interactie tussen verschillende ontwikkelingen.
We zien dus dat, mede als gevolg van verschillende technologische veranderingen de mobiliteit, inclusief het informatietransport, toeneemt. Hierbinnen zijn
een aantal centrale lijnen te onderkennen, te weten a. de groei van de telematica, b. het met behulp van informatica en andere technische ontwikkelingen
stroomlijnen van logistieke ketens in personen- en goederenvervoer, waardoor de
vraag naar deze 'klassieke' vervoerswegen groeit, en c. processen van substitutie
tussen verschillende vervoerswegen, die op gang komen doordat de technische
ontwikkelingen in de diverse vervoersvormen ieder hun eigen tempo en dynamiek kennen.
In dit hoofdstuk zullen we dan ook een drietal velden op het snijvlak van
technische ontwikkeling van vervoerssystemen enerzijds, en omvang en structuur
van de mobiliteit anderzijds onderscheiden, te weten:
a. De groei van de telecommunicatie, en de gevolgen hiervan voor de ruimtelijkeconomische structuur.
Telecommunicatievoorzieningen worden niet op alle plaatsen in hetzelfde tempo
gemoderniseerd. Hierdoor kunnen er voor bepaalde lokaties nieuwe comparatieve voordelen ontstaan, die het ruimtelijke patroon van de economische groei
beïnvloeden. Als telematica als een 'nieuwe', vijfde vervoersweg wordt gezien,
mag worden verwacht dat de ontwikkeling van de hierbij behorende vervoersinfrastructuur parallellen vertoont met het door Marchetti en Nakicenovic beschreven patroon (zie par. 2.2, met name afbeelding 2.1).
b. Schaalvergroting en kwaliteitsverhoging bij de 'klassieke' vervoerswegen, onder
andere door de toepassing van informatietechnologie.
De kostendaling en/of kwaliteitsverbeteringen die hiervan het gevolg zijn kunnen
leiden tot een groei van de vraag naar de verschillende vervoerswijzen (zie ook
Giannopoulos, 1989). Een dergelijke groei kan, onder andere door schaaleffecten, aanleiding geven tot nieuwe ruimtelijk-economische patronen. Een
voorbeeld hiervan is het 'mainport'effect, dat een gevolg lijkt te zijn van nauwe
interactie tussen toepassingen van informatietechnologie in het vervoer, schaalvergroting en specialisatie van vervoermiddelen, en de vraag naar vervoer.
c. Interactie tussen informatietransport en het vervoer van personen en
goederen.
Wanneer concurrentieverhoudingen (kosten/kwaliteit) tussen de vervoermiddelen wijzigen, onder andere doordat de toepassing van informatietechnologie niet

2

Waarbij de rol van informatiesystemen om vervoersprocessen in zee- en luchtvaart te
optimaliseren natuurlijk evident is; met name de eerder genoemde marktbemiddeling en
transactiesystemen, en de electronische geleiding en afhandeling van vervoersstromen
spelen hierbij een rol.
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voor alle vervoersvormen in een gelijk tempo geschiedt, kan dit aanleiding zijn
voor substitutie tussen verschillende 'klassieke' vervoersvormen onderling.
Daarnaast speelt de mogelijkheid van substitutie tussen informatietransport en
fysiek vervoer een rol. Duidelijk is in ieder geval dat niet alle vervoersvormen in
gelijke mate profiteren van de groei in het vervoer die in de tweede helft van de
jaren tachtig heeft plaatsgevonden. Structurele verschuivingen tussen vervoersvormen hebben een duidelijke invloed op het ruimtelijk patroon van transport
(zie ook Van Driel, 1990; Stam, 1990).
Met nadruk moet worden gesteld dat deze drie terreinen elkaar niet onderling
'uitsluiten'. Een zekere overlap is zonder meer aan de orde. Essentie is echter
dat de veranderingsprocessen die ten grondslag liggen aan de verschijnselen die
zich op genoemde terreinen voordoen elk hun eigen dynamiek hebben. Hierbij
verschilt ook vaak het geografische schaalniveau waarop de veranderingen zich
voordoen. Zo is b.v. voor de onder a. genoemde processen enerzijds het internationale niveau van belang (concentratie van informatie-intensieve activiteiten als
b.v. banken in enkele internationale centra?) alsmede het niveau van stadsgewesten (concentratie van kantoren in de stad, of deconcentratie naar de rand van de
stad?). Voor de ad b. genoemde veranderingen is er vooral de vraag van de
concurrentie tussen de verschillende intercontinentale 'mainports' in zee- en
luchtvaart op het Europese vasteland.
In afbeelding 3.1 is deze driedeling van dit deel van het onderzoeksterrein
schematisch weergegeven.
Atb. 3.1: Ondenoeksmodules binnen het veld 'Technologie in het transport en

omvang en structuur van de mobiliteit'.
OMVANG EN STRUCTUUR
VAN DE
MOBILITEIT
TECHNOLOGIE
INFRASTRUCTURELE EN
VOERTUIGTECHNISCHE
ONTWIKKELINGEN
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Op elk van deze velden doen zich ontwikkelingen voor, die van strategisch
belang zijn voor de ruimtelijk-economische inrichting van Nederland. Het doel
van dit hoofdstuk is om 'blinde vlekken' in de huidige kennis over de gevolgen
van deze ontwikkelingen in kaart te brengen, en thema's voor verder strategisch
onderzoek te identificeren. In de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 worden de drie
onderscheiden velden behandeld. Dit geschiedt met behulp van het in paragraaf
2.2 ontwikkelde onderzoeksmodel. Dit betekent dat per veld niet alleen aandacht
wordt besteed aan de puur technologische ontwikkelingen, maar dat getracht
wordt de gevolgen ervan voor de ruimtelijk-economische constellatie te achterhalen door de relatie met de vraag naar vervoer, de ontwikkeling van de infrastructuur en de sociaal-institutionele factoren die relevant zijn voor de verspreiding
van de technologie aan de orde te stellen.
Hoewel er vele technologische trends in het transport zijn te onderkennen, is een
essentiële vraag hoever de toepassing van deze trends in Nederland nu feitelijk is
gevorderd. Hierop is natuurlijk vrijwel geen eenduidig antwoord te geven, mede
omdat de hieromtrent aanwezige kennis zeer verbrokkeld is. Aan verschillende
studies inzake technologische vernieuwing kan een indruk worden ontleend in
welke richting de toepassing van nieuwe technologie zich beweegt. Het accent
ligt hierbij niet zozeer op de ontwikkelingen in de 'sleutel'technologieën zelf
(informatica, nieuwe materialen), als wel op de toepassingen in de sfeer van het
transport en de vernieuwing van de infrastructuur. Een indruk van deze toepassingen is noodzakelijk om wat bekend is over de ruimtelijk-economische gevolgen van de ontwikkelingen in transport en infrastructuur in het juiste perspectief
te plaatsen. De mate waarin in deze sfeer effecten optreden, is immers in hoge
mate afhankelijk van de vraag in hoeverre (en hoelang) toepassingen hun weg
hebben gevonden.
Vervolgens zal worden ingegaan op hetgeen bekend is inzake de effecten van
deze vernieuwingen op de ruimtelijk-economische structuur. Omdat dergelijke
effecten zich vrijwel altijd pas op de lange termijn in volle hevigheid manifesteren, zal hierbij veelal moeten worden volstaan met het schetsen van verwachtingen en dilemma's.
Tenslotte zal de aandacht worden gericht op de institutionele en sociale factoren, die van invloed zijn op een verdere verbreiding van de vernieuwingen, en de
eventuele 'remmende werking' die vanuit de bestaande ruimtelijk-economische
structuur op het geheel wordt uitgeoefend.
Met name de laatste twee thema's (de effecten op de ruimtelijk-economische
structuur en de institutionele en sociale belemmeringen) bieden de link naar
strategische onderzoeksvragen. Aan de ene kant is strategisch onderzoek nodig
om meer duidelijkheid te krijgen over de richting waarin de effecten zich
voordoen. Anderzijds liggen de aangrijpingspunten voor beleid (door overheden
en/of bedrijfsleven) vooral bij het beïnvloeden van 'belemmerende' factoren.
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3.2

Groei van de telecommunicatie

In technische zin worden de mogelijkheden van telecommunicatie bepaald door
de ontwikkeling van de (fysieke) infrastructuur enerzijds, en de programmatuur
en toepassingen daarvan anderzijds.
Toepassing van technische mogelijkheden
De voortgang van de implementatie van het ISDN-netwerk, Integrated Services
Digital Network, is de belangrijkste component van de fysieke infrastrucuur. Het
ISDN-netwerk moet de drie aparte netten voor telefonie, data en telex vervangen. Hierdoor wordt integratie van tekst, data en beelden in het telecommunicatieverkeer mogelijk, en worden belangrijke verbeteringen in kwaliteit en snelheid
bewerkstelligd. De invoering van het ISDN-netwerk is lange tijd opgehouden
door het ontbreken van internationale standaards. Thans is er echter een
'Memorandum of understanding' getekend, waarin alle Europese PTI"s zich
hebben verplicht tot het voeren van een standaard versie vanaf 1992 (Tolsma,
1989). Het ISDN-netwerk zal telecommunicatie in Europa zonder technische
problemen mogelijk (moeten) maken. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de
PTI"s de voorwaarden voor toegang tot het net harmoniseren (Hartmans, 1989).
Voor ISDN zijn een digitaal telefoonnet en digitale telefooncentrales noodzakelijk. Een glasvezelkabel is niet per sé nodig, maar het vormt wel een ideaal
medium voor digitale transmissie.
Het lange-afstand telecommunicatieverkeer in Nederland werd in 1989 al voor
driekwart digitaal afgewikkeld. Voor het lokale/regionale telecommunicatieverkeer is de toepassing nog veel minder ver gevorderd. In Rotterdam is in 1989
een proefproject met een lokaal ISDN-net van start gegaan. Eind 1991 moet een
regulier ISDN-net operationeel zijn in de vier grote steden. In de periode
1992-1993 wordt het ISDN-net dan ingevoerd in 25 andere grote steden in het
land. De bedoeling is dat in 1995 alle verkeer digitaal zal zijn (Tolsma, 1989).
Op termijn zal het ISDN-netwerk perspectieven bieden voor tweerichtingsverkeer van televisiesignalen. Dit is een absolute voorwaarde voor actieve participatie van de consumenten in systemen als o.a. teleshopping en reserveringssystemen (Hartmans, 1989).
Hoewel niet per sé noodzakelijk voor digitale transmissie, vormt de glasvezel
een tweede belangrijke component van de fysieke infrastructuur. Glasvezelkabel
vindt, mede door verbeteringen in deze technologie en de dalende prijzen, steeds
verdere toepassing. Een knelpunt hierbij vormt de capaciteit van de telecommunicatiecentrales voor het behandelen van optische signalen. De huidige schakelsnelheden en geleiding van signalen in centrales zijn nog te traag. Naast toepassing op lange-afstands telecommunicatieverbindingen wordt glasvezel gebruikt in
computernetwerken. De koppeling van lokale telecommunicatienetwerken
(lAN's) aan openbare netwerken met behulp van glasvezel stuit nog op problemen.
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De programmatuur en de ontwikkeling van geavanceerde toepassingen vormen
een grotere 'bottle-neck' voor de verdere groei van de telecommunicatie dan de
fysieke infrastructuur. Er valt natuurlijk wel een duidelijke groei van b.v. het
dataverkeer en het faxverkeer waar te nemen3, maar de grote voordelen van
telecommunicatie worden toch verwacht door de koppeling van geautomatiseerde systemen voor verschillende bedrijfsfuncties, en ook de creatie van nieuwe
diensten, zowel in de zakelijke sfeer als voor de consument4 • De verder groei
van de telecommunicatie is daarmee sterk afhankelijk van de ontwikkeling van
toepassingen van geautomatiseerde netwerken.
Veelal worden vier fasen in de informatisering onderscheiden (zie b.v. Lubberhuizen, 1989). In de eerste fase wordt wel gesproken van mechanisatie, als
'papier in bits wordt omgezet'. In de tweede fase wordt ook de organisatie van
operaties in de beschouwing betrokken. Verbeteren van kwaliteit gaat dan hand
in hand met kostenverlagingen. De derde fase is meer gericht op het vergroten
van de toegevoegde waarde, en het creëren van nieuwe producten of diensten.
De belangrijkste voordelen ontstaan echter in de vierde fase, als door interne en
externe koppelingen van systemen de verschillende fasen in het productieproces
geïntegreerd worden. De meeste toepassingen van informatietechnologie zijn
vooralsnog in fase 1 en 2 te vinden. Voor fase 3 en 4 moet aan verschillende
voorwaarden zijn voldaan, waarvan het beschikbaar zijn van (internationale)
standaards voor diverse onderdelen van het berichtenverkeer de belangrijkste is.
Aan de ontwikkeling van deze internationale standaards is de afgelopen jaren
veel aandacht besteed. Hoewel de ontwikkelingen op dit vlak nog lang niet
volledig uitgekristalliseerd zijn, mag toch verwacht worden dat de standaards
meer en meer hun weg naar de practische toepassing zullen vinden. De vraag is
wat dit betekent ·voor de groei van het telecommunicatieverkeer.
Voor de ontwikkeling van telecommunicatieprogrammatuur is door de International Standards Organisation (ISO) een referentiemodel met zeven 'lagen'
ontwikkeld, namelijk het Open Systems Interchange (OSI) model. Het Manufacturing Automation Protocol (MAP) versie 3.0, de standaard voor fabrieksautomatisering, wordt gezien als het eerste OSI-netwerk, waarvan alle zeven lagen
operationeel zijn. In 1980 werd MAP door General Motors als uniforme
standaard voor fabrieksautomatisering aangenomen. In 1985 werd hieraan door
vliegtuigfabrikant Boeing het Technical and Office Protocol (TOP) toegevoegd.
TOP is complementair aan MAP en is gericht op het technische kantoor. In
Nederland zijn nog slechts experimentele toepassingen bekend.
Een van de concepten in de productiesector waarbij telematica een belangrijke
rol speelt, is Computer Integrated Manufacturing (CIM). Dit concept is echter

3

Opmerkelijk is b.V. ook dat de belangstelling van het bedrijfsleven voor de proef met het
lokale ISDN-netwerk in Rotterdam tegenvalt. Vooral bedrijven uit de financiële wereld en
het transport tonen belangstelling (Tolsma, 1989).

4

Bijvoorbeeld expert-systemen, en ook systemen voor on-line informatievoorziening, b.V.
over het openbaar vervoer (reizigersinformatie).
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nog nergens echt ingevoerd. Het grote struikelblok is de communicatie. Toepassing van CIM vereist min of meer een centrale besturing van het productieproces. De zwakke schakel is daarbij de communicatie onderling. Het schrikbeeld
heerst dat door vertraging in de verbinding (bijv. door congestie in de lijnen) de
robots elkaar de 'hersenen' inslaan.
In de dienstverlening is automatisering, en met name de toepassing van telematica, veel verder ontwikkeld. Computercommunicatie beperkt zich niet meer tot
lokale computernetwerken (Local Area Networks, lAN's), de ontwikkeling van
wereldwijde netwerken is reeds lang een feit (Wide Area Networks, WAN's).
Samengevat kan worden gesteld dat de ontwikkeling van de telecommunicatie
kenmerken van een 'technology-push' vertoont: de technische mogelijkheden zijn
zonder twijfel groot, maar het feitelijke gebruik blijft nog ver achter bij de
technische mogelijkheden. Dit lijkt voor een belangrijk deel een gevolg te zijn
van 'traagheden' in de aanpassingen van de fysieke infrastructuur, maar meer
nog van barrières in organisatorisch en institutioneel opzicht. De in hoofdstuk
twee behandelde analyses van Marchetti en Nakicenovic gaven reeds aan dat de
'incubatietijd' van fundamentele vernieuwingen op het gebied van transport en
infrastructuur aanzienlijk is.
De effecten van telecommunicatie op het ruimtelijk patroon van activiteiten
De invloed van technologische trends op ruimtelijke structuren kan niet revolutionair worden genoemd, omdat er altijd sprake is van inertie in lokatie- en
verplaatsingsbeslissingen. In de literatuur die ingaat op de mogelijke ruimtelijke
effecten van verbeteringen in de telecommunicatiemogelijkheden, staan een
aantal hoofdlijnen centraal.
In meer beschrijvend-analytische zin wordt de aandacht vaak geconcentreerd op
de vraag of telematica zal leiden tot concentratie of deconcentratie van activiteitens. Veelal wordt hierbij een sectorale invalshoek gehanteerd (een overzicht
geeft Louw, nog te verschijnen; zie ook De Koning et.al., 1988; Buiskool, 1990).
In meer ontwerpende zin vraagt men zich af hoe de mogelijkheden van telecommunicatie optimaal kunnen worden benut, om de economische concurrentiepositie van Nederland te versterken. Hierbij ligt, uiteraard, het accent op de internationale concurrentiepositie van Nederland in het transport (zie b.v. Nederland
Distributieland, 1989; Poeth & Van Dongen, 1983; ook de recente beleidsnota
'Telematica Verkeer en Vervoer' van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat
kan in dit licht worden bezien).

S
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In de literatuur is ook relatief veel aandacht besteed aan de vraag of de toepassing van
telematica tot veranderingen in de ruimtebeboefte van diverse activiteiten leidt. We zullen
hieraan verder geen aandacht besteden, enerzijds omdat de gevolgen daarvan voor
ruimtelijke patronen beperkt zijn, anderzijds omdat er weinig aanwijzingen zijn dat zich op
dit vlak belangrijke ontwikkelingen voordoen (zie onder meer Buiskool, 1990).

Tabel 3.1:

Ruimtelijke effecten van telematica/telecommunicatie.
Sector

Schaalniveau

Auteur

Bedrijfsleven

?

Tanja, Smook (1988)

Kantoren

?

De Koning e.a. (1988)

Concentratie
(empirisch)

Banken

Nationaal

De Koning e.a. (1988)

Concentratie

Transportsector

?

De Koning e.a. (1988)

Deconcentratie

Telewerken

?

De Koning e.a. (1988)

Deconcentratie

Kantoren

Lokaal/regionaal

Vlek (1986)

Ruimtelijk effect
Eerst centralisatie,
later decentralisatie
Deconcentratie
(theoretisch)

Bedrijven 'foot loose'
Deconcentratie
Deconcentratie en
concentratie

Bedrijfsleven

? Van Hoogstraten (1988)

Kantoren

Lokaal

Kutay (1986)

Banken

Interregionaal

De Smidt e.a. (1986)

bron: Louw (nog te verschijnen).

Gesteld moet worden dat de vraag of een toenemend gebruik van telematica
leidt tot een ruimtelijke herlokatie van activiteiten (concentratie of deconcentratie van vestigingen en activiteiten?) niet eenvoudig is te beantwoorden. Hoewel
de totale literatuur op dit terrein nauwelijks is te overzien, geeft een beperkt
overzicht al aan dat hier geen eenduidig patroon in de empirische ontwikkeling
is te onderkennen. Op basis van een eerste inventarisatie van Louw (nog te
verschijnen), is het volgende overzicht inzake de ruimtelijke effecten van de
groei van het telematica-verkeer/telecommunicatie op te stellen. Uiteraard is dit
overzicht niet compleet, maar het geeft wel een indruk van de stand van kennis
op dit terrein (zie tabel 3.1).
Zonder hier nu verder in te gaan op zaken als (verschillen in) gehanteerde data,
onderzoeksmethoden, tijdshorizon etc., kunnen een aantal achtergronden voor de
verschillen in bevindingen worden aangedragen. Opmerkelijk is in de eerste
plaats dat in veel gevallen niet zonder meer duidelijk is welk (geografisch)
schaalniveau wordt gehanteerd bij onderzoek naar concentratie- of deconcentratie-verschijnselen als gevolg van de toepassing van telematica. In de tweede
plaats kan de termijn waarop effecten zich voordoen een rol spelen. Omdat,
zoals eerder opgemerkt, lokatiekeuze en verplaatsingsbeslissingen een grote
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mate van inertie kennen, is het te verwachten dat de verschijnselen die zich
thans voordoen pas een voorbode zijn van de effecten op langere termijn.
Een derde aspect dat, ook op theoretische gronden, meer aandacht verdient
betreft de ongelijke diffusie van de telematica-technologie, zowel ruimtelijk als
functioneel. In het voorgaande hebben we gezien dat de nieuwe telematicainfrastructuur (ISDN-netwerk!) niet op alle plaatsen gelijktijdig ter beschikking
komt. Theoretisch zou dit ook een faseverschil op het vlak van effecten tot stand
moeten brengen. Dergelijke initiële voordelen zijn in het verleden vaak van
beslissende betekenis geweest voor de lokaties die als eerste de beschikking
hadden over nieuwe vervoers- en communicatie-infrastructuur. Functioneel
gezien ligt thans in het onderzoek een zekere nadruk op de dienstverlening. Dit
waarschijnlijk omdat dit deel van de economie verder is gevorderd met de
ontwikkeling en toepassing van systemen die behoren bij fase drie en vier van de
verspreiding van informatietechnologie (zie hiervoor). Binnen sectoren zal echter
een verdere differentiatie moeten worden aangebracht tussen 'koplopers' en
'achterblijvers'. Kenmerkende eigenschap van de mogelijkheden van telematica is
immers dat zij ook binnen sectoren concurrentieverhoudingen in vergaande mate
kan beïnvloeden. Het lokatiegedrag van 'koplopers' kan dan een meer genuanceerde aanwijzing geven van te verwachten effecten. De vraag is dan natuurlijk
op welke wijze men 'koplopers' bij de toepassing van informatietechnologie
onderscheidt, zowel tussen sectoren als binnen sectoren. Duidelijke aanknopingspunten zijn onder meer statistieken inzake de uitgaven aan automatisering, en
gegevens over de samenstelling van de werkzame personen (verwacht mag
worden dat grootschalige toepassing van informatietechnologie gevolgen zal
hebben voor de differentiatie van de beroepenstructuur tussen en binnen
bedrijfstakken). Vooral ten aanzien van dit laatste punt is nauwelijks actuele
informatie op een voldoende gedetailleerd niveau beschikbaar, zeker voor
differentiatie binnen bedrijfstakken.
Op het belang van nader onderzoek op deze punten wordt aan het eind van deze
paragraaf ingegaan.
Aan de vraag in hoeverre de mogelijkheden van telecommunicatie de concurrentiepositie van Nederland in de internationale context kan beïnvloeden, is met
name in de transportsector aandacht besteed. In veel minder mate geldt dit b.v.
voor de banken en beurzen, waar toch ook door velen concentratie-effecten
worden verwacht (zie onder meer Stam et al., 1988, hoofdstuk twee). In het
transport, vanouds een belangrijke pijler van de Nederlandse economie, bestaat
in toenemende mate behoefte aan een effectieve telematica-infrastructuur
(Nederland Distributieland, 1989). Gevreesd wordt dat indien Nederland op dit
punt achterblijft in het creëren van een goede fysieke en organisatorische
infrastructuur, het Nederlandse vervoer in hoog tempo terrein zal verliezen aan
het buitenland. De effecten hiervan op de ruimtelijk-economische positie van
Nederland zijn duidelijk. Nederland Distributieland heeft onder andere de
strategische knelpunten op dit vlak in kaart gebracht. Deze liggen niet zozeer in
de technische sfeer, maar veel meer in het doorzien van de toepassingsmogelijk-

42

heden, organisatie (zowel op het niveau van de transportsector als nationaal), en
ook op het terrein van financiering en kosten (Nederland Distributieland, 1989,
hoofdstuk 2).
De problematiek van een effectieve telematica-infrastructuur is natuurlijk niet
alleen van belang voor de transportsector, hoewel de belangen daar onmiskenbaar groot zijn. Ook in andere bedrijfstakken doet zich dit vraagstuk voor.
Geplaatst in de eerder behandelde fasen van informatisering, geeft dit onder
meer aan dat in de fase 3 en 4 (gericht op resp. het vergroten van de toegevoegde waarde door middel van het creëren van nieuwe producten of diensten
en het door interne en externe koppelingen van systemen integreren van de
verschillende fasen in het productieproces) meer en meer de internationale
concurrentie het referentiekader dient te zijn. Knelpunten hierbij kunnen niet
meer door bedrijven en/of branche-organisaties alleen opgelost worden.
Hoewel de barrières die Nederland Distributieland constateert deels wel op het
technische vlak liggen (b.v. de behoefte aan een 'nationale megaschil' voor de
onderlinge communicatie tussen verschillende systemen; Nederland Distributieland, 1989, p. 54 en verder), blijken institutionele en sociale barrières toch een
grote rol te spelen. Het betreft o.a. zaken als onvoldoende bereidheid tot
samenwerking, gebrek aan nationale afstemming en prioriteitstelling en een
zwakke vertegenwoordiging in internationaal verband.
Institutionele en sociale barrières en de groei van telematica
De nieuwe fysieke infrastructuur (telematica-infrastructuur) vraagt ook om een
nieuwe orcanisatorische infrastructuur. Het is echter nog onduidelijk wie primair
verantwoordelijk is voor deze organisatorische infrastructuur. Dit bleek ook bij
de ontwikkeling van het ISDN-net. De voortgang daarvan is immers lange tijd
opgehouden door het ontbreken van overeenstemming over de internationale
standaard. Pas de afspraken tussen de Europese PITs hebben dit knelpunt
opgelost. Op organisatorisch vlak spelen de ISO-standaards een belangrijke rol,
maar daarmee blijven nog verschillende 'gaten' open. Te denken valt daarbij aan
standaards voor de inhoud van het berichtenverkeer, en b.v. ook vraagstukken
van het beheer van standaards. Een en ander wordt wel meer en meer gekonkretiseerd door partijen die steeds meer beseffen dat afspraken hier onontkoombaar zijn, doch structureel lijken de taken en verantwoordelijkheden zich nog
niet uitgekristalliseerd te hebben. Hier doet zich ook in sterke mate de paradox
van de internationale concurrentie gelden: enerzijds zijn afspraken in internationaal verband noodzakelijk om een effectieve infrastructuur tot stand te brengen,
anderzijds is met name in deze fasen van de toepassing van telematica de
internationale concurrentie sterk. Nieuwe communicatiepatronen worden
gedefinieerd, met de daarbij behorende 'knooppunten' van het informatieverkeer.
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Strategische onderzoeksvragen
De belangrijkste vragen voor strategisch onderzoek die uit deze paragraaf naar
voren komen, kunnen we als volgt kenschetsen:
a. Meer inzicht is gewenst in het proces van de diffusie van telematica, en de
gevolgen voor concentratie of deconcentratie van verschillende activiteiten.
Hierbij dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden naar het schaalniveau
waarop processen van concentratie en deconcentratie zich voltrekken, en fasen
in het diffusieproces. Dergelijk onderzoek dient een lange termijn perspectief te
hanteren, dat wil zeggen dat waarnemingen over een of enkele jaren onvoldoende zijn. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt naar gebieden en
(onderdelen van) sectoren, waar de toepassing van telematica reeds ver gevorderd is. In ieder geval dient het internationale schaalniveau, en het schaalniveau
van agglomeraties in de beschouwing betrokken te worden.
Het belang van dergelijk onderzoek is enerzijds dat inzicht ontstaat in de wijze
waarop en de mate waarin op langere termijn het ruimtelijke ordeningspatroon
wordt beïnvloed. Dit is relevant voor inrichtingsvraagstukken (waar ontstaan de
knooppunten van de nieuwe infrastructuur? hoe functioneren ze?). Anderzijds
kan daardoor meer duidelijk worden aan welke vereisten dergelijke knooppunten
moeten voldoen, en wat de relatie is met het fysiek personen- en goederenvervoer.
b. Een optimale benutting van de mogelijkheden van telecommunicatie vereist
een goede organisatorische infrastructuur, met name de afstemming op internationale netwerken is hierbij van belang. Meer inzicht is gewenst in de 'spelregels'
die op internationale schaal bepalen hoe de concurrentie tussen knooppunten in
het telematica-verkeer verloopt, en hoe, op grond daarvan, de organisatorische
verantwoordelijkheden inzake ontwikkeling en beheer van de telematica-infrastructuur moet worden aangepakt.
Inzicht in de achtergronden en gevolgen van het ontstaan van telematica knooppunten is ook essentieel om de invloed ervan op de fysieke vervoersstromen beter te schatten. De verwachting is toch dat de telematica-knooppunten
invloed zullen hebben op de fysieke stromen, en niet andersom.

3.3

Schaalvergroting en kwaliteitsverhoging bij de 'klassieke' vervoerswegen:
toenemend belang van logistiek

Zoals in hoofdstuk twee is behandeld, kan de dynamiek van de ontwikkeling van
een vervoersvorm worden beschouwd aan de hand van een 'levens-cyclus' model.
Dit kan in verband worden gebracht met de in de voorgaande paragraaf behandelde groei van de telematica.
Daarnaast is echter het effect van een nieuwe vervoersvorm op de bestaande
transportsystemen van belang. De groeifase van het nieuwe systeem, gaat
gepaard met stagnatie en verval van oudere systemen. Een duidelijke illustratie
hiervan vormt b.v. het telexverkeer, dat door de opkomst van de fax zich in
neergaande lijn beweegt.
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In het geval van telematica is er echter een tweede, afgeleid effect op bestaande
vervoersvormen. Mede door de toepassing van geavanceerde informatiesystemen
wordt het gebruik van andere middelen van vervoer geoptimaliseerd. Dit
geschiedt zowel in het personenvervoer als in het goederenvervoer. Veel ontwikkelingen in deze sfeer worden vaak samengevat onder de term (externe)
'logistieke dienstverlening'6. Dit betreft natuurlijk niet louter een technische
trend in het vervoer. Het gaat in feite om een complex van factoren, die
tezamen een stimulerende invloed op de vraag naar de 'klassieke' vervoerswegen
(weg, water, rail, lucht) hebben. Hier zal, zeer beknope, worden ingegaan op de
achtergronden van deze ontwikkeling, en de (mogelijke) gevolgen voor 'planologie en economie van ruimte, infrastructuur en milieu'.
Achtergronden van de opkomst van 'externe logistiek'
De groeiende aandacht voor externe logistiek is het gevolg van een complex van
factoren, waaronder de toepassing van informatietechnologie in het transport
(zie ook Havenondernemersvereniging SVZ, 1989). De belangrijkste factoren die
een rol spelen zijn:
Verschuivingen in de wereldhandel naar goederen met een hogere waarde
(meer industrieproducten en halffabrikaten, minder grondstoffen; zie ook
GATI, 1989a), waardoor de kosten van het in voorraad houden relatief
toenemen (renteverliezen).
Een tendens bij grote industriële verladers tot concentratie op 'kernactiviteiten', en het uitbesteden van distributie en transport. Dit mede in het licht
van een versterkte internationale concurrentie.
Een toenemend belang van 'door to door' transport en 'just-in-time' leveringen.
Lage winstmarges in het transport, hetgeen voor de vervoerders een uitbreiding van de dienstverlening tot logistieke actviteiten aantrekkelijk maakt.
De nadruk op (externe) distributielogistiek door vervoerders lijkt ook
gepaard te gaan met een centralisatie van voorraden. Dit staat in nauwe
relatie tot de éénwording van de Europese markt, en de schaalvergroting in
zee- en luchtvaart ('main-port' effecten). Het wordt voordeliger om op een
beperkt aantal plaatsen voorraden aan te houden, en deze pas wanneer
nodig te distribueren.
Een en ander zou echter niet mogelijk zijn zonder de toepassing van informatiesystemen voor 'tracking and tracing', voorraadbeheer, routeplanning, belading
etc.. De potenties voor de toepassing van telematica als hulpmiddel om de
'klassieke' vervoerswegen te stimuleren worden met name in het goederenver-

6

Op ontwikkelingen inzake de interne logistiek van bedrijven zal hier niet worden ingegaan,
daar de effecten daarvan op de ruimtelijk-economische structuur, het thema van dit
Centrale OnderzoeksVeld, veelal niet zo groot zijn.

7

In de bestaande literatuur is immers al zeer uitgebreid aandacht besteed aan deze
achtergronden.
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voer alom groot geacht (zie b.v. ook ECMT, 1989). Maar ook in het openbaar
vervoer worden mogelijkheden gezien om 'logistieke ketens' van personenvervoer
te optimaliseren. Echter, een duidelijk inzicht in de mate waarin een en ander
reeds zijn weg heeft gevonden in de transportsector, is (nog) niet voorhanden8 •
Een punt dat in dit kader bijzondere aandacht vraagt, betreft de onderlinge
verschillen tussen de vervoerswijzen. Hoewel dit zonder enige twijfel niet alleen
aan de rol van de informatietechnologie moet worden toegeschreven9 , is de
groei van aandacht voor logistiek vooral ten goede gekomen aan de luchtvaart
en het wegvervoer. Juist deze vervoerstakken vertonen sinds de opleving van het
transport vanaf ongeveer 1984 de hoogste groeicijfers (zie ook Stam, 1990, p.
26). De vraag in hoeverre logistieke systemen die in sommige vervoerstakken al
hun nut hebben bewezen ook bij andere modaliteiten toepassing kunnen vinden,
gaat echter de reikwijdte van dit rapport te boven.
De effecten van externe logistiek op het ruimtelijk patroon van activiteiten
De verschuivingen in het transport die voortkomen uit het complex van factoren
dat ten grondslag ligt aan 'externe logistiek' hebben een functionele, een
organisatorische en een ruimtelijke component.
In functionele termen betekent het, zoals eerder aangegeven, dat met name het
wegvervoer en de luchtvaart belangrijke groeimarkten zijn. Er zijn overigens
enkele tekenen dat de binnenvaart in de tweede helft van de jaren tachtig
terrein aan het terugwinnen is (zie Van Driel, 1990, p. 367 en verder). Dit
betekent dat vooral de regio's waar de eerder genoemde vervoerstakken sterk
vertegenwoordigd zijn, c.q. die een goede ontsluiting hiervoor hebben, sterk
profiteren van de groei van handel en vervoer. Dit effect doet zich zowel op
nationaal als op internationaal niveau voor. Regio's rondom luchthavens vertonen zeer hoge groeicijfers.
In organisatorisch opzichtl is er binnen het vervoer een verschuiving waar te
nemen van horizontale, op capaciteit berustende concurrentie tussen en binnen
vervoersmodaliteiten, naar een organisatie van meer op de verlader/ontvanger
gerichte transportsystemen (Van Dorp, 1990). De transportsector verandert
hiermee van een bedrijfstak die primair op prijsconcurrentie is gericht, naar een
bedrijfstak waar door integratie en specialisatie een veel complexer concurrentiepatroon ontstaat. De opbouw van een geïntegreerd dienstenpakket vergt
investeringen, die de meeste transportbedrijven niet zelfstandig kunnen opbrengen. Gevolg is onder meer een complex patroon van samenwerkingsverbanden,
fusies en overnamen (zie Stam, 1990, hoofdstuk vier en vijf).
In ruimtelijke zin vertalen voorgaande ontwikkelingen zich in het gegeven dat
logistieke dienstverlening andere eisen stelt aan lokatie en inrichting van centra
voor de behandeling en intermodale overslag van goederen dan de meer
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8

Althans, niet voorzover de auteur bekend.

9

Een grote rol spelen natuurlijk de fijnmazigheid van het netwerk en ook de transporttijd.

traditionele over- en opslagfuncties. De snelle opkomst van distributiecentra in
en nabij lucht- en zeehavens vormt hiervan wel het duidelijkste bewijs. Dit zijn
inrichtingsvraagstukken op stadsgewestelijk niveau. Echter, ook meer landinwaarts wordt in veel gevallen een netwerk van 'inland-terminals' en transportcentra opgebouwd (zie ook Buck Consultants International, 1988).
De hiervoor geschetste ontwikkelingen brengen een hoeveelheid ruimtelijk-economische verschuivingen met zich, waarvan nog lang geen volledig beeld bestaat.
We zullen daarop nu nader ingaan.
Wanneer we ons concentreren op de fysieke infrastructuur, dan zijn er in de
eerste plaats aanwijzingen dat het netwerk van vervoersknooppunten een vrij
grondige herstructurering ondergaat. In de literatuur is er een discussie over de
vraag wat het belang is van het 'mainport' concept (Gilman, 1989; Eyre, 1989). Is
hier sprake van een geografisch verschijnsel, waarbij enkele centrale punten tot
logistieke centra worden getransformeerd, of is er veel meer sprake van een
schaaleffect? In dit laatste geval zou het er om gaan dat het door de verdikking
van handelsstromen op de belangrijkste intercontinentale routes (tussen Europa,
Noord-Amerika en het Verre Oosten) efficiënt wordt om grotere (container)
schepen en gespecialiseerde vrachtvliegtuigen in te zetten. Voor de behandeling
hiervan zijn maar enkele (lucht)havens geschikt, waardoor een zekere concentratie optreedt, echter zonder dat het principe van 'multi port itineries' (het
aandoen van verschillende havens op een continent) essentieel wordt aangetast.
Het belang van een goed inzicht in de netwerken van grote internationale
vervoerders voor 'mainport' Rotterdam en 'gateway' Schiphol wordt hiermee
benadrukt.
Ten aanzien van overslag- en knooppunten voor vervoer binnen Europa en
binnen Nederland geldt dat door de schaalvergroting bij het vervoerend bedrijfsleven en de verschuivingen naar integrale logistieke dienstverlening, behoefte
ontstaat aan een samenhangend stelsel van 'logistieke knooppunten'. Dit geldt
uiteraard ook voor bedrijven die het vervoer in eigen hand hebben. De vraag
hoe een dergelijk netwerk eruit dient te zien zal sterk afhangen van eigenschappen van producten, en van de relevante marktgebieden. Daarnaast is de vraag
aan de orde hoe het vervoer tussen de verschillende knooppunten in een
netwerk geoptimaliseerd kan worden. Hier spelen, naast puur bedrijfseconomische overwegingen, maatschappelijke afwegingen een steeds grotere rol. Dit
uiteraard in sterke relatie tot de milieuproblematiek. Het betreft dus een klasse
van onderzoeksvragen, gericht op het ontwerp en de optimalisatie van netwerken
van logistieke knooppunten, en, daarop aansluitend, het vervoer tussen deze
knooppunten. Dat dit niet louter een bedrijfseconomische aangelegenheid is,
moge onder meer duidelijk zijn vanwege het feit dat de inrichting van vervoersknooppunten en netwerken investeringen van particuliere en private sector
vereist.
Ten aanzien van de consequenties van de externe logistiek voor het gedrag van
de transportsector, en de gevolgen voor het ruimtelijk-economisch patroon, zijn

47

een aantal opvallende trends waar te nemen. De aandacht voor de opbouw van
logistieke- en distributienetwerken gaat gepaard met een forse toename van de
internationalisatie van transportconcerns. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de
internationale investeringen van resp. in de Nederlandse transportsector.
Zoals uit de tabel blijkt, groeien met name de buitenlandse investeringen in het
Nederlandse transport na 1985 fors. De Nederlandse investeringen in het
buitenland groeien ook, zij het in iets mindere mate. Dit is echter mede een
gevolg van een verschuiving in het bestemmingspatroon: de investeringen in de
landen van de EG en de overige ontwikkelde landen groeien veel sterker dan uit
de tabel blijkt; de investeringen in de ontwikkelingslanden blijven daarbij ver
achter. De verwachting wordt wel uitgesproken dat deze toenemende vervlechting uiteindelijk ver in zal resulteren dat in Europa slechts een beperkt aantal,
internationaal opererende, concerns in staat zullen zijn zich te handhaven op de
markt voor distributie-logistiek. Over de wijze waarop deze concerns hun
logistieke netwerken organiseren is nog relatief weinig bekend. Toch zal, indien
.de hiervoor aangehaalde verwachting uitkomt, het voor de toekomst van havenen transportregio's essentieel zijn welke plaats zij innemen in de door deze
bedrijven georganiseerde netwerken. Immers, de bedrijven beslissen over de
vraag welke activiteiten waar worden verricht, en dus ook waar Toegevoegde
Waarde wordt gecreëerd. Koopman geeft aan dat, internationaal gezien, de
Toegevoegde Waarde van de transportsector in Nederland, in verhouding tot de
vervoerde hoeveelheid tonnen, tegenvalt (Koopman, 1990). Een groeiende rol
van internationale bedrijven kan voor een regio als b.v. de Randstad betekenen
dat de mate van 'external control' over de in de regio gevestigde activiteiten
toeneemt.
Loeve (1989) gaat in op de mogelijke gevolgen van een groei van de mate van
'external control' in het algemeen. Kleinere bedrijven in het transport blijken
voor de organisatie van logistieke netwerken veel samenwerkingsverbanden aan
te gaan, ook met buitenlandse partners.
De logistieke trend kan een grote invloed hebben op prijsjkwaliteitsverhoudingen in het vervoer, en daarmee op de vraag naar vervoer en de modal split.
Immers, daar waar prijsvorming nu vooral binnen een modaliteit tot stand komt,
mag verwacht worden dat in de toekomst prijsvorming meer en meer aan de
'logistieke dienst' gekoppeld wordt. Uit het oogpunt van de zo gewenste beinvloeding van de modal split is het dan ook van belang hieraan nader aandacht
te besteden. Zeker zo belangrijk is echter dat veranderingen in het belang dat
aan prijsjkwaliteitsverhoudingen wordt gehecht, ruimtelijke verschuivingen van
vervoersstromen teweeg kunnen brengen (het belang van de prijs als criterium
voor het verloop van vervoersstromen neemt af). Vooral voor vervoersknooppunten die een belangrijke doorvoerfunctie hebben, is het zaak hierop in te spelen,
en naast de prijs ook de kwaliteit meer en meer als concurrentiefactor op de
voorgrond te stellen.
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Tabel 3.2:
Jaar

Stand van de grensoverschrijdende directe investeringen van resp.
in, de Transport-, opslag- en communicatiebedrijven1>; 1980-1988.
Stand van de investeringen
van Ned. in het buitenland

Stand van de investeringen
van het buitenland in Ned.

absoluut

index,
1980 = 100

1980
1981
1982
1983

fl.491
f1.550
f 1.479
f 1.460

100
104
99
98

f
f
f
f

753
788
890
555

100
105
118
74

19842)
1985
1986
1987
1988

f
f
f
f
f

97
98
102
107
121

f 713
f 785
f 1.119
f 1.217
f 1.545

95
104
149
162
205

1)
2)

1.441
1.468
1.519
1.598
1.797

absoluut

index,
1980 = 100

Mln. gld., nominale bedragen; cijfers per ultimo van het jaar.
In de cijfers vanaf 1984 is er sprake van een breuk, als gevolg van verbeteringen in de
rapportage, en uitbreiding van het begrip directe investeringen met onroerend goed (zie: bron
van de tabel).

bron:

M. van Nieuwkerk en R.P.Sparling, 1985, Appendix E/De Nederlandsche Bank, Kwartaalbericht 1988/3 en 1989/4; ontleend aan Stam, 1990.

Niet alleen op internationale, maar ook op nationale schaal heeft het voorgaande gevolgen voor het gedrag van transportbedrijven. Zo blijkt er tussen de jaren
1983 en 1987, gemeten in investeringen, een deconcentratie van bedrijvigheid in
het transport van de Randstad naar Overig Nederland op te treden. Binnen de
Randstad is er sprake van, een bescheiden mate van, deconcentratie van
vestigingen (Stam, 1990, p.62 en verder). Hoewel niet empirisch aantoonbaar, is
te verwachten dat dit samenhangt met enerzijds functionele verschuivingen in het
transport (relatief meer wegvervoer en luchtvaart), en anderzijds met een
toenemende ruimtebehoefte van transportbedrijven (voor logistieke activiteiten),
en het ruimtegebrek en de verslechterde bereikbaarheid van de grote steden.
Institutionele en sociale barrières en de groei van 'externe' logistiek
De belangrijkste barrières op het gebied van externe logistiek houden verband
met de sterk op vervoersmodaliteiten gerichte benadering van vervoersproblemen. Dit is op veel terreinen terug te vinden, b.v. in de sfeer van opleidingen,
organisatie van de bedrijfstak (b.v. het grensoverschrijdende railvervoer) of de
ontwikkeling van geautomatiseerde systemen (niet compatibel tussen vervoersvormen), arbeidsomstandigheden etc. Hierover is nog erg weinig bekend. Een
inventarisatie van knelpunten kan hier het begin zijn van een strategisch actieprogramma, gericht op stimulering van integrale logistiek.
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Daarnaast spelen ook de verschillen in de wijze van prijsvorming tussen de
verschillende vervoersmodaliteiten een rol, en met name de (on)doorzichtigheid
van de prijsvorming. Immers, een multi-modaal vervoersconcern kan 'door to
door' transport verzorgen en, zo nodig, de ene vervoerstak de andere laten
'subsidiëren'. Dit biedt mogelijkheden om de concurrentie te beperken, zeker
daar waar in sommige vervoerstakken overcapaciteit bestaat, en/of systemen
tussen verschillende landen in Europa sterk uiteenlopen. De relatie tussen
prijsvorming en capaciteitsbeheersing dient hierbij niet uit het oog te worden
verloren10•
Strategische onderzoeksvragen
De belangrijkste vragen voor strategisch onderzoek die uit deze paragraaf naar
voren komen vatten we als volgt samen:

a. De opbouw van netwerken van logistieke knoopunten, en de optimalisatie van
vervoersstromen tussen deze knooppunten. Dit vraagstuk speelt zowel op
mondiaal niveau ('main-ports'), als op Europees niveau. Een en ander dient
zowel vanuit een bedrijfsperspectief benaderd te worden (dat wil zeggen rekening houdend met relevante marktgebieden en eigenschappen van producten en
de vraag daarnaar), als vanuit een maatschappelijk oogpunt (hoe kan het
netwerk worden geoptimaliseerd, rekening houdend met maatschappelijke
randvoorwaarden als milieu, congestie en investeringskosten voor de gemeenschap?).
b. De positie van Nederland in de netwerken van de 'regisseurs' van de internationale logistieke stromen. Welke partijen beslissen over het verloop van de
logistieke stromen in Europa, en op welke wijze is Nederland in hun netwerken
opgenomen, hoe kunnen functies die de Toegevoegde Waarde in het vervoer
vergroten meer aan Nederland worden gebonden?
c. Prijsvorming in het (intermodaal)vervoer, waarbij we twee afzonderlijke
thema's onderscheiden. In de eerste plaats de gevolgen van verschillen in
systemen van prijsvorming tussen modaliteiten en landen op het verloop van
vervoersstromen. Als tweede thema noemen we de gevolgen van 'ketenvorming'
in het vervoer voor de concurrentie op de vervoersmarkten.
d. Een inventarisatie van belemmeringen die voortvloeien uit de sterk op elke
modaliteit afzonderlijk gerichte benadering die tot voor kort dominant was in het
vervoer. Het gaat dan met name om belemmeringen in de sfeer van instituties,
belangenbehartiging, opleiding en arbeidsomstandigheden.

10
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Een derde relevante factor betreft uiteraard de regulering van de bij het vervoer behorende informatiestroom. In het kader van EDIFACf wordt hier gewerkt aan internationale
standaardisatie. Zie ook de in paragraaf 3.2 genoemde onderzoeksvragen.

3.4

Interactie tussen informatietransport en het vervoer van personen en
goederen.

Conform de in hoofdstuk twee behandelde benadering van Marchetti en Nakicenovic inzake de groei en ontwikkeling van nieuwe vervoerssystemen, kan
verwacht worden dat de ontwikkeling van telematica van invloed zal zijn op de
groei van bestaande vervoerssystemen. Uitgaande van de hypothese van de
levenscycli van vervoerswijzen, zou men van de telematica het effect verwachten,
dat de groei van bestaande vervoerswijzen stagneert. Dit lijkt echter geenszins
het geval, en het is de vraag of in dit verband de telematica wel als nieuwe
vervoerswijze moet worden gezien, die bestaande vormen van vervoer kan
vervangen.
In potentie geldt dit zeer zeker voor een deel van de verplaatsingen, zoals ook
de aandacht voor activiteiten als teleshoppen, telebankieren en telewerken etc.
ons leert. In een strategisch verkennende studie is door TNO recent een onderzoek gedaan naar de vraag welk deel van de verkeersbewegingen voor substitutie
in aanmerking komt (Mot et al., 1989). Aan de hand van een drietal scenario's is
geschat in hoeverre de groei van het gebruik van telecommunicatie tot 2000
resp. 2025 zal leiden tot generatie van nieuwe verplaatsingen, dan wel tot
substitutie van verplaatsingen door telecommunicatie. Hierbij is in de eerste
plaats de ontwikkeling van de mobiliteit als gevolg van andere factoren (veranderende bevolkingssamenstelling, maatschappelijke ontwikkelingen etc.) dan
telecommunicatie in kaart gebracht. Vervolgens is per type verplaatsing nagegaan in hoeverre door de groei in het gebruik van telecommunicatie substitutie
dan wel generatie van aantallen verplaatsingen en afgelegde kilometers zal
optreden. De resultaten blijken vooral afhankelijk te zijn van de mate waarin
economische groei zal optreden. Substitutie van verplaatsingen zal in het
personenvervoer vooral optreden bij activiteiten met een min of meer verplicht
karakter, die met een zekere regelmaat worden verricht. Daar staat tegenover
dat in andere activiteiten per saldo het effect van generatie van verplaatsingen
overheerst. Een en ander impliceert ook dat door het toenemende gebruik van
telecommunicatie ook een verschuiving in tijdstippen en lokaties van verplaatsingen zal optreden. Substitutie-effecten zullen, zo verwacht TNO, vooral in de spits
optreden. Bij het goederenvervoer is met name gekeken naar het wegvervoer en
de binnenvaart. Opgemerkt moet worden dat de studie zich beperkt tot het
binnenlandse vervoer, zodat de internationale vervoersstromen buiten beschouwing blijven. Voor het wegvervoer wordt verwacht dat de substitutieeffecten overheersen. In de binnenvaart treed per saldo een toename van het
kilometrage op.
Hoewel telematica natuurlijk nooit alle fysieke verplaatsingen kan vervangen,
geldt dus zeker voor een deel van de verplaatsingsbehoefte dat het, op enige
termijn, een reëel alternatief biedt voor fysieke verplaatsingen. Voor een
overzicht van overige literatuur omtrent de bevindingen inzake substitutie tussen
fysiek transport en telematica wordt verwezen naar Van den Hanenberg (1990,
p.46 en verder). We zullen ons hier verder concentreren op de factoren die te
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maken hebben met factoren die van invloed zijn op het doordringingsvermogen
van de nieuwe technologie.
Ook op dit vlak blijkt dat, na aanvankelijk hooggespannen verwachtingen, de
effecten van nieuwe technologie niet zo groot zijn, c.q. dat de incubatietijd ervan
veelal wordt onderschat. Dit heeft veelal te maken met niet-technische factoren.
Zo wordt achteraf het tegenvallende gebruik van de voorzieningen die in het
kabelexperiment in limburg werden aangeboden, voor een belangrijk deel
geweten aan het feit dat 'psychologisch en ook economisch het experiment
duidelijk niet optimaal doordacht was' (Van Calmhout, 1990, p.6). Ook mo
concludeert dat het de moeite waard zou zijn om te onderzoeken hoe substitutie
kan worden bevorderd, en generatie kan worden tegengegaan (Mot et al., 1989).
Indien dus vanuit een beleidsmatig oogpunt de toepassing van telematica als
middel om fysiek transport af te remmen gestimuleerd zou moeten worden, is
het essentieel vooral aan de sociale en institutionele factoren aandacht te
besteden. De redenen waarom er in veel gevallen een zekere weerstand bestaat
tegen de vervanging van fysieke verplaatsingen door' telematica lijken voor de
hand te liggen (verarming sociale contacten, 'angst' voor nieuwe ontwikkelingen,
hoge (initiële) kosten), maar is het proces van acceptatie op een of andere wijze
te versnellen? Hier zullen vooral psychologische en economische facetten een
hoofdrol spelen.
De vraag naar de ruimtelijke effecten van substitutie en generatie van telecommunicatie lijkt thans wel zinvol, doch uiterst moeilijk te onderzoeken. Zoals ook
blijkt uit de studie van mo, moeten er al vrij veel veronderstellingen worden
gemaakt om te analyseren bij welk type verplaatsingen welke effecten zouden
kunnen optreden. Een ruimtelijke vertaalslag daarvan vraagt nog extra veronderstellingen omtrent de lokaties waar de verschillende activiteiten zich zullen
afspelen, en de vraag is ook voor welk gebruik dergelijke informatie zich leent.
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4
INFRASTRUCTURELE EN VOERTUIGTECHNISCHE OmwIKKELINGEN, MOBILITEIT EN
RUIMTE

4.1

Inleiding

Zoals in hoofdstuk twee is betoogd, kunnen infrastructurele en voertuigtechnische ontwikkelingen ook belangrijke gevolgen hebben voor het ruimtelijk
patroon van de afwikkeling van vervoersstromen. Uiteraard is het zo dat de
ruimtel'ijke gevolgen van veranderingen in infrastructuur(gebruik) en voertuigtechnologie veelal slechts afgeleide effecten zijn van fundamentele wijzigingen in
ontwerp, materiaalgebruik, veiligheideisen, kostenoverwegingen enz.. Op deze
meer fundamentele veranderingen, en de onderzoeksbehoeften op dit vlak zullen
we hier niet ingaan; zij vallen duidelijk buiten de 'scope' van 'planologie en
economie van ruimte, infrastructuur en milieu,t.
In de modellen van Marchetti wordt vooral ingegaan op de voor nieuwe vormen
van transport benodigde infrastructuur. Dit is in hoofdstuk twee - waar is
ingegaan op de telecommunicatie, en de (mogelijke) ruimtelijke effecten van
onder andere de ontwikkeling van de telematica-infrastructuur - uitgebreid aan
de orde geweest. Daar is ook aangegeven dat naast de telematica andere
denkbare nieuwe vervoersvormen voorlopig nog in een zeer pril stadium van
ontwikkeling verkeren. Er lijken zich thans op afzienbare termijn geen (andere)
radicaal nieuwe vervoerssystemen aan te dienen. Experimenten met automatisch
gestuurde transportsystemen, onder meer voor het openbaar vervoer op stadsgewestelijk niveau (zie David, 1988) en magneettreinen (zie b.v. Nebeling, 1990)
lijken zich (nog?) niet voor toepassing op grote schaal te lenen. Ideeën omtrent
de 'autosnelweg van de toekomst' en ondergronds buizentransport verkeren zelfs
nog niet in het experimentele stadium. Voor specifieke doelen, zoals b.v. het
intern transport van containers op container terminals (Rijsenbrij en Prins, 1990;
Volkskrant, 3 nov. 1990), zijn toepassingen van nieuwe vervoersconcepten in een
meer vergevorderd stadium. In paragraaf 4.4 komen we terug op de rol van
nieuwe vervoersconcepten.

Hiervoor wordt verwezen naar de activiteiten van de overige twee groepen die vallen
onder het Nationaal Platform Verkeer en Vervoer.
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Atb. 4.1: Onderzoeksmodules binnen het veld 'Infrastructurele en voertuigtech-

niS(:he ontwikkelingen en mobiliteit'.

Infrastructuur: verkeersgeleiding
en netwerkcapaciteit

Voertuigtechnologie en routekeuze

Nieuwe vervoerstechnieken

Technologie in
het transport
en
infrastructu rele
en voertuigtechnische ontwikkelingen

Belangrijker zijn thans echter de ontwikkelingen die zich binnen de afzonderlijke
vervoersmodaliteiten voordoen (zie ook afbeelding 2.1 en 2.3, groei en verval
binnen de verschillende vormen van vervoer). De mobiliteit groeit nog steeds, en
om dit binnen de bestaande vervoersvormen op te vangen dient de wijze waarop
de verkeersstromen afgewikkeld worden verder geoptimaliseerd te worden.
Omdat in veel gevallen geconstateerd wordt dat de bestaande infrastructuur nog
slechts in beperkte mate uitgebreid kan worden, is een belangrijke vraag hoe de
capaciteit van netwerken verhoogd kan worden.
Hiervoor kan gedacht worden aan een betere spreiding van het verplaatsingsgedrag in de tijd, of b.v. een andere organisatie van het beheer van infrastructuur
(zie ook Kreutzberger et al., 1990). Daarnaast zijn er echter ook belangrijke
technische vernieuwingen die hieraan kunnen bijdragen. Voor de infrastructuur
gaat het dan met name om systemen voor de verkeersgeleiding, die een capaciteitsverhogend effect hebben. In de sfeer van de voertuigtechnologie spelen
systemen voor het optimaliseren van routekeuze een hoofdrol.
Op beide fronten verkeren de technische ontwikkelingen en de toepassing
daarvan nog in een tamelijk pril stadium. Er wordt volop geëxperimenteerd met
de toepassing van de systemen (zie ook NRC Handelsblad, 15 dec. 1990), en op
grond van experimenten is moeilijk aan te geven in welke richting de ruimtelijke
effecten zich zullen ontwikkelen. Het is de vraag of, en zo ja hoe, dergelijke
systemen kunnen bijdragen aan het oplossen van specifieke ruimtelijke knelpunten in het verkeers- en vervoerssysteem, en wat mogelijke consequenties daarvan
zijn in termen van onder meer ruimtebeslag en kosten.
Samenvattend kan worden gesteld dat we binnen deze hoofdmodule te maken
hebben met een drietal sub-modules, zoals ook weergegeven in afbeelding 4.1.
Voor elk van deze drie submodules geldt dat de technische ontwikkelingen die
er plaatsvinden, zich nog in een tamelijk pril stadium bevinden. Dit maakt de
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opgaven om relevante vraagstukken inzake de mogelijke ruimtelijk-economische
gevolgen te identificeren tamelijk gecompliceerd. Men dient zich dan ook te
realiseren dat het vervolg van dit hoofdstuk, meer nog dan de voorgaande
hoofdstukken, een verkennend karakter draagt.

4.2

Infrastructuur: verkeersgeleiding, netwerkcapaciteit en ruimte

De capaciteit van de infrastructuurnetwerken kan worden vergroot door een
goede verkeersgeleiding. Verkeersgeleiding maakt onderdeel uit van wat wel het
dynamisch verkeersmanagement wordt genoemd2• In het wegvervoer omvat
verkeersgeleiding onder meer zaken als toeritdosering, wisselbewegwijzering en
dynamische informatie-panelen. Rijkswaterstaat verwacht dat voor het autoverkeer door een gelijktijdige inzet van verkeersgeleiding en andere vormen van
dynamisch verkeersmanagement de capaciteit van het netwerk rond 2000 met
tien procent verhoogd kan zijn. Rond 2010 kan dit percentage oplopen tot
vijftien à vijfentwintig procent. De bijdrage van verkeersgeleiding alleen wordt
hierbij geschat op vijf resp. zes procent. In congestiesituaties kan dit percentage
oplopen. Duidelijk is daarmee ook dat, althans in het zwaar door congestie
geteisterde autovervoer, van verkeersgeleiding op vrij korte termijn effecten
worden verwacht (Rijkswaterstaat. Dienst Verkeerskunde, 1990, p. 1-3).
Bij de spoorwegen worden onder meer in het goederenvervoer de zogenaamde
'wagenidentificatiesystemen' meer en meer operationeel. Deze kunen informatie
verschaffen over onder meer gewicht, herkomst, bestemming en lading van
wagons op het spoornet. Dergelijke systemen kunnen de processturing verder
optimaliseren. Omdat met name in het goederentransport veel railvervoer
grensoverschrijdend is, is het belang om het systeem dat in de verschillende
landen operationeel is te koppelen, groot. Dit gebeurt via het datatransmissiesysteem Hermes (zie Konings, nog te verschijnen, hoofdstuk 3). Andere mogelijke toepassingen van telecommunicatie om de netwerk-exploitatie te optimaliseren zijn onder meer het verbeteren van het seinensysteem, en het verder
beheersen van de noodzakelijke ruimte tussen twee treinen (zie Giannopoulos,
1989, p. 23).
In de luchtvaart zijn de problemen op het gebied van de luchtverkeersgeleiding
in Europa groot. Door de enorme versnippering over tweeënveertig verkeersleidingscentra functioneert hier een buitengewoon inefficiënt systeem. Algemeen
wordt erkend dat een modernisering, en een zekere centralisatie, van dit systeem
de capaciteit van het luchtnet enorm zou doen toenemen. In Giannapoulos
(1989, p. 21 en verder) worden enkele mogelijke technische verbeteringen van
luchtverkeersgeleidingssystemen uiteengezet. In de zee- en binnenvaart vormt de

2

Dit in tegenstelling tot wat wel het permanente verkeersmanagement wordt genoemd, de
aanleg van infrastructuur, parkeerplaatsen, regelgeving etc..
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capaciteit van de infrastructuur in het algemeen geen groot knelpunt3• Verkeersgeleidingssystemen zijn daar meer aan de havens en hun directe aanlooproutes
gebonden, en spelen vooral ook een rol bij het vergroten van de veiligheid. Daar
ziet men echter meer en meer de tendens om de informatie-uitwisseling over
schepen tussen havens te verbeteren, waardoor onder meer een spoedige
afhandeling binnen de havens kan worden bereikt.
De ruimtelijke gevolgen van deze toepassingen van nieuwe technologieën zijn in
principe op verschillende schaalniveaus terug te vinden.
Op de lokale of regionale schaal bieden verkeersgeleidingssystemen de mogelijkheden om verkeersstromen - met name in het wegvervoer (zie Giannopoulos,
1989, p. 26 en verder), maar b.v. ook binnen havens - beter te beheersen (zie
voor· een uitgebreid overzicht van de mogelijke invloed van telematica op de
systemen voor verkeersmanagement in het wegtransport Klijnhout, 1988 en
Wandel 1989). De vraag in hoeverre dit op lokale of regionale schaal ook
belangrijke ruimtelijke effecten met zich zal brengen, lijkt weinig belangstelling
te krijgen, wwel in de literatuur als in het beleid. Ruimtelijke effecten zouden
kunnen worden veroorzaakt doordat de capaciteitsvergroting van de infrastructuur b.v. de toegankelijkheid van gebieden op peil houdt c.q. verbetert (binnensteden!), waardoor indirect het vestigingsgedrag (de trek van van bedrijven en
huishoudens naar de rand van de stad) zou kunnen worden beïnvloed. In de
ontwerpsfeer wordt wel getracht om daar waar specifieke knelpunten bestaan en
ruimte voor nieuwe infrastructuur ontbreekt, denk b.v. aan binnenstedelijke
congestie, door maatregelen op het vlak van verkeersgeleiding verlichting te
brengen. Door deskundigen wordt echter gewaarschuwd tegen te hoge verwachtingen dienaangaande. Ook hier geldt dat er technisch in principe veel mogelijk
is, maar dat de maatschappelijke acceptatie doorslaggevend is voor het succes
van een project (zie ook de Ingenieurskrant, 1 juni 1989). De invloed op het
vestigingsplaatspatroon verloopt hierbij echter zeer indirect, en omdat het thema
noch in de literatuur, noch in beleidskringen veel belangstelling lijkt te hebben,
wordt de behoefte aan onderzoek op dit terrein laag geschat.
Als onderdeel van de vraag naar de kwaliteit van de infrastructuur, en de
gevolgen hiervan voor de internationale concurrentiepositie van grootstedelijke
regio's en landen, is het thema meer belangwekkend. Het gaat dan uiteraard ook
niet meer alleen, of zelfs maar hoofdzakelijk, om het wegvervoer, maar ook om
verkeersgeleiding in zeevaart, luchtvaart, railvervoer en binnenvaart.
Eerder is al aan de orde geweest, dat voor grensoverschrijdende vervoersstromen
het belangrijk is dat de verkeersgeleidingssystemen van de diverse landen op
elkaar zijn afgestemd. De huidige chaos in de Europese luchtverkeersgeleiding
geeft aan dat afstemming geen overbodige luxe is. De gevolgen van het missen
van de aansluiting op internationale systemen zouden weleens groot kunnen zijn.

3
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Afgezien van specifieke punten, zoals b.v. de capaciteit van sluizen in de binnenvaart.

Vrijwel alle technologische ontwikkelingen kennen thans in de ontwerp en
introductiefase een sterke internationale component. Immers, vrijwel geen
onderneming of land kan de kosten voor fundamentele vernieuwingen nog
zelfstandig opbrengen. Internationale samenwerking en afstemming van systemen
van verkeersgeleiding, nodig om op termijn een daadwerkelijk Europees infrastructuurnetwerk tot stand te brengen, lijkt dan ook een vereiste. Dit is echter
makkelijker gezegd dan gedaan! Welke strategie hierbij gevolgd moet worden is
niet eenvoudig aan te geven. Ontwerp en introductie van verkeersgeleidende
systemen is op nationale schaal nog in een meer experimenteel stadium, en
zaken als acceptatie, termijn waarop grootschalig gebruik kan worden verwacht,
kosten etc. zijn nog moeilijk te overzien. Op het internationale vlak zijn de
onzekerheden nog een dimensie groter.
Samengevat luidt op dit vlak het belangrijkste thema voor strategisch onderzoek
met een duidelijke ruimtelijke component:
a. Hoe kunnnen de mogelijkheden van verkeersgeleiding gebruikt worden om de
capaciteit van de infrastructuur te vergroten, daarbij rekening houdend met de
internationale dimensie van infrastructuur. Dit vereist enerzijds een strategie
voor de introductie van verkeersgeleidende systemen (waar/hoe zijn de grootste
effecten te bereiken, hoe verloopt de diffusie, welke factoren spelen daarbij een
rol? wellicht meer nog dan technische factoren en kosten spelen psychologische
factoren en acceptatie hierbij een hoofdrol), en hoe kan daarbij anderzijds de
aansluiting op internationale trends op dit vlak in de gaten worden gehouden.
Voorkomen moet worden dat Nederland straks de aansluiting op een werkelijk
Europees infrastructuurnet mist.

4.3

Voertuigtechnologie, routekeuze en ruimte

In de voertuigtechnologie vinden vele veranderingen plaats. Het scala aan
ontwikkelingen dat zich in alle vervoerstakken voordoet is niet te overzien. Een
indruk van enkele van deze trends kan worden verkregen aan de hand van onder
meer Bieber (1988), Eyre (1989), Frankei (1990), Marchetti (1988), Port of
Rotterdam Magazine (1988), Ruijgrok (1988), Sviden (1987 en 1989) en Wright
(1990). Het merendeel van deze ontwikkelingen heeft 6f nauwelijks consequenties voor het ruimtelijk patroon en het gebruik van de infrastructuur, 6f mogelijk
ingrijpende consequenties die op het moment echter zover in de speculatieve
sfeer liggen, dat gericht onderzoek nauwelijks zinvollijkt4•

4

B.V. de vervanging van de verbrandingsmotor door motoren met 'schone' brandstof, dit kan
in potentie de ruimtelijke spreiding van industriële complexen, gebaseerd op de olieraffinage, vergaand beïnvloeden. Een ander voorbeeld betreft de materialen die gebruikt worden
in b.v. auto's of vliegtuigen. Als deze op grote schaal vervangen worden door nieuwe
kunststoffen, kan het hele patroon van de aan- en afvoer van onderdelen in de industrie
zich wijzigen. Dergelijke verstrekkende veranderingen zijn nauwelijks zinvol te bestuderen.

57

Anders ligt dit met hetgeen zich voordoet op het terrein van voertuiginformatiesystemen, die kunnen worden gebruikt om routekeuze te beïnvloeden, en
daaraan verwante systemen. Giannopoulos (1989, p. 27) onderscheidt drie
verschillende vormen van routekeuze systemen:
a.
Enkelvoudige berichten waarbij de chauffeurs geadviseerd worden over
de, gegeven de wegomstandigheden, files etc., kortste route tussen oorsprong en bestemming.
b.
Nationale of lokale systemen, waarbij via radio-berichtgeving continu
aktuele informatie inzake de congestie op het wegennetwerk wordt verstrekt.
c.
Route begeleidingssystemen aan boord van het voertuig, waarmee interaktief informatie over de route wordt verschaft. Omdat deze systemen zijn
aangesloten op een netwerk van transmissiestations langs het netwerk, is
deze informatie steeds aktueel.
Het hoeft geen betoog dat onder c. de meest geavanceerde wijze van routekeuze
systemen is weergegeven. In onder meer het DRIVE programma wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de verdere ontwikkeling van dergelijke systemen.
Rijkswaterstaat verwacht dat in het wegvervoer de geavanceerde routekeuzesystemen op wat langere termijn dan de verkeersgeleidingssystemen geïntroduceerd kunnen worden (introductie op wat grotere schaal tussen 1995 en 2(00),
maar dat ook hiermee capaciteitsvergroting van de infrastructuur bereikt kan
worden. De orde van grootte van het capaciteitsverruimende effect dat hiermee
bereikt kan worden schat men op ruim drie procent in 1995, oplopend tot ruim
zeven procent in 2010 (Rijkswaterstaat. Dienst Verkeerskunde, 1990, p. 1-3).
In het openbaar vervoer kunnen equivalenten van routekeuze-systemen op
verschillende manieren een rol spelen. Al eerder (hoofdstuk twee) is genoemd
dat systemen voor automatische registratie van reizigers bij in- en uitstappen een
belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij het optimaliseren van de exploitatie. Het
verbeteren van de reizigersinformatie in het openbaar vervoer is één van de
voorgenomen maatregelen in het kader van het Tweede Structuurschema
Verkeer en Vervoer (deel d., Luik 3.1, Spoor18; Ministerie van Verkeer &
Waterstaat 1990). In b.v. het busvervoer kan door een goede toepassing van
telematicasystemen de communicatie vanuit het voertuig met de centrale worden
verbeterd, waardoor een betere bewaking van dienstregelingen tot de mogelijkheden behoort. Zelfs ook systemen waarbij de trams en bussen direct invloed
kunnen uitoefenen op stoplichten zijn realiseerbaar (zie Giannopoulos, 1989, p.
29).
In de lucht- en zeevaart gaat het minder direct om routekeuze, maar meer om
systemen voor (de verbetering van) de navigatie. Frankel (1990) b.v. gaat in op
de gevolgen van veranderingen van navigatie in de zeevaart door de toepassing
van computers. Dit heeft onder meer consequenties voor de veiligheid en de
omvang van de scheepsbemanning. Een toename van het gebruik van telematica
voor onder meer navigatie wordt voorzien in de binnenvaart (Port of Rotterdam
Magazine, 1988, p. 31). Verwachting is dat het meer en meer gebruik maken van
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satellietnavigatie automatiscbe besturing vanuit een vaartleidingscentrum binnen
de mogelijkheden brengt. Ook bier wordt bet veiligheidsaspect benadrukt.
Daarnaast is ook een capaciteitsverhogend effect aan de orde.
Welke gevolgen zijn er nu te verwachten op het vlak van ruimtegebruik, economische verschuivingen en mobiliteit? Algemeen wordt aangenomen dat toepassing van routekeuze-systemen (en verbeterde navigatietechnieken) kan leiden tot
een vermindering van bet aantal afgelegde kilometers, dan wel een verkorting
van reistijden. De ontwikkeling van systemen zal in ieder geval ook bijdragen
aan kennis over achtergronden en motieven van verplaatsingsgedrag, simpelweg
omdat deze kennis noodzakelijk is om tot systemen te komen die geaccepteerd
worden door gebruikers (en dus commercieel levensvatbaar zijn). Een verdere
groei van de toepassingen biedt de mogelijkheden om tot een vergroting van de
efficiency in het verkeer en vervoer te komen. Hiertoe is het wel noodzakelijk
dat op een aantal terreinen de verspreiding van systemen krachtig wordt
bevorderd, en dat voortbordurend op de routekeuze-systemen expertsystemen
waarin ook economische aspecten een rol spelen worden ontwikkeld.
Het belangrijkste veld dat zich inzake de verspreiding aandient, is dat van het
openbaar vervoer. Bij de verbeteringen van de voertuigtechnologie door middel
van navigatie en routekeuze-systemen lijkt, naast de zee- en luchtvaart, het
wegvervoer voorop te lopen. Wil het openbaar vervoer een grotere rol gaan
spelen in het vervoerssysteem, dan zal de dienstverlening in veel opzichten
verbeterd moeten worden. Naast de verbetering van reizigersinformatie (c.q.
klanten van het goederenvervoer), is het met name voor de geregelde vervoersdiensten van belang om de exploitatie van netwerken te optimaliseren. Relevant is de vraag in hoeverre de invoering van geautomatiseerde 'monitoring'
systemen (b.v. registratie van plaatsen waar personen het openbaar vervoer inen uitstappen) de mogelijkheden biedt om routekeuzes en vervoersnetwerken te
verbeteren. Gedacht kan ook worden aan mobiele communicatie als middel om
de betrouwbaarheid van dienstregelingen te vergroten. Het onderzoek hiernaar
zal in sterke mate het karakter moeten hebben van een kosten-baten-analyse.
Een element dat in de literatuur wat onderbelicht lijkt te zijn, vormt de vraag
naar de afstemming van niet alleen de routekeuzesystemen maar ook de
verkeersgeleidende systemen tussen de verschillende vervoerswijzen. Doel van
een dergelijke afstemming is het bevorderen van de flexibiliteit tussen de
modaliteiten, en vermindering van de kosten van het totale traject. Verbetering
van de onderlinge afstemming tussen fysieke infrastructuur, voertuigtechnologie
en overslagsystemen kan de capaciteit van het totale vervoerssysteem vergroten.
Een geheel aparte klasse van vraagstukken betreft hier dat van theoretische
modellen voor het ex ante simuleren van routekeuze en modal split vraagstukken. In samenhang met de te verwachten belangrijke veranderingen in ruimtelijke structuren van de mobiliteit (zie hoofdstuk drie, en ook Kreutzberger, 1991),
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wijzigingen in vervoerskostenS, en politieke wensen/eisen aan het vervoer kan
men aannemen dat zich de komende jaren belangrijke verschuivingen in het
vervoerspatroon gaan aftekenen. Om daarbij tot een optimale inzet van de
diverse vervoersmodaliteiten te komen, dient te worden geëxperimenteerd met
bij voorkeur intermodale routekeuze-systemen. Aan de hand van b.v. simulatiemodellen voor verschillende netwerken en stromen tussen vervoersknooppunten
zou ook vanuit de meer theoretische invalshoek aan de verbetering van de
efficiency van het vervoerssysteem een bijdrage kunnen worden geleverd. Het
gaat dan niet primair om interaktieve systemen, maar om ex ante plannings- en
routekeuze systemen. Hierin dient dan ook op duidelijke wijze rekening te
worden gehouden met economische aspecten. Idealiter kunnen de consequenties
van fundamentele veranderingen in parameters van de mobiliteit op deze manier
gesimuleerd worden. Voor b.v. het goederenvervoer kan onder andere aandacht
worden besteed aan wat de gevolgen voor de modal split zouden zijn van het
internaliseren van milieukosten, of van het doorberekenen van gebruikskosten
van de infrastructuur. Voor het personenvervoer kan onder meer worden
gedacht aan het nagaan van effecten van veranderingen in woon-werkstromen
door de groei van nieuwe woonlokaties, of de verandering in de bevolkingssamenstelling.
Het voorgaande is ook beleidsmatig interessant. Het bevorderen van diverse
vormen van gecombineerd vervoer mag zich in een brede belangstelling verheugen, maar meer inzicht in de wijze waarop fundamentele parameters van het
mobiliteitsgedrag doorwerken in routekeuze en modal split is zeker gewenst.
Dergelijke vraagstukken zijn bij uitstek integratief van karakter. Naast verkeerskundige en economische overwegingen spelen immers ook psychologische
aspecten een hoofdrol.
Samengevat zijn de drie belangrijkste thema's voor onderzoek op dit vlak:
a. Analyse van kosten en baten van grootschalig gebruik van 'monitoring-,
routekeuze- en mobiele communicatiesystemen in het openbaar vervoer, en
eventuele mogelijkheden om de toepassing ervan te stimuleren.
b. Onderzoek naar de wenselijkheden en mogelijkheden om routekeuze- en ook
verkeersgeleidende systemen tussen de verschillende vervoersmodaliteiten op
elkaar af te stemmen. Dit om de flexibiliteit van de totale vervoersketen te
bevorderen, en de kosten te verlagen.
c. Het verkennen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van theoretische
modellen, waarin routekeuze voor verschillende verplaatsingsnetwerken
intermodaal wordt gesimuleerd, rekening houdend met verkeerskundige,
economische en psychologische aspecten.

5
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Bijvoorbeeld doordat milieukosten of kosten van het infrastructuurgebruik meer en meer
doorberekend gaan worden, of doordat bepaalde trajecten voor sommige vervoersmodaliteiten verboden gaan worden.

4.4

Nieuwe vervoerstechnieken en ruimte

Nieuwe vervoersconcepten en -technieken kunnen op verschillende wijzen een
rol spelen bij het oplossen van knelpunten inzake ruimtebegruik, economie of
milieuvraagstukken. Dit kan variëren van relatief eenvoudige verbeteringen zoals
de spoorbus (zie Leids Dagblad, dd. 19 okt. 1989) tot zeer complexe, automatisch gestuurde voertuigen (zie onder meer de Volkskrant, dd. 3 nov. 1990). Het
kan gaan om vervoersmethoden die sterk lokaal van aard zijn, b.v. systemen voor
het intern transport van containers op terminals, tot technieken met een zeer
vergaande geografische reikwijdte, zoals b.v. de Hoge Snelheidstrein, magneettreinen of concepten inzake 'de autoweg van de toekomst' of het ondergronds
transport via buizenstelsels.
Een dergelijke grote diversiteit en ook complexiteit van vraagstukken verbonden
aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe vervoerstechnieken maakt het in
feite bij voorbaat onmogelijk om tot generalisaties inzake de relevante vraagstukken met betrekking tot 'planologie en economie van infrastructuur, ruimte
en milieu' te komen. Daar komt bij dat de toepassing van sommige technieken
reeds in een vergevorderd stadium is (b.v. de TGV of automatische voertuiggeleiding op container terminals), andere op de middellange termijn tot de realiteit
lijken te gaan behoren (b.v. het toepassen van automatische voertuiggeleiding in
het wegverkeer, de 'autosnelweg van de toekomst'; zie ook Rijkswaterstaat,
Dienst Verkeerskunde, 1990), terwijl weer andere technieken nog in een
conceptueel stadium verkeren (b.v. ondergronds buizentransport).
Vanuit het oogpunt van (mogelijke) gevolgen voor de ruimtelijk-economische
structuur lijkt het zinvol een nadere differentiatie langs een tweetal lijnen aan te
brengen. In de eerste plaats hanteren we hierbij weer het (geografische) schaalniveau, waarbij we uitgaan van de eerder gebruikte driedeling lokaal, regionaal
en internationaal. In de tweede plaats lijkt het zinvol een onderscheid te maken
in a. het oplossen van bestaande ruimtelijke knelpunten, en b. de potentiële
verschuivingen van economische zwaartepunten die het gevolg kunnen zijn van
de introductie van weer nieuwe vervoerstechnieken. Combinatie van beide
invalshoeken leidt tot een zestal terreinen, die we achtereenvolgens zeer beknopt
aan de orde zullen stellen. Gewaarschuwd moet echter worden dat, gezien de
enorme uitgestrektheid van dit terrein, en de termijnen die hierbij in acht
moeten worden genomen, het zonder meer onmogelijk is om alle trends ook
maar bij benadering te overzien. Het nu volgende moet dan ook meer als een
eerste, speculatieve verkenning worden gezien. Ook in de bestaande literatuur
ontbreekt een systematische behandeling van dit aandachtsveld goeddeels.
a. Het oplossen van ruimtelijke knelpunten op lokale schaal.
Het betreft dan met name methoden om het omvangrijke interne transport in
vervoersknooppunten van het goederenvervoer te optimaliseren. De overslag van
goederen tussen twee transportwijzen vormt in veel gevallen een relatief belangrijke kostenpost in het vervoer. Met het toenemende (politieke) accent op het
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intermodale vervoer, als middel om de groei van het wegvervoer af te remmen,
mag verwacht worden dat de komende jaren op dit vlak de technische ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht zullen komen. Uiteraard kunnen we hier
niet op al deze mogelijke technische ontwikkelingen ingaan. Vraag is wel in
hoeverre dergelijke trends eisen stellen aan een herstructurering van infrastructuur en ruimte in bestaande vervoersknooppunten, mede omdat als de gewenste
groei van het intermodale vervoer slaagt hierdoor relatief omvangrijke verschuivingen in de modal split te wachten staan. Hiernaar gebeurt natuurlijk al veel
onderzoek, onder andere in het kader van de realisatie van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer.
b. Verschuivingen in economische zwaartepunten door de introductie van nieuwe
technieken op lokale schaal.
Door de ook onder a. genoemde veranderingen kunnen in potentie op grotere
schaal omvangrijke verschuivingen van vervoersstromen optreden. Hierbij valt te
denken aan wijzigingen in het gebruik van bepaalde vervoersknooppunten (met
name zee- en luchthavens), als ook aan de veranderingen in aan- en afvoerpatronen over land, b.v door veranderingen in de modal split, of het gebruik van
inland-terminals voor collectie en distributie van goederenstromen. Het komt ons
voor dat aan dit thema onderzoeksmatig nog (te) weinig aandacht wordt besteed.
c. Het oplossen van regionale knelpunten door nieuwe technieken.
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het gebruik van automatisch
gestuurde voertuigen om de problematiek van het personenvervoer op stadsgewestelijke schaal aan te pakken (zie b.v. David, 1988), maar ook een relatief
eenvoudige vinding als de spoorbus past in dit kader.
Dergelijke vernieuwingen roepen vragen op als wat is rendabel, welke ruimte (en
eventuele ruimtelijke reserveringen) is (c.q. zijn) hiermee op stadsgewestelijke
schaal gemoeid, welke tijdshorizon etc. Ook hier geldt, althans voorzover de
auteur bekend, dat er in Nederland weinig onderzoek naar de mogelijkheden
wordt uitgevoerd.
d. Het verschuiven van economische zwaartepunten, en daarmee van vervoersstromen, door de introductie van nieuwe vervoerstechnieken om op regionale
schaal knelpunten op te lossen.
Dit is een thema dat thans naar beste inzichten geen grote prioriteit heeft. De
belangrijkste ontwikkeling die hier op regionale schaal speelt, is wellicht hetgeen
zich voordoet in de stedelijke distributie, maar hier spelen nieuwe vervoerstechnieken geen grote rol. Het gaat daarbij immers vooral om de vraag hoe de
distributiepatronen zodanig kunnen worden georganiseerd, dat het zware
vrachtverkeer de stad niet meer in hoeft.
Het onderzoek naar, en gebruik van, nieuwe technieken voor het personenvervoer op regionale schaal bevindt zich nog in een stadium dat onderzoek naar de
mogelijke effecten daarvan wat prematuur lijkt.
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e. Het gebruik van nieuwe vervoertechnieken om ruimtelijke knelpunten in
internationale personen- en goederenstromen op te lossen.
Op dit vlak is de aandacht de laatste jaren sterk groeiende, mede door onder
meer de TGV, en ook de aandacht die de Round Table of European Industrialists voor vervoersvraagstukken op Europese schaal vraagt (zie onder meer
Vleugel, 1990).
Onderzoek naar onder meer mogelijke tracé's voor de TGV, en daaruit voortvloeiende vragen inzake kosten, ruimtelijke reservering etc. krijgen de nodige
aandacht. In hoeverre dit ook het geval is voor de wat verder in de toekomst
liggende mogelijke opties (autosnelweg van de toekomst, ondergronds buizentransport e.d.) is moeilijk te overzien. Noch in de literatuur, noch in de beleidssfeer worden hier echter duidelijke lacunes gesignaleerd. Waarschijnlijk geldt
ook hier dat de ontwikkelingen nog in een te vroeg stadium verkeren om
duidelijke onderzoeksbehoeften te signaleren.
f. De internationale verschuivingen van economische zwaartepunten.
Dit is een thema dat zich recentelijk in een grote mate van populariteit mag
verheugen. Het (vermeende?) verschijnsel wordt veelal toegeschreven aan een
combinatie van diverse ontwikkelingen, waarvan trends in verkeer- en vervoerssystemen op Europees niveau slechts één kategorie is. Niettemin verdient de
relatie tussen een zich ontwikkelend Europees infrastructuurnet, en het patroon
van economische zwaartepunten meer aandacht dan het nu krijgt, juist voor
Nederland. Een hindernis bij onderzoek hiernaar vormt de grote schaal waarop
dergelijk onderzoek verricht moet worden, omdat de Europese (en veelal zelfs
mondiale) dimensie van het thema nu eenmaal een grootschalige aanpak vereist.
Aan dergelijke thema's is bij uitstek een integratief karakter verbonden. Immers,
de interactie tussen infrastructuur, verkeer en vervoer, economie en ruimte kan
niet vanuit één discipline benaderd worden.
Samenvattend kan in het algemeen worden gesteld dat onderzoek naar de
gevolgen van nieuwe vervoerstechnieken en bijbehorende infrastructuursystemen
voor 'planologie en economie van ruimte, infrastructuur en milieu' nog onvoldoende systematisch uit de verf komt. In de literatuur ontbreekt een behandeling
van het onderwerp goeddeels. Om het enorme brede veld dat hier ligt enigszins
te structureren, is gebruik gemaakt van twee invalshoeken. Door een onderscheid te maken naar de geografische schaal waarop veranderingen zich mogelijk
kunnen manifesteren, en resp. de mogelijkheden voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten c.q. de effecten die zijn te verwachten op het patroon van
economische zwaartepunten, is een eerste aanzet voor structurering gegeven. De
onderzoeksbehoefte lijkt zich vooral te concentreren op een drietal thema's. De
verschuivingen in patronen van goederenstromen, samenhangend met het
gebruik van onder meer nieuwe overslagtechnieken in de belangrijke vervoersknoopunten, is er hier een van. Een tweede thema betreft vraagstukken van
ruimtelijke reserveringen en kosten/baten van nieuwe vervoerstechnieken voor
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personenvervoer op stadsgewestelijke schaal. Het derde thema tenslotte gaat in
op de ruimtelijke structuur van een zich ontwikkelend Europees infrastructuurnet, en de relatie daarvan met verschuivingen in het patroon van economische
zwaartepunten.
Hiermee zij overigens niet gezegd dat zich op het themaveld van nieuwe
vervoerstechnieken en ruimtelijk-economische structuren geen andere vraagstukken voordoen.
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5
CONCLUSIES EN ONDERZOEKSRICHTINGEN

In dit Verkenningsrapport is getracht de ontwikkelingen die spelen op het vlak
van technologische veranderingen inzake vervoerssystemen, en de mogelijke
gevolgen van deze veranderingen voor 'planologie en economie van ruimte,
infrastructuur en milieu' in kaart te brengen. Doel van het rapport is om
belangrijke thema's voor nader onderzoek te identificeren, waarbij het accent
zoveel mogelijk heeft gelegen op vraagstukken met een strategisch, fundamenteel
en/of integratief karakterl. Het Verkenningsrapport is een nadere uitwerking
van hetgeen in hoofdstuk vijf van het rapport van de Kerngroep IJL is aangeduid (Kerngroep !TL, 1990). Het rapport dient in samenhang met de vier
overige Verkenningsrapporten van de Kerngroep IJL te worden gezien (zie Van
den Hanenberg, 1990; Kreutzberger, 1991; Louw, Nijkamp & Priemus, 1991 en
Vleugel & Van Gent, 1991). Tezamen trachten de vijf Verkenningsrapporten,
voor zover dat mogelijk is, een onderzoeksprogrammering voor vraagstukken
aangaande 'planologie en economie van infrastructuur, ruimte en milieu' aan te
geven.
Deze onderzoeksprogrammering heeft (mede) plaatsgevonden in het kader van
het Nationaal Platform Verkeer en Vervoer, een initiatief van het Ministerie van
Onderwijs & Wetenschappen om het Nederlandse universitaire onderzoek op het
gebied van infrastructuur en transport nader te structureren, en te profileren.
Genoemd initiatief vloeide voort uit het gegeven dat van verschillende gezaghebbende zijden was geconstateerd dat het onderzoek op genoemde gebied te
wensen over liet (zie Nijkamp & Perrels, 1987; Meeuse, Janssen & Dijks, 1988;
Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, 1988; RAWB, 1987).
Hoewel het onderwerp van dit rapport slechts een deel van het thema 'planologie en economie van infrastructuur, ruimte en milieu' beslaat, is het natuurlijk
nog een zeer breed probleemveld. Bovendien is de relatie tussen technische
ontwikkelingen in transport en infrastructuur enerzijds, en de ruimtelijk-econom-
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Zie voor een nadere omschrijving van wat hieronder wordt verstaan paragraaf 1.3

65

ische constellatie anderzijds een indirecte: veranderingen in vervoerssystemen
hebben langs verschillende wegen invloed op 'planologie en economie van
infrastructuur, ruimte en milieu'. Het is dan ook onontkoombaar om bij de
behandeling van een dergelijk probleemveld enkele beperkingen aan te brengen.
Dat is in dit rapport op een drietal manieren gedaan.
In de eerste plaats zijn de technische ontwikkelingen zelf slechts zeer globaal, en
ongetwijfeld zeer onvolledig, aan bod geweest. Het accent heeft meer gelegen
op, waar nodig en mogelijk, een beknopte aanduiding van belangrijke trends,
dan op een volledige en diepgaande inventarisatie. Dit heeft uiteraard zijn
nadelen, maar betwijfeld moet ook worden of een min of meer volledige
inventarisatie ooit realiseerbaar zou zijn.
In de tweede plaats is, ter structurering van het probleemveld, een centrale
invalshoek gekozen. Omdat strategische, fundamentele en integratieve vraagstukken vooral een lange termijn perspectief inzake de ontwikkeling van vervoerssystemen vragen, is hierbij gekozen voor een invalshoek waarbij de lange termijn
veranderingen in vervoerssystemen centraal staan. Uit de werken van auteurs als
onder meer Marchetti en Nakicenovic blijkt dat ook verschillende vervoersvormen een soort levenscyclus patroon kennen. Na de introductie van een nieuw, of
een radicaal verbeterd, transportmiddel volgt een periode van snelle verspreiding. Verzadiging van de groei, en tenslotte stagnatie completeren dit beeld. Het
patroon dat zich aftekent lijkt tot op grote hoogte te kunnen worden beschreven
aan de hand van uit de biologie afkomstige modellen voor de opkomst en groei
van nieuwe populaties, en de concurrentie tussen verschillende populaties. Voor
de transportsystemen geldt dat de opeenvolging van verschillende vervoersvormen een nauwe samenhang met de zogenaamde Kondratieff-cyclus in de
economie vertoont. Daarnaast lijkt ook een zekere samenhang met het gebruik
van verschillende vormen van brandstof aanwezig te zijn.
In de derde plaats is in het rapport het, soms wat kunstmatige, onderscheid
gemaakt tussen enerzijds technische ontwikkelingen die leiden tot veranderingen
in omvang en structuur van de mobiliteit, en anderzijds technische ontwikkelingen die leiden tot veranderingen in de wijze waarop vervoersstromen worden
afgewikkeld. Dit onderscheid is wellicht in veel gevallen dubieus, doch een
nadere indeling van het terrein is nodig voor een systematische behandeling.
Elke indeling die dan wordt gemaakt heeft bezwaren.
In hoofdstuk twee van het rapport wordt de gedachte van de levenscyclus van
vervoersvormen nader uitgewerkt. Er wordt een eenvoudig conceptueel model
ontwikkeld. Dit is 'noodzakelijk' om de indirecte relatie tussen technologische
ontwikkelingen in vervoerssystemen enerzijds, en ruimtelijk-economische
patronen anderzijds wat verder te expliciteren. Immers, als onderzocht wordt hoe
de technologie van invloed kan zijn op de ruimte, dient enig inzicht in de wijze
waarop de relatie tussen deze twee vorm kan krijgen aanwezig te zijn. Daarbij
blijkt (uiteraard) dat voor deze relatie het proces van de diffusie van nieuwe
technologie van groot belang is. Hierbij spelen zeker niet alleen technische
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factoren een rol, maar zijn economische en sociaal-institutionele factoren van
zeker zo groot belang.
In dit hoofdstuk drie ligt het accent op de gevolgen van de introductie van
telematica als 'vijfde' vervoersweg, en de consequenties daarvan voor omvang en
structuur van de mobiliteit. Hiertoe is het op de bevindingen van Marchetti en
Nakicenovic gebaseerde conceptuele model uit hoofdstuk twee als basis gebruikt.
Aan de hand hiervan is getracht de samenhang tussen technische veranderingen
in vervoerssystemen, de vraag naar vervoer, investeringen in nieuwe infrastructuur en sociale en institutionele factoren aan de orde te stellen.
Indien we een parallel trachten te trekken tussen de introductie van telematica
als 'vijfde' vervoersweg, en de introductie van nieuwe vervoerssystemen in het
verleden, dan blijkt dat er met een extra facet rekening moet worden gehouden.
Naast de, ook in het verleden bij de introductie van nieuwe vervoerssystemen
optredende effecten, zoals de (exponentiële) groei van het nieuwe systeem, en
substitutie met bestaande vervoersvormen, is er een derde groep van effecten
relevant. Deze hangen samen met de mogelijkheden die de telematica biedt om
bestaande vervoerssystemen te optimaliseren.
De gevolgen van dit alles voor de 'planologie en economie van ruimte, infrastructuur en milieu' zijn nog lang niet in alle gevallen duidelijk. Integendeel, van
veel aspecten is nog dermate onduidelijk hoe de verspreiding en de acceptatie
van de nieuwe technologie vorm zal krijgen, en is de vraag naar ruimtelijke
consequenties in feite voorbarig (onder meer 'logistieke ketenvorming' in het
personenvervoer, of de vraag in hoeverre er substitutie van fysieke verplaatsingen door telematica zal plaatsvinden). Op andere terreinen is duidelijk dat er
belangrijke effecten te verwachten zijn. De onderzoeksvragen die daarbij naar
voren komen, zijn als volgt beknopt samen te vatten:
Indien telematica als een 'nieuwe' vervoersvorm wordt beschouwd, waarvan de
toepassing zich ontwikkelt volgens een vier-fasen model, is het de vraag hoe in
fase drie en vier van deze ontwikkeling (ontwikkeling nieuwe diensten, resp.
interne en externe koppeling van systemen) er een trend tot ruimtelijke concentratie of deconcentratie van activiteiten valt waar te nemen. Hiervoor is een
expliciet onderscheid naar ruimtelijke schaalniveaus en sectoren van belang. Het
onderzoek moet bovendien waarnemingsperioden van op zijn minst enkele jaren
hanteren. Het gaat hierbij vooral om de vraag of er in het telematica verkeer
'vervoersknooppunten' ontstaan (zo ja op welke schaal), en of deze knooppunten
fysieke verschijnselen zijn dan wel organisatorische verbanden. Deze vragen zijn
essentieel in verband met ruimtelijke inrichtingsvraagstukken.
De internationale concurrentie ten aanzien van telematicatoepassingen liggen
vooral in de sfeer van de ontwikkeling van geavanceerde toepassingen, en de
organisatorische infrastructuur. Op langere termijn kan dit grote gevolgen
hebben voor zowel de lokatie van activiteiten, als vervoersstromen. Aansluiting
op internationale netwerken is essentieel, daartoe dient er meer inzicht te
komen in de 'spelregels' die de concurrentie op internationaal niveau beheersen,
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en de organisatorische infrastructuur voor telematica die hierbij past. Inzicht in
de achtergronden en gevolgen van het ontstaan van telematica - knooppunten is
ook essentieel om de invloed ervan op de fysieke vervoersstromen beter te
schatten.
In de infrastructuur is de opbouw van netwerken van logistieke knoopunten, en
de optimalisatie van vervoersstromen tussen deze knooppunten zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk een belangrijk vraagstuk. Het speelt zowel op
mondiaal niveau ('main-ports'), als op Europees niveau. Vanuit een bedrijfsperspectief dient het vooral benaderd te worden op basis van relevante marktgebieden en eigenschappen van producten en de vraag daarnaar. Vanuit een maatschappelijk oogpunt is de vraag, hoe het netwerk kan worden geoptimaliseerd,
rekening houdend met maatschappelijke randvoorwaarden als milieu, congestie
en investeringskosten voor de gemeenschap.
Bezien vanuit een oogpunt van de transportsector als tak van bedrijvigheid, is de
positie van Nederland in de netwerken van de 'regisseurs' van de internationale
logistieke stromen een belangrijk thema. Welke partijen beslissen over het
verloop van de logistieke stromen in Europa, en op welke wijze is Nederland in
hun netwerken opgenomen? Wat betekent dat voor de transportsector in
Nederland? Neemt de spreiding vanuit de Randstad verder toe? Ontstaan er
nieuwe knooppunten rond inland-terminals? Welk effect heeft dit op het
functioneren van Schiphol en de haven van Rotterdam?
Een ander relevant thema hier vormt de prijsvorming in het (intermodaal)
vervoer, waarbij we twee verschillende invalshoeken onderscheiden. In de eerste
plaats ware te denken aan de gevolgen van verschillen in systemen van prijsvorming tussen modaliteiten en landen op het verloop van vervoersstromen. Als
tweede invalshoek die yan belang is noemen we de gevolgen van 'ketenvorming'
in het vervoer voor de concurrentie op de vervoersmarkten, met name de
concurrentie tussen de verschillende modaliteiten.
Tenslotte is een inventarisatie relevant van belemmeringen die voortvloeien uit
de sterk modaliteit gerichte benadering die tot voor kort in het vervoer dominant
was. Het gaat dan met name om belemmeringen in de sfeer van instituties,
belangenbehartiging, opleiding en arbeidsomstandigheden. Hier spelen, naast
(vervoers)economische en technische factoren, ook onder meer psychologische,
sociale en bestuurlijke componenten een grote rol.
Op het vlak van de effecten van de groei van telecommunicatie, en de generatie
enjof substitutie van fysieke verplaatsingen is al relatief veel onderzoek gedaan.
Vanuit een ruimtelijk-economische optiek tekenen zich hier thans geen vraagstukken met een duidelijk strategische dimensie af.
Hoofdstuk vier houdt zich bezig met de veranderingen in de wijze waarop
vervoersstromen worden afgewikkeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in
een drietal submodules, te weten de consequenties voor mobiliteit en ruimte van
vergroting van de infrastructuurcapaciteit door verkeersgeleiding, de veranderingen in voertuigtechnologie, met name routekeuze en navigatiesystemen, en de
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mogelijke consequenties van de ontwikeling en toepassing van geheel nieu..we
vervoerstechnieken. Opgemerkt moet worden dat voor alle drie deze terreinen
de technische ontwikkelingen die er plaatsvinden, zich nog in een tamelijk pril
stadium bevinden. Dit maakt de opgave om relevante vraagstukken in relatie tot
planologische en economische consequenties ervan te identificeren, tamelijk
gecompliceerd. Hoofdstuk vier draagt dan ook, zelfs nog meer dan hoofdstuk
drie, een verkennend karakter.
De belangrijkste onderzoeksvragen die op dit vlak naar voren komen, kunnen als
volgt beknopt worden samengevat:
Op de lokale of regionale schaal bieden verkeersgeleidingssystemen de mogelijkheden om verkeersstromen beter te beheersen. De vraag in hoeverre dit op
lokale of regionale schaal ook belangrijke ruimtelijke effecten met zich zal
brengen, door onder meer verschuivingen in vestigingsplaatspatronen, lijkt weinig
belangstelling te krijgen, zowel in de literatuur als in het beleid. Het gaat dan
ook om zeer indirecte effecten. In de ontwerpsfeer wordt wel getracht om daar
waar specifieke knelpunten bestaan en ruimte voor nieuwe infrastructuur
ontbreekt, door maatregelen op het vlak van verkeersgeleiding verlichting te
brengen. Door deskundigen wordt echter gewaarschuwd tegen te hoge verwachtingen dienaangaande. De behoefte aan nader onderzoek op dit terrein wordt
laag geschat.
Als onderdeel van de vraag naar de kwaliteit van de infrastructuur, en de
gevolgen hiervan voor de internationale concurrentiepositie van grootstedelijke
regio's en landen, is het thema van verkeersgeleidingssystemen meer belangwekkend. Het gaat dan om de afstemming van systemen, nodig om op termijn een
daadwerkelijk Europees infrastructuurnetwerk tot stand te brengen. Dit lijkt wel
een zeer gekompliceerd onderwerp.
Op het vlak van routekeuze en navigatiesystemen, en de gevolgen daarvan voor
mobiliteit en ruimte, dienen zich een drietal thema's aan.
Dat betreft in de eerste plaats de analyse van kosten en baten van grootschalig
gebruik van 'monitoring-, routekeuze- en mobiele communicatiesystemen in het
openbaar vervoer, en eventuele mogelijkheden om de toepassing ervan te
stimuleren. Het gaat er dan om de exploitatienetwerken van geregeld vervoer te
optimaliseren, gegeven onder meer veranderingen in woon- en werklokaties die
de komende jaren zullen optreden.
Een tweede element vormt onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden om
afstemming van niet alleen de routekeuzesystemen, maar ook de verkeersgeleidende systemen tussen de verschillende vervoerswijzen te realiseren. Verbetering
van de onderlinge afstemming tussen fysieke infrastructuur, voertuigtechnologie
en overslagsystemen kan de capaciteit van het totale vervoerssysteem vergroten.
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Een geheel aparte klasse van vraagstukken betreft hier het verkennen van de
mogelijkheden voor de ontwikkeling van theoretische modellen voor het ex ante
simuleren van routekeuze en modal split vraagstukken. Aan de hand van b.v.
simulatiemodellen voor verschillende netwerken en stromen tussen vervoersknooppunten zou op die manier ook vanuit de meer theoretische invalshoek aan
de verbetering van de efficiency van het vervoerssysteem een bijdrage kunnen
worden geleverd. Dergelijke vraagstukken zijn bij uitstek integratief van karakter. Naast verkeerskundige en economische overwegingen spelen immers ook
psychologische aspecten een hoofdrol.
Het thema van de relatie tussen de ontwikkeling van nieuwe vervoerstechnieken,
en de 'planologie en economie van ruimte, infrastructuur en milieu' is erg
omvangrijk en complex. Er kan worden gesteld dat in het algemeen onderzoek
op dit terrein nog onvoldoende systematisch uit de verf komt. In de literatuur
ontbreekt een behandeling van het onderwerp goeddeels. Om het enorme brede
veld dat hier ligt enigszins te structureren is gebruik gemaakt van twee invalshoeken. Door een onderscheid te maken naar de geografische schaal waarop
veranderingen zich mogelijk kunnen manifesteren, en resp. de mogelijkheden
voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten c.q. de effecten die zijn te verwachten op het patroon van economische zwaartepunten, is een eerste aanzet
voor structurering gegeven. De onderzoeksbehoefte lijkt zich vooral te concentreren op een drietal thema's. De verschuivingen in patronen van goederenstromen, samenhangend met het gebruik van onder meer nieuwe overslagtechnieken
in de belangrijke vervoerSknoopunten, is er hier een van. Een tweede thema
betreft vraagstukken van ruimtelijke reserveringen en kosten/baten van nieuwe
vervoerstechnieken voor personenvervoer op stadsgewestelijke schaal. Het derde
thema tenslotte gaat in op de ruimtelijke structuur van een zich ontwikkelend
Europees infrastructuumet, en de relatie daarvan met verschuivingen in het
patroon van economische zwaartepunten.
Hiermee zij overigens niet gezegd dat zich op het themaveld van nieuwe
vervoerstechnieken en ruimtelijk-economische structuren geen andere vraagstukken voordoen.
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