Ir E. Kreutzberger
drs J.M. Vleugel

CAPACITEIT EN BENUTTING VAN INFRASTRUCTUUR
Capaciteitsbegrippen en infrastructuurgebruik in
de binnenvaart en het lucht-, rail- en wegvervoer

8447
210
dlbllotheek 6
1111111111111111111111111111111111

c 1902336

~·t

INFRASTRUCTUUR, TRANSPORT &
LOGISTIEK

Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek:
Vrije Universiteit Amsterdam, Vakgroep Ruimtelijke Economie
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB),
Technische Universiteit Delft,
Thijsseweg 11, 2629 JA Delft.

12

CAPACITEIT EN BENUTTING VAN INFRASTRUC-

TUUR
Capaciteitsbegrippen en infrastructuurgebruik in
de binnenvaart en het lucht-, rail- en wegvervoer

ir. E. Kreutzberger (TUD)
drs. J.M. Vleugel (VU)
Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek

Delftse Universitaire Pers, 1992

De serie Infrastructuur, Transport en Logistiek wordt uitgegeven door:
Delftse Universitaire Pers
Stevinweg 1
2628 CN Delft
tel. (015) 78354
in opdracht van:
OTB Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen in het kader van de stimulering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan universitaire instellingen.

CIP-GEGEVENS KONINKLUKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Kreutzberger, E.
Capaciteit en benutting van infrastructuur / E. Kreutzberger en J.M. Vleugel Delft: Delftse Universitaire Pers. - Ill.- (Infrastructuur, transport en logistiek, ISSN
0924-8609 ; 12)
Met lito opg.
ISBN 90-6275-739-1
NUGI655
Trefw.: infrastructuur.
Copyright 1992 by E. Kreutzberger en J.M. Vleugel
No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm
of any other means without written permission from the publisher:
Delft University Press

INHOUD

VOORWOORD
1

PROBLEEM SCHETS EN BEGRIPPENKADER. . . . . . . . . . . . . . . .. 1

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

Inleiding en doelstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Probleemschets ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Strategieën. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Randvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Concretisering van de doelstelling ....................
Capaciteit. De betrekkelijkheid van technische definities ..
Een randvoorwaarden-afhankelijk capaciteitsbegrip ......
Actuele capaciteit ...............................
Economische randvoorwaarden. Praktische of economische capaciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Kwaliteitsverwachtingen als randvoorwaarde ...........
'Environmental capacity' ..........................
'Environmental capacity' in de beleids- en onderzoekspraktijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nieuwe belangstelling voor 'environmental capacity' en
randvoorwaarden-afhankelijke capaciteit ..............
Primaire en secundaire capaciteitsfactoren. De potentiële
en de werkelijke capaciteit ... . ....................
Evaluerende samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Systematisering van de randvoorwaarden en capaciteitsdefinities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Het Pentagonmodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
De scenario-benadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Capaciteit en randvoorwaarden in het TECHNOMAXscenario ......................................
Capaciteit en randvoorwaarden in het ORGMAXscenario ......................................
Capaciteit en randvoorwaarden in het ENVIROMAXscenario ......................................
Capaciteit en randvoorwaarden in het ECONOMAXscenario ............... . ......................

1
3
3
8
9
10
12
13
13
14
14
16
17
18
20
21
21
22
24
25
25
26

1.7
1.8
2

CAPACITEITSBEGRIPPEN IN VIER VERVOERSYSTEMEN . . . .. 31

2.1
2.2
B2

Inleiding ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vervoer, verkeer en infrastructuur in de binnenvaart .....
Capaciteit van vaarw,egen .........................
Vaarwegvakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sluizen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bruggen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Capaciteitsreserves van vaarwegen . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vaarwegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sluizen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Vlootcapaciteit, leegvaren en beladingsgraad ...........
Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Randvoorwaarden in de hedendaagse beleidspraktijk . . . ..
Vervoers-en verkeersmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Capaciteit complexer benaderd .... .... . ... ... . .....
Conclusies.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

33
36
43
43
49
53
53
53
58
59
61
62
62
64
65

LUCHTVAART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67

U.l
U.2
U.2.1
U.2.2
U.2.3
U.2.4
U.2.5
U.3
Rl

Inleiding ... . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31
Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31

BINNENVAART. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33

B2.1
B2.2
B2.3
B2.3.1
B2.3.2
B2.3.3
B2.4
B2.4.1
B2.4.2
B2.4.3
B2.4.4
B2.5
B2.5.1
B2.5.2
B2.6
L2

Randvoorwaarden om de capaciteitsreserves beter te
benutten ...... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opbouw van het rapport, accenten en afbakeningen . . . . .. 28

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Capaciteit en benutting ...........................
Aan- en afvoer over de grond ......................
Luchthaven ..... . . .. . ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Het vliegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Capaciteitsbegrippen, gerelateerd aan het vervoermiddel ..
Overzicht van randvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

67
68
69
70
73
79
80
80

RAILVERVOER ....................................... 82

R2.1
R2.2
R2.3
R2.3.1
R2.3.2
R2.3.3
R2.3.4
R2.3.5
R2.3.6
R2.3.7

Inleiding .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Railvervoer in Nederland .........................
Centrale grootheden voor de capaciteit van het railvervoer ('railzijde') .................. ... .........
Een overzicht .. . .... . ............ ... . . ...... ...
Minimale opvolging bij vaste opvolging ...............
Vermindering van de opvolgtijd door halve blokken en
electrisch zicht ............. .. ..................
Betekenis van de minimale opvolging voor de capaciteit bij een 'metrobedrijf .......... .. ............
Capaciteit in het mengbedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Buffer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Lengte van treinen . .......... .. . . ....... .... ....

82
84
85
85
86
86
88
91
93
93

Stations en railcapaciteit ..........................
Inhalen van stoptreinen door sneltreinen ..... . . . . . . . ..
Capaciteit van een gelijkvloerse kruising ..............
Kenmerken van rijtuigen en wagons . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Capaciteit in het goederenvervoer ...................
Randvoorwaarden en capaciteitsbenutting .............
Spreiding vervoer in de tijd en in de ruimte ............
Bezettings- en beladingsvermogen en -graad van treinen ..
Conclusies .....................................

94
96
97
98
99
100
100
100
101

W2

WEGVERVOER .......................................
W2.1
Inleiding ......................................
W2.2
Definities .....................................
W2.2.1 Inleiding ......................................
W2.2.2 Capaciteitsbepalende factoren ......................
W2.3
Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104
104
104
104
110
111

3

SCENARIO'S VAN INFRASTRUCTUURBENUTI'ING ........... 113
3.1
Inleiding ...................................... 113
3.2
Samenvatting ................................... 114

B3

BINNENVAART .......................................
B3.1
TECHNOMAX-scenario ..........................
B3.1.1
Omschrijving van varianten ........................
B3.1.2 Uitwerking ....................................
B3.1.3
Kwantificering van de effecten van TECHNOMAXrandvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B3.2
ORGMAX-scenario .............................
B3.2.1
Omschrijving van varianten ........................
B3.2.2 Toelichting van varianten .........................
B3.3
ENVIROMAX-scenario ..........................
B3.3.1
Omschrijving van varianten ........................
B3.3.2 Uitwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B3.4
ECONOMAX-scenario ...........................
B3.4.1
Omschrijving van varianten ........................
B3.4.2 Uitwerking.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B3.5
Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120
123
123
123
124
124
125
126
126
127
128

LUCHTVAART ........................................
L3.1
TECHNOMAX-scenario ..........................
L3.1.1
Beschrijving van de randvoorwaarden ................
1.3.1.2 Uitwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1.3
Consequenties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1.4 Kwantificering van een aantal randvoorwaarden .........
1.3.1.5
Conclusies . . ...................................
L3.2
ORGMAX-scenario .............................
1.3.2.1
Beschrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.2 Uitwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.3
Consequenties ..................................

130
130
130
130
132
134
137
138
138
138
142

R2.3.8
R2.3.9
R2.3.10
R2.3.11
R2.3.12
R2.4
R2.4.1
R2.4.2
R2.5

L3

116
116
116
117

Conclusies .....................................
ENVIROMAX-scenario ..........................
Beschrijving ....................................
Uitwerking ....................................
Consequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusies .....................................
ECONOMAX-scenario ...........................
Beschrijving ....................................
Uitwerking ....................................
Consequenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eindconclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bijlage luchtvaart ...............................

142
142
142
142
144
145
147
147
147
149
150
150
150

KJ

RAILVERVOER .......................................
R3.1
TECHNOMAX-scenario ..........................
R3.1.1 Omschrijving van varianten ........................
R3.1.2 Uitwerking ....................................
R3.1.3 Kwantificering van enkele randvoorwaarden ...........
R3.2
ORGMAX-scenario .............................
R3.3
ENVIROMAX-scenario ..........................
R3.3.1 Omschrijving van varianten ........................
R3.3.2 Uitwerking....................................
R3.4
ECONOMAX-scenario ...........................
R3.4.1 Omschrijving van varianten ........................
R3.4.2 Uitwerking.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R3.5
Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155
156
156
156
158
161
162
162
162
164
164
165
166

W3

WEGVERVOER .......................................
W3.1
TECHNOMAX-scenario ..........................
W3.1.1 Beschrijving van de randvoorwaarden ................
W3.1.2 Uitwerking ....................................
W3.1.3 Consequenties ..................................
W3.1.4 Kwantificering van een aantal randvoorwaarden .........
W3.1.5 Conclusies .....................................
W3.2
ORGMAX-scenario .............................
W3.2.1 Beschrijving van de varianten ......................
W3.2.2 Uitwerking ....................................
W3.2.3 Consequenties ..................................
W3.2.4 Conclusies .....................................
W3.3
ENVIROMAX-scenario ..........................
W3.3.1 Beschrijving ....................................
W3.3.2 Uitwerking....................................
W3.3.3 Consequenties ..................................
W3.3.4 Conclusies.....................................
W3.4
ECONOMAX-scenario ...........................
W3.4.1 Beschrijving ................... .. ................
W3.4.2 Uitwerking....................................
W3.4.3 Consequenties..................................

168
168
168
169
172
174
176
176
176
177
177
177
178
178
178
179
179
179
179
180
180

1.3.2.4
1.3.3
1.3.3.1
L3.3.2
L3.3.3
L3.3.4
L3.4
1.3.4.1
L3.4.2
L3.4.3
L3.4.4
L3.5
L3.6

W3.4.4
W3.5
4

5

Conclusies ..................................... 181
Eindconclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

CONCLUSIES .........................................
4.1
Inleiding ......................................
4.2
Resumé van de effecten van TECHNOMAX-randvoorwaarden ............ ... .......... ... ..........
4.2.1
De centrale randvoorwaarden/effecten .. .... .........
4.2.2
De achterliggende randvoorwaarden/effecten ...........
4.3
Kosten-baten-afwegingen ..........................
4.3.1
Waarom de kosten bekijken? .......................
4.3.2
Uitwerking ................................... .
4.4
Belemmeringen en realisatiekansen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Combinaties van aspecten .........................
4.4.2
Randvoorwaarden en (vigerend) beleid ...............
4.5
Conclusies en aanbevelingen ........... . ...........
S~ENVATTING

183
183
184
184
189
196
196
197
199
199
200
204

...................... . ............... 207

LITERATUUR EN OVERIGE BRONNEN ....................... .. 213

VOORWOORD

Dit rapport is geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Hoofddirectie Wetenschapsbeleid, in het kader van de stimulering van
het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland, in het bijzonder op het
terrein van infrastructuur, transport en logistiek. Dit onderzoeksterrein staat om
diverse redenen in het brandpunt van de belangstelling. De belangrijkste reden lijkt
te zijn het feit dat de groei van verkeer en vervoer - zoals die de afgelopen
decennia heeft plaatsgevonden en zoals die voor de komende decennia verwacht
wordt - steeds meer op een serie randvoorwaarden stuit. Tot deze randvoorwaarden
behoren onder meer financiële randvoorwaarden (het beperkte budget voor
infrastructurele investeringen, en het bedrijfseconomisch rendement) en in
toenemende mate milieurandvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor,
dat de in het verleden gebruikelijke reactie op de groei van verkeer en vervoer
(toenemende vraag naar fysieke infrastructuur) niet per se meer gelegen is in een
uitbreiding van de fysieke infrastructuur, maar dat uitbreiding van de fysieke
infrastructuur één van de mogelijkheden is binnen een pakket van maatregelen. We
komen hiermee bij een afwegingsproces, waarbij de volgende twee vragen aan de
orde zijn:
a) In hoeverre en op welke wijze kan de capaciteit van bestaande infrastructuur
vergroot worden?
b) Op welke wijze kan de bestaande infrastructuur beter worden benut?
In deze studie zal getracht worden om deze twee vragen te beantwoorden voor een
viertal infrastructuursystemen, namelijk de binnenvaart en het lucht-, rail- en
wegvervoer. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een viertal scenario's van
randvoorwaarden.
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 worden de algemene benadering
en het begrippenkader van deze studie beschreven. Tevens wordt een probleemschets gepresenteerd. Hoofdstuk 2 bevat een zogenaamde systeembeschrijving
(begrippenkader en randvoorwaarden) van de vier genoemde infrastructuursystemen. In hoofdstuk 3 komt per vervoerswijze een viertal scenario's van infrastructuurbenutting aan de orde: een technisch scenario (TECHNOMAX), een
bereikbaarheidsscenario (ORGMAX), een milieuscenario (ENVIROMAX) en een

economisch scenario (ECONOMAX). In deze scenario's wordt met de in hoofdstuk
2 genoemde randvoorwaarden gevarieerd, waarbij gekeken wordt hoe de capaciteit
en de benutting gemaximaliseerd zouden kunnen worden. Voor het TECHNOMAX-scenario wordt hierbij getracht om een kwantitatieve onderbouwing te geven.
Voor de andere scenario's bleek dit om diverse redenen niet mogelijk en werd voor
een kwalitatieve benadering gekozen. Hierbij staat een unimodale benadering
centraal. In het afsluitende hoofdstuk 4 wordt een aanzet gegeven tot een
multimodale benadering. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de consequenties
voor en de mogelijkheden van andere vervoerssystemen zijn van de in de
voorgaande hoofdstukken beschreven variaties in randvoorwaarden.
Het rapport is geschreven door ir. E. Kreutzberger (de hoofdstukken 1, 2
binnenvaart, 2 railvervoer, 3 binnenvaart, 3 railvervoer, en 4) en drs. J.M. Vleugel
(de hoofdstukken 2 luchtvaart, 2 wegvervoer, 3 luchtvaart, 3 wegvervoer, 4 en 5),
respectievelijk verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) van de Technische Universiteit Delft en de Vakgroep Ruimtelijke
Economie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Bij het schrijven van dit rapport werd belangrijke ondersteuning verkregen van
diverse personen en instanties. In de eerste plaats moeten genoemd worden de
leden van de zogenoemde Klankbordgroep Topcapaciteit: ir. S. Bexelius (Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde ), drs. P. Heerema (Rijksplanologische Dienst), prof.
dr. K.M. Gwilliam (Erasmus Universiteit Rotterdam), prof. ir. M. van Witsen
(Nederlandse Spoorwegen en Technische Universiteit Delft), prof. dr. J. Lambooy
(Universiteit van Amsterdam), prof. dr. P. Nijkamp (Vrije Universiteit Amsterdam),
prof. dr. ir. H. Priemus (Technische Universiteit Delft), prof. dr. M. de Smidt
(Rijksuniversiteit Utrecht) en drs. W.J. Stam (Technische Universiteit Delft,
inmiddels Ministerie van Verkeer en Waterstaat). De auteurs zijn ook veel dank
verschuldigd aan ir. J. Boenders, ir. M.P. Bogaerts, dr. ir. Ph. H. Bovy en ir. J.C.K.
van Toorenburg (allen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde), ir. J. Slager
(Rijkswaterstaat, directie Utrecht), ir. R. Pouwels, prof. drs. J.G. de Wit (beiden
Rijksluchtvaartdienst), ir. A.J. Zijl en drs. P. Vroom (beiden KLM).
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport berust echter uitsluitend
bij de beide auteurs.
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voorzitter van de Kerngroep Infrastructuur, Transport & Logistiek
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1
PROBLEEMSCHETS EN BEGRIPPENKADER

1.1

Inleiding en doelstelling

Wanneer men P1T-Inlichtingen opbelt, of bij de balie van de spoorwegen een
kaartje wil kopen, gebeurt het vaak dat men een tijdje moet wachten totdat men
eindelijk aan de beurt is. Raakt het geduld op en maakt men een opmerking over
de wachttijd resp. de lengte van de rij, dan zal men gemakkelijk het volgende
antwoord krijgen: "Hoezo? Ik zit hier de meeste tijd te wachten". De essentie van
het voorbeeld is dat de klant de indruk van een capaciteitstekort heeft, omdat hij
of zij samen met vele andere klanten in dezelfde periode in hetzelfde gebied
gebruik wenst te maken van een vorm van dienstverlening. Op een ander tijdstip
enjof in een ander gebied had hij niet hoeven wachten.
Deze schets is in grote lijnen ook van toepassing op de vraag naar en het aanbod
van verkeersinfrastructuur. De ervaring van congestie neemt toe omdat het gat
tussen verkeersomvang en infrastructuurcapaciteit gedurende bepaalde perioden in
bepaalde gebieden afneemt, hetgeen betekent dat de lengte van congestieperioden
en de omvang van congestiegebieden toeneemt. Maar gemiddeld is er nog steeds
sprake van infrastructurele overcapaciteit.
Met deze constatering willen wij de congestieproblematiek niet bagatelliseren, want
ook al is de congestie in de tijd en ruimte beperkt, de daardoor veroorzaakte
economische schade is groot. Het wordt dan ook steeds meer gewenst geacht om
de kloof tussen mobiliteit en infrastructurele capaciteit door gerichte maatregelen
te verminderen. Tot de maatregelen om dit te bewerkstelligen, behoren investeringen in de fysieke infrastructuur, maar ook activiteiten gericht op de beïnvloeding
van de mobiliteit. Daarbij moet zo intelligent mogelijk worden omgegaan met de
aanwezige infrastructuur, en de financiële en overige hulpmiddelen. Immers, veel
van de in principe mogelijke maatregelen vergen omvangrijke inspanningen en
investeringsbedragen. Deze overschrijden in het algemeen de reguliere budgettaire
mogelijkheden, respectievelijk de personele capaciteit ruimschoots. Er moeten
prioriteiten worden gesteld. De prioriteiten moeten bovendien door brede groepen
worden gedragen. Alleen bij aanwezigheid van een zekere consensus ten aanzien
1

van de prioriteiten is het mogelijk om middelen en krachten op de vereiste manier
te bundelen. Op de noodzaak van prioriteitstelling en consensus wordt door diverse
instellingen op het gebied van verkeer, vervoer en technologie gewezen (o.a.
CEMT, 1989; EG, 1989; Kearney in het kader van EuroModal, 1990a en b; Svidén
in het kader van de European Science Foundation, 1989).
Gezocht wordt naar maatregelen met een (aanzienlijk) capaciteitsverhogend effect.
De maatregelen mogen de sociale kosten van het vervoer niet doen toenemen. Zij
moeten bovendien betaalbaar zijn. En ze moeten - gezien het tekort aan financiële
en overige hulpmiddelen - op de middellange (en soms ook lange) termijn realiseerbaar zijn. Prioriteit hebben daarbij maatregelen met een gunstige verhouding tussen
het capaciteitseffect enerzijds, en de hiervoor nodige investeringsbedragen en
inspanningen anderzijds. Het effect moet zo groot mogelijk zijn in relatie tot de
benodigde investeringen en inspanningen. Bij de beoordeling van de effecten gaat
het om een effectiviteitsvraagstuk, bij de beoordeling van de relatie tussen effecten
enerzijds en investeringen en inspanningen anderzijds om een efficiencyvraagstuk.
De beoordeling van dergelijke vraagstukken veronderstelt een goed inzicht in de
effecten en de kosten/inspanningen van de maatregelen. Met het thans voorliggende onderzoek over capaciteit en benutting van infrastructuur wordt ten dele
ingespeeld op deze behoefte aan een dergelijk inzicht. De doelstelling van het
onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de beantwoording van de volgende
vraag: In hoeverre kan additioneel verkeer en vervoer met de bestaande infrastructuur worden verwerkt als deze beter wordt benut? Het onderzoek richt zich dus op
een deel van de mogelijke strategieën om de kloof tussen mobiliteit en capaciteit
te overbruggen. Er wordt uitdrukkelijk niet ingegaan op strategieën waarbij de
uitbreiding van de fysieke infrastructuur centraal staat.
Daarnaast is in dit onderzoeksproject gekozen voor een tweede beperking. Het
project bestrijkt niet het hele optimaliserings- en efficiency-vraagstuk, maar beperkt
zich tot de effecten van maatregelen om de infrastructuur beter te benutten. Het
betreft dus een deel van de vragen die in het kader van efficiency-beslissingen aan
de orde zijn.
Een nauwkeurige omschrijving van het onderzoeksdoel vindt men in paragraaf 1.3
(Concretisering van de doelstelling). Daaraan voorafgaand, in paragraaf 1.2
(Probleemschets), worden enkele typische problemen van het capaciteitsvraagstuk
gepresenteerd met als doel het probleemveld te verduidelijken. In paragraaf 1.4
wordt de probleemschets aan de hand van enkele voorbeelden nader uitgewerkt. Op
deze basis wordt het randvoorwaarden-afhankelijke capaciteitsbegrip ontwikkeld
(par. 1.5). In paragraaf 1.6 worden de randvoorwaarden systematisch gerangschikt,
hetgeen een hoofdindeling voor de analyse en presentatie van diverse vraagstukken
in dit rapport oplevert: de scenario-aanpak. De vraag in hoeverre deze aanpak zich
ook leent voor de indeling van randvoorwaarden van strategieën om de capaciteit
intensiever te gebruiken, is het onderwerp van paragraaf 1.7. In de slotparagraaf 1.8
wordt een korte beschrijving van de onderwerpen van de hoofdstukken 2 t/m 4 in
2

deze studie gegeven en van het onderling verband tussen de hoofdstukken.
1.2

Probleem schets

Door de zich ook in de jaren tachtig en negentig voortzettende mobiliteitsgroei
wordt de Nederlandse samenleving geconfronteerd met een aanzienlijk capaciteitstekort van de verschillende infrastructuurnetwerken. Op steeds meer punten,
trajecten en knooppunten van de verschillende vervoersnetwerken ontstaat
congestie. Investeringen in capaciteitsuitbreiding geven slechts tijdelijk verlichting.
De congestie heeft echter uitsluitend betrekking op een beperkte periode van een
dag. Een hoge verkeersbelasting1 komt bovendien slechts op bepaalde netwerkdelen voor. Ook is de verkeersbelasting van de vervoerswijzen zeer ongelijk.
Gemiddeld blijkt de infrastructuur zeer weinig benut te worden, zodat capaciteitsvraagstukken mede een zaak van onevenwichtige verdeling zijn.
1.2.1 Strategieën
In de beschreven situatie kan men zich op verschillende manieren opstellen,
variërend van niets doen tot het in verregaande mate tegemoet komen aan de
mobiliteitsbehoefte. Traditioneel wordt de laatste strategie meestal opgevat als de
noodzaak om de fysieke infrastructuur uit te breiden. Dit is echter steeds minder
mogelijk, omdat de ruimtelijke inrichting en het milieu een verdergaande
uitbreiding niet meer toelaten. Daarnaast vormen de in paragraaf 1.1 genoemde
schaarse financiële en overige hulpmiddelen een belemmering. De belangrijkste
trendverschuiving daarbij is: werd tot voor kort geïnvesteerd volgens het motto "het
aanbod (infrastructuurcapaciteit) volgt de vraag (vervoersbehoefte)", nu zal de
mobiliteit steeds meer rekening moeten houden met de bestaande capaciteit van
de fysieke infrastructuur. Of met een in maar beperkte mate uit te breiden
capaciteit.
Een overbrugging van de kloof tussen mobiliteit en infrastructurele capaciteit,
zonder dat de fysieke infrastructuur uitgebreid wordt, is in theorie mogelijk door de
volgende strategieën:
a)
beperking van de mobiliteit(sgroei);
b) een betere benutting van de infrastructuur, die gericht is op het gebruik
maken van de aanwezige capaciteitsreserves;
c)
een betere benutting van de infrastructuur, die gericht is op een verhoging van
de infrastructurele capaciteit.

1

De verkeersbelasting geeft de verhouding weer tussen de feitelijke en de maximale verkeersintensiteit. De maximale verkeersintensiteit (voorshands alleen uitgedrukt in het maximaal aantal
voertuigen per uur; zie par. 1.4) is de topcapaciteit.
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Strategi~n ter overbrugging van de kloot tussen mobiliteit en
infrastructurele capaciteit zonder uitbreiding van de fysieke infrastructuur (- -- = capaciteitsgrens)
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b43) INTENSIEVERE BENUTIING VAN VERKEERSPROFIELEN (b.v. WEGPROFIELEN)
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b4.4) INTENSIEVERE BENUTIING VAN DE INFRASTRUCI'UUR DOOR HOGERE
BEZETIINGS- EN BELADINGSGRADEN VAN DE VOERTUIGEN. Hierdoor
neemt in beginsel niet de verkeersintensiteit, maar de vervoersintensiteit 2 toe.
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De verkeersintensiteit wordt gemeten in het aantal voertuigen per tijdseenheid, de
vervoerintensiteit in het aantal tonnen of kubieke meter laadvermogen per tijdseenheid dat
een bepaald punt passeert. De vervoersintensiteit kan toenemen zonder dat de verkeersintensiteit verandert.
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VERHOGING INfRASTRUCfURELE CAPACITEIT DOOR BETERE BENUTIING
INFRASTRUCfUUR

cl)

INTENSIEVERE BENUTIING VAN DE INFRASTRUcruUR DOOR OPTIMALE
(dat zijn veelal lagere) SNELHEDEN. Deze bewerkstelligt - bijvoorbeeld in het wegverkeer - kortere opvolgingsafstanden. Bovendien kunnen bij lagere snelheden ook de rijbanen
smaller worden gemaakt, hetgeen de kans biedt om een additionele rijbaan in te creëren.
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INTENSIEVERE BENUTIING VAN DE INFRASTRUcrUUR DOOR OPTIMALISATIE VAN HET RUDEND, c.q. VAREND EN VLIEGEND MATERIEEL. Hierdoor
kunnen infrastructurele bottlenecks efficiënter worden benut (een voorbeeld in de binnenvaart is een intensievere benutting van de sluiskolk 3 tijdens een schutting). Bovendien kan
door unifomiering van de rij- of vaarkarakteristieken de noodzaak tot inhalen worden
beperkt, hetgeen - bij alle vervoersmodaliteiten - capaciteitsverhogend werkt.
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Dit is de ruimte tussen de twee deuren/schotten van een sluis.
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c3)

VERHOGING VAN HET LAADVERMOGEN VAN VOERTUIGEN. Hierdoor
verandert de maximale verkeersintensiteit in beginsel niet, wel daarentegen de maximale
vervoersintensiteit.
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Aan strategie b wordt in de discussie omtrent maatregelen in het verkeers- en
vervoersbeleid redelijk veel aandacht besteed, hoewel de mogelijkheden door
onderzoek onvoldoende onderbouwd zijn. Ook strategie a kan zich, met name sinds
het verschijnen van deel d van het SW 11, in enige belangstelling in beleidskringen
verheugen. Strategie c is recentelijk meer in de belangstelling komen te staan, ook
al heeft deze belangstelling slechts betrekking op een beperkt spectrum van de
mogelijkheden, bijvoorbeeld de mogelijkheden om de capaciteit in het weg- of
railvervoer of in de binnenvaart door vormen van geavanceerde verkeersgeleiding
te verhogen.
De mogelijkheden om de bestaande infrastructurele netwerken beter te benutten
zijn legio, ook al zetten sommige maatregelen - qua capaciteitsverruimend effect weinig zoden aan de dijk. Het overzicht in afbeelding 1 is dan ook zeker niet
uitputtend. Evenmin is er bij de keuze van voorbeelden gelet op de mate van
effectiviteit.
1.2.2 Randvoorwaarden
De voorbeelden in afbeelding 1 maken duidelijk dat de mate waarin capaciteitsreserves worden benut of de capaciteit verhoogd kan worden, afhangt van omstandigheden. Deze worden in dit onderzoek 'randvoorwaarden' genoemd. In andere
publicaties komt men, bijvoorbeeld als de randvoorwaarden van capaciteit worden
bedoeld, ook wel het begrip 'factoren' tegen (zie tabel 1). De randvoorwaarden
hebben ook betrekking op de levensvatbaarheid van strategieën. Men kan
bijvoorbeeld de vraag stellen, of bepaalde strategieën door infrastructuurgebruikers
zullen worden geaccepteerd, danwel of ze rendabel zijn. Een bepaalde strategie kan
technisch mogelijk zijn, maar wordt wellicht vanwege een te lage bereikbaarheidskwaliteit of te hoge kosten niet geaccepteerd. Eventueel speelt de extra onveiligheid
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een rol, of zijn de externe gevolgen van bepaalde strategieën (b.v. milieueffecten)
niet aanvaardbaar.
De huidige capaciteitsbenutting en de capaciteit zelf zijn randvoorwaardenafhankelijk. Ze zijn het resultaat van historische processen. Dit impliceert dat
capaciteit en capaciteitsbeslag ook kunnen veranderen als de randvoorwaarden
worden veranderd. Tegen deze achtergrond kan de vraag gesteld worden, hoeveel
hoger - gegeven hierbij passende randvoorwaarden - de werkelijke maximale
verkeersintensiteit op het infrastructuurnet zou kunnen zijn dan de maximale
verkeersintensiteit volgens de geldende randvoorwaarden (dit laatste is de
zogenaamde 'capaciteit').

1.3

Concretisering van de doelstelling

Als hoofddoelstelling van het onderzoek werd in paragraaf 1.1 aangegeven: In
hoeverre kan additioneel verkeer en vervoer met de bestaande infrastructuur
worden verwerkt als deze beter wordt benut? In paragraaf 1.2.1 werden drie
strategieën genoemd om - zonder uitbreiding van de fysieke infrastructuur - tot een
betere benutting van de infrastructuur te komen. Twee daarvan staan in dit project
centraal:
Hoe kan er door een betere benutting van de infrastructuur een intensiever
gebruik gemaakt worden van de aanwezige capaciteitsreserves?
Hoe kan de capaciteit van de bestaande infrastructuur door een betere
benutting van de infrastructuur worden verhoogd?
Deze twee vragen kunnen tegen de achtergrond van paragraaf 1.2.2 als volgt
worden geconcretiseerd:
Wat is de relatie tussen capaciteit en capaciteitsbenutting enerzijds en
randvoorwaarden anderzijds?
Wat voor capaciteitsbegrippen bestaan er in dit verband?
Welke randvoorwaarden leveren de "top"capaciteit op (hierbij zijn de
randvoorwaarden zo gekozen dat de in technische zin maximale verkeersintensiteit niet of nauwelijks beperkt wordt)?
Hoe realistisch zijn de randvoorwaarden van de "top"capaciteit?
Hoe kan men de randvoorwaarden systematisch rangschikken?
Hoeveel additionele mobiliteit kan, gegeven een gunstige combinatie van
randvoorwaarden, worden verwerkt op de thans bestaande fysieke infrastructuur?
In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de betekenis van
randvoorwaarden voor de verkeersintensiteit, benutting en capaciteit. Hierbij
worden - voor een beter begrip - voorbeelden aangehaald die later, in hoofdstuk 2,
uitvoeriger zullen worden besproken.
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1.4

Capaciteit. De betrekkelijkheid van technische definities

Bij het hanteren van het begrip 'capaciteit' wordt vaak uitgegaan van vrij statische,
technische definities. In het wegverkeer wordt bijvoorbeeld gekeken naar de:
_
r intensiteit (motorvoertuigen/uur);
dichtheid (motorvoertuigen/kilometer).
De 'capaciteit' wordt gedefinieerd als de maximale intensiteit.
Vergelijkbare definities bestaan uiteraard ook voor de overige vervoerssystemen.
Een nadere blik op dit soort definities leert dat ze minder hard zijn dan een eerste
indruk suggereert. Een voorbeeld is de relatie tussen snelheid en capaciteit. Een
snelweg, waarop iedereen even hard rijdt en ernaar streeft een zo kort mogelijke
afstand van elkaar te houden, heeft de hoogste capaciteit bij rijsnelheden tussen de
60 en 70 kilometer per uur. Dit wordt bepaald door een optimum tussen de
snelheid van voertuigen en de nodige afstanden tussen de voertuigen, rekening
houdend met het rijgedrag van de chauffeur en de voertuig- en infrastructuureigenschappen. De theoretische remafstand tussen de voertuigen neemt meer dan
evenredig toe met de snelheid. Het in afbeelding 2 weergegeven verband doet zich
voor, indien alle verkeersdeelnemers even hard rijden en zo kort mogelijke
verkeersafstanden aanhouden.
De conclusie uit dit voorbeeld is, dat de wegcapaciteit veel hoger zou zijn, als men
65 kilometer per uur als maximumsnelheid zou voorschrijven. Een tweede conclusie
is dat de capaciteit zou dalen, als men ten behoeve van meer veiligheid de
minimale afstanden tussen voertuigen zou verhogen. Met iets geringere afstanden
zou de capaciteit stijgen. Met nog geringere afstanden zou er ten gevolge van een

Afb. 2

De relatie tussen snelheid en capaciteit

maximale
verkeersintensiteit

-t-----+----------.
65 km/uur
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snelheid

sterke stijging van het aantal botsingen weer sprake zijn van een afname van de
capaciteit.
Dit soort samenhangen krijgt vanwege de toegenomen congestie weer meer
aandacht. Specialisten onderzoeken bijvoorbeeld de vraag of verkeersgeleidingssystemen of betere remsystemen kortere afstanden tussen elkaar opvolgende auto's
toelaten.
In veel capaciteitsbenaderingen worden impliciete randvoorwaarden gehanteerd,
waarvan de gebruikers van de capaciteitscijfers zich veelal niet bewust zijn. Een
sprekend voorbeeld is de railcapaciteit. Deze kan berekend worden uitgaande van
een bepaald serviceniveau. De huidige dienstregeling kent bijvoorbeeld intercityen stoptreinen. Beide rijden op hetzelfde netwerk. Voor bepaalde combinaties en
trein-volgordes kunnen de maximale frequenties van treinen berekend worden,
waarbij - net als in het wegvervoer - van normen en ervaringen op het gebied van
veiligheid en betrouwbaarheid wordt uitgegaan. Van Witsen (1990) wijst erop dat
de capaciteit van het bestaande railnet veel hoger zou kunnen zijn, als men geen
differentiaties van treintypes zou toestaan, of wanneer men het aantal stations zou
reduceren. De bereikbaarheid of het comfort neemt af, maar de capaciteit neemt
toe. Het verband tussen aantal treintypes en de capaciteit blijkt uit afbeelding 3.
Rekening houdend met de benodigde opvolgtijden a en b kunnen in dit voorbeeld
in het eerste geval vijf treinen, in het tweede geval drie treinen in eenzelfde periode
op een baanvak rijden.

Atb. 3

Capaciteit van een baanvak bij één en twee treinsoorten (metrobedrijf
resp. mengbedrijf)
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= opvolgtijd bij aankomst
11

Een voorbeeld uit de binnenvaart maakt duidelijk dat ook hier dergelijke verbanden
gelden. De capaciteit van een sluis houdt verband met het aantal geschutte schepen
per schutcyclus en de cyclustijd (zie par. B2.3.2). Bij de capaciteitsbepaling wordt
uitgegaan van de feitelijke verkeersprocessen bij sluizen, en niet van theoretische
berekeningen. De gemiddelde cyclustijd en het gemiddeld aantal schepen van vele
schuttingen leveren de capaciteit op. Niet van belang is of de sluis optimaal wordt
benut. Slechts de schuttingen met 'volle' kolken worden meegeteld. Een schutting
geldt ook als vol als een groot gedeelte van de kolk onbenut blijft, doordat er geen
van de wachtende schepen meer inpast (dat wil zeggen dat een eventueel aanwezig
kleiner schip nog meegeschut had kunnen worden). De capaciteit van een sluis is
dus mede afhankelijk van de vlootsamenstelling op een bepaalde verbinding, dus
van benuttingskenmerken.
Deze laatste conclusie kan gegeneraliseerd worden. Het is niet alleen zo dat de
benutting aangeeft hoeveel van de aanwezige capaciteit in beslag wordt genomen,
maar ook dat de benutting van invloed is op de omvang van de capaciteit. Als
bijvoorbeeld de schepen die een sluis passeren, afmetingen hebben, ten gevolge
waarvan steeds 40% van de sluis onbenut blijft, wordt de sluis desondanks als volle
sluis gerekend. Het resultaat is dat de sluis een lagere capaciteit geeft dan wanneer
ze door scheepstypen zou worden gebruikt, die qua afmetingen beter bij de sluis
passen en die bijvoorbeeld per schutting tot een sluisbenutting van 80% leiden. De
vlootsamenstelling is derhalve een belangrijke randvoorwaarde voor de capaciteit
van de sluis.

1.5

Een randvoorwaarden-afhankelijk capaciteitsbegrip

Een diepere blik in het werkterrein van capaciteitsdeskundigen leert dat dé randvoorwaarden-onafhankelijke - definitie van capaciteit nauwelijks bestaat. Wel
is er sprake van verschillen in de explicitering van randvoorwaarden. Dat wil zeggen
dat de aanwezigheid van verschillende randvoorwaarden in verschillende capaciteitsbenaderingen als dermate vanzelfsprekend wordt gezien, dat men de randvoorwaarden niet expliciet noemt. De in paragraaf 1.4. gegeven voorbeelden verduidelijken
bovendien dat veel randvoorwaarden van capaciteit nauwelijks technisch te noemen
zijn. Er komen immers, naast de technische randvoorwaarden (zoals remafstanden
of betrouwbaarheid), ook niet-technische (zoals de gewenste bereikbaarheidskwaliteit of het gewenste service-niveau (comfort, dienstregeling e.d.» aan de orde.
Verwachtingen ten aanzien van de bereikbaarheidskwaliteit of het serviceniveau
kunnen bewerkstelligen dat bepaalde technische oplossingen niet geaccepteerd
worden. Gebrek aan acceptatie kan economische achtergronden hebben, maar ook
culturele. Kwaliteitsverwachtingen en andere economische en culturele criteria
fungeren dan als randvoorwaarden. Hieronder zullen een aantal capaciteitsbegrippen en de randvoorwaarden die daarbij een rol spelen, worden besproken.
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1.5.1 Actuele capaciteit
Het randvoorwaarden-afhankelijke capaciteitsbegrip vormt voor Van Maarseveen
en Van der Vlist (1990) het uitgangspunt voor een literatuurstudie inzake 'schatting
van de actuele capaciteit'. De rode draad hierbij is de gedachte dat de benutting
van de infrastructuur continu (kan) veranderen en de capaciteit van de infrastructuur dienovereenkomstig ook. De randvoorwaarden - deze laten het toe dat de
benutting voortdurend verandert - en de capaciteit zijn dus in verregaande mate
geflexibiliseerd. In theorie zou de capaciteit van bijvoorbeeld een bepaalde weg op
elk moment kunnen veranderen, al naar gelang de heersende weg-, verkeers- en
beheersomstandigheden zich wijzigen. In de aangehaalde studie worden echter
kortstondige fluctuaties niet in de beschouwing getrokken.
1.5.2 Economische randvoorwaarden. Praktische of economische capaciteit
De voorbeelden uit paragraaf 1.4 geven aan dat de capaciteit door variatie van de
randvoorwaarden verhoogd kan worden. De randvoorwaarden zullen echter vaak
om economische redenen niet worden geaccepteerd. Dat impliceert dat de hogere
capaciteit geen practisch nut heeft. Als voorbeeld kan de optimalisatie van de
binnenvaartvloot ter verhoging van de sluiscapaciteit worden genoemd. De
optimalisatie zou bij de schippers en de rederijen niet in goede aarde vallen, omdat
ze bijvoorbeeld inhoudt dat de 'ongewenste' schepen vroegtijdig moeten worden
afgeschreven, en omdat de omvang van de investeringen voor nieuwe schepen bij
veel schippers/reders op financiële grenzen stuit. Daarnaast zal de uniformering en
schaalvergroting van de vloot tot een achteruitgang van de bereikbaarheid leiden
of - als men dat wil vermijden - slechts in beperkte mate mogelijk zijn vanwege de
vaarwegen waarop alleen kleine scheepstypen kunnen varen.
In zekere zin is de in het SVV 11 aangehaalde zogenaamde 2%- of 5%-congestienorm voor het wegvervoer vergelijkbaar met het vorige voorbeeld. Alleen worden
hier niet de financiële inspanningen van schippers/reders, maar van de overheid
afgewogen tegen de effecten van inspanningen om de bereikbaarheid te verbeteren.
De genoemde congestienorm volgt uit berekeningen van Rijkswaterstaat (1987a t/m
c), en houdt in dat een kans op 2% resp. 5% congestie op de hoofdverkeerswegen
voor de bereikbaarheid een acceptabel resultaat is, terwijl het economisch
rendement hiervan veel hoger is dan bij een kans van bijvoorbeeld 1%. Het
realiseren van deze lagere kans zou immers aanzienlijk duurder worden. Met
andere woorden, een capaciteitsoptimum kan zo duur zijn, dat men beter kan
volstaan met een capaciteitssuboptimum.
Deze denkwijze heeft Schwanhäusser (1984) - in het kader van een beschouwing
over de capaciteit van spoorinfrastructuur - gebracht tot het formuleren van de
volgende capaciteitsdefinitie:
"Die praktische Leistungsfähigkeit einer Eisenbahnstrecke gilt dann als erreicht,
wenn die im Betrieb auftretenden Stauerscheinungen, die sich in Folgeverspätungen
äussern, ein kommerziell vertretbares Mass überschreiten." Schwanhäusser
onderscheidt bij zijn berekeningen van de spoorwegcapaciteit dan de praktische en
de theoretische capaciteit.
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1.5.3 Kwaliteitsverwachtingen als randvoorwaarde
Een voorbeeld van kwaliteitsverwachtingen als randvoorwaarde zijn de zogenaamde
verplaatsingstijdfactoren die de verhouding tussen verplaatsingstijden van het
openbaar vervoer en de auto weergeven. Rekening houdend met de door reizigers
in bepaalde situaties geaccepteerde verplaatsingstijden kan een verlaging van deze
factor meer reizigers naar het openbaar vervoer doen trekken (Van den Heuvel,
Schoemaker, 1989; SVV 11). In het TGV-concept spelen rijcomfort en vooral de
relatief korte reistijd in relatie tot de auto of het vliegtuig (incl. voor- en natransport) een centrale rol. Het economisch succes van de TGV in Frankrijk onderstreept dat deze randvoorwaarden daar van groot belang zijn. Voor Nederland moet
dat nog worden aangetoond (zie ook Minister van Verkeer en Waterstaat en
Minister van Volkshuisvesting, 1991).
De voorbeelden uit paragraaf 1.4 zullen wellicht een hogere capaciteit bewerkstelligen, maar deze heeft vermoedelijk geen praktische nut, omdat de vervoersdiensten/kwaliteit van die concepten niet aansluiten bij de verwachtingen van
reizigers. 'Men' wil niet slechts 70 km/uur rijden op de autosnelwegen of slechts
één treintype (= eenheidsworst) op de rails ter beschikking hebben. De kwaliteitsverwachtingen in het personenvervoer kunnen voor een groot gedeelte tot de
culturele randvoorwaarden worden gerekend, ook al speelt het welvaartsniveau een
essentiële rol (de verwachtingen stijgen bij stijgende welvaart).
1.5.4 'Environmental capacity'
Een ander type culturele randvoorwaarden vindt men - reeds - in een publicatie uit
het jaar 1963 (Minister of Transport, Engeland). Daarin worden de 'crude capacity'
(= ruwe capaciteit) en de 'environmental capacity' onderscheiden. 'Environment'
is in deze publicatie een breed begrip dat - onder meer - vele aspecten van de
omgeving omvat, met name de veiligheid, de bereikbaarheid, de leefbaarheid en het
milieu. De auteurs hanteren in dit verband ook het begrip 'environmental standard'.
Dit is "a state of affairs defined as acceptable in relation to any or all effects of
motor traffic on the environment". De ruwe capaciteit is "the capacity of a street or
an area to accommodate moving and stationary vehicles without regard to certain
environmental standards". De omgevingsgerichte capaciteit is "the capacity of a
street or an area to accommodate moving and stationary vehicles having regard to
the need to maintain the environmental standards" (idem, blz. 220 t/m 222).

De 'standards' kunnen worden opgevat als (een combinatie van) randvoorwaarden.
De auteurs geven hiervan enkele voorbeelden. Men zou bijvoorbeeld in het kader
van de 'environmental capacity' de risico's om drukke straten over te steken niet
langer meer hoeven te accepteren. De kans om de straat veilig over te steken (er
moeten dan regelmatig grotere afstanden tussen voertuigen optreden) neemt toe,
naarmate de verkeersintensiteit van auto's afneemt. Een hogere veiligheid voor
voetgangers impliceert een lagere capaciteit voor auto's. De uitkomsten hangen
overigens nog af van de kenmerken van de wegen (kwaliteit van de verharding,
straatprofielen e.d.). Uit afbeelding 4 blijkt dat een bepaald percentage van de
voetgangers die bij hun poging om de straat over te steken vanwege de verkeers14

Atb. 4

Verband tussen verkeersintensiteit, de gemiddelde vertraging van alle
voetgangers, en het aandeel van alle voetgangers met vertraging
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TOELICHTING: De pijlen kunnen in twee richtingen worden gelezen.
Bron: Minister of Transport, 1963, blz. 204.

drukte "een vertraging oplopen, en de hiermee samenhangende omvang van de
vertraging (linker helft van de afbeelding) tot verschillende verkeersintensiteiten
kan leiden, al naar gelang de kenmerken van de weg (rechter helft van afb. 4).
Gegeven een bepaald vertragingsniveau kunnen meer auto's passeren bij een 2baans dan bij een 4-baans weg. "The narrower carriageway will enable more traffic
to pass for the same level of risk to pedestrians. ... This is ... a very approximate
definition of the environmental capacity" (Minister of Transport, blz. 204).
De omgevingsaspecten kunnen overigens ook betrekking hebben op geluids- en
stofemissies (een geluidsnorm voor de woningen op de vierde verdieping kan tot de
conclusie leiden dat een bepaalde verkeersdruk niet acceptabel is) en zelfs op
psychologische aspecten. Bijvoorbeeld, de in straten geparkeerde auto's kunnen de
mogelijkheid voor voetgangers om zich voort te" bewegen en daarbij van de
schoonheid van gebouwen te genieten, ernstig belemmeren. "From this point of view
there is no doubt that traffic should be reduced to service vehicles and cars and
taxis setting down or picking up passengers, and that there should be no through
traffic and no long term parking at all" (Minister of Transport, 1963, blz. 212).
Dergelijke randvoorwaarden beperken de maximale verkeersstroom. Of anders
gezegd: bij toenemend cultureel schoon in de omgeving van een straat neemt de
capaciteit van eenzelfde soort straat af, aldus de bevindingen van twee stuurgroepen
onder de paraplu van het Engelse ministerie van verkeer en vervoer in de jaren
zestig.
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1.5.5 'Environmental capacity' in de beleids- en onderzoekspraktijk
Deze ideeën zijn inmiddels gedeeltelijk in de praktijk gerealiseerd. Sinds het
verschijnen van de boven geciteerde publicatie zijn namelijk in vele steden voetgangerszones ingericht en is - in de jaren tachtig - het profiel van locale autowegen
smaller gemaakt. Het praktische idee achter de voetgangerszones is dat de
toegankelijkheid van de winkels door personen (en dus - gemeten in personen/uur de capaciteit van winkelstraten) verhoogd kan worden door de auto uit winkelstraten te weren. Daarnaast zijn de verwachtingen ten aanzien van winkelstraten
veranderd: men wenst geen overdreven verstoring van winkelactiviteiten door het
autoverkeer. Bij andere straten overweegt het veiligheidsaspect. In woonerven en
op locale ontsluitingswegen kan de veiligheid worden verhoogd door de auto
gedeeltelijk te weren respectievelijk door lagere snelheden voor te schrijven, dan
wel deze door het plaatsen van hindernissen af te dwingen.
De aandacht van de vervoers- en verkeerswetenschappen voor capaciteitsvraagstukken mag selectief genoemd worden. Bijvoorbeeld, de capaciteit van voetgangerszones (winkelstraten) is nauwelijks een studie-object geweest. Sinds kort interesseert
men zich wel voor de capaciteit van de perrons en de toegangswegen voor
voetgangers in en naar de railstations, omdat een te hoge belasting daarvan
hinderlijk kan zijn voor de capaciteit van het personenrailvervoer.
De invloed van benuttingsvarianten van bestaande autowegen in de bebouwde kom
vormt daarentegen een traditioneel werkterrein van verkeersonderzoekers.
Verkeerscirculatieplannen uit de jaren zestig hadden onder andere tot doel, de
maximale verkeersintensiteit met behoud van een bepaald veiligheidsniveau (b.v.

Atb. 5

Capaciteitsverhoging van het binnenstedelijke wegennet door verkeerscirculatie (linksverkeer)

Bron: Minister of Transport, 1%3, blz. 40.
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de in afb. 5 getoonde circulatie) te verhogen, naast ook omgekeerde doelstellingen
zoals het weren van auto's uit het centrum van de stad voor te bereiden. Dit vroeg
om de nodige berekeningen. Sinds de jaren zeventig dienen verkeerscirculatieplannen en -berekeningen ook nog andere doelstellingen, namelijk verbetering van
het klimaat in stadscentra door het terugdringen van de verkeersomvang aldaar, met
behoud van een bepaald bereikbaarheidsniveau. Vermindering van de capaciteit is
het gevolg van deze strategie.

1.5.6

Nieuwe belangstelling voor 'environmental capacity' en randvoorwaarden-afhankelijke capaciteit
In Nederland is de belangstelling voor 'environmental capacity' toegenomen, ook
al is de gebruikte terminologie vaak een andere en worden de afwegingen niet
uitdrukkelijk in verband gebracht met capaciteit. Het vervoers- en verkeersbeleid
wordt in ieder geval in belangrijke mate beïnvloed door de opvatting dat de
effecten van activiteiten op de duurzame ontwikkeling bij kosten-baten-overwegingen betrokken dienen te worden. Men stelt de vraag hoeveel (auto)mobiliteit
mogelijk is, gezien de ruimtelijke en de milieubeperkingen. Enkele voorbeelden van
maatregelen:
men stimuleert het openbaar vervoer en verandert fiscale regelingen ter
bevordering van collectieve vervoerswijzen;
men stimuleert car-pooling, introduceert en verbetert verkeersgeleidingssystemen en verandert de profielen van bestaande wegen om tot een betere
benutting van de weginfrastructuur te komen.
De achterliggende gedachte bij de genoemde maatregelen is steeds dat de
verkeersinfrastructuur ruimte in beslag neemt en het landschap versnippert en dat
verkeer het milieu schaadt. Een verdere groei van de mobiliteit stuit dus niet alleen
op capaciteitsgrenzen van de fysieke infrastructuur, maar ook (en vermoedelijk:
vooral) op die van ruimte en milieu (absorptievermogen). Minder milieuschadelijke
en ruimtevragende vervoerswijzen moeten worden bevorderd. Beleidsmakers,
reizigers, verladers en/of transporteurs kunnen zodoende kiezen tussen bijvoorbeeld
meer mobiliteit (meer of langere reizen) per rail of minder per auto.
Een parallel vindt men in het buitenland. De Alpenland-problematiek komt erop
neer dat vanwege de milieuproblematiek een verdere groei van de mobiliteit alleen
nog maar mogelijk is in de vorm van railvervoer, aangezien er in geval van
wegvervoer te veel emissies ontstaan.
In Nederland is er tegen de geschetste achtergrond veel belangstelling ontstaan voor
de zogenaamde corridorstudies. In het kader van de corridorstudie UtrechtAmsterdam (Samenwerkingsverband Nederlandse Spoorwegen en Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1990) wordt onderzocht, welke mogelijkheden er bestaan
om de groei van de mobiliteit te verwerken, zonder dat er nieuwe verkeerstracé's

17

bij moeten4 en op een manier die zo veel mogelijk bescherming van het milieu en
behoud en verbetering van de leefbaarheid bewerkstelligt.
Naast de gebruikte voorbeelden zijn er ook voorbeelden, waar uitdrukkelijk
gesleuteld wordt aan randvoorwaarden om de capaciteit van netwerkdelen te
verhogen. Zo vermeldt de gemeente Den Haag (1990) dat "capaciteitsvergroting van
Den Haag CS door veranderingen in dienstregeling en/of materieel-omloop ... in
studie" is (blz. 25). Een ander voorbeeld is onderzoek naar de mogelijkheden om in zekere zin in navolging van de positieve ervaringen met ondergrondse stadstrajecten van de spoorwegen door Parijs en München - de railcapaciteit op problematische trajecten (b.v. het tracé door Delft) door geavanceerde verkeersgeleiding
omhoog te schroeven.

1.5.7

Primaire en secundaire capaciteitsfactoren. De potentiële en de
werkelijke capaciteit
Een interessante onderscheiding van capaciteitsfactoren en invulling van het
capaciteitsbegrip geeft Bouwmeester (1988) voor de binnenvaart (tabel 1). Hij
differentieert naar primaire en secundaire factoren. De primaire zijn "infrastructureel van aard (vorm en afmeting van de waterwegen, waterloopkundige
omstandigheden) en worden veelal bepaald door waterbouwkundige werken. De
secundaire factoren hebben betrekking op het gebruik van de infrastructuur. Deze
kunnen van materiële aard zijn zoals betonning, bebakening, verlichting, seingeving
op sluizen en bruggen, ankerplaatsen, wachtplaatsen enz., maar ook van immateriele aard, zoals berichtgeving, reglementen enz.. De primaire factoren bepalen de
potentiële capaciteit, die maximaal gerealiseerd kan worden als de secundaire
factoren optimaal zijn. De werkelijke capaciteit wordt dan ook bepaald door de
aanwezige secundaire factoren in de beschouwing mee te nemen ..." (blz. 7).
Volgens deze omschrijving zijn de secundaire factoren synoniem met de randvoorwaarden van de infrastructurele capaciteit. Maar Bouwmeesters indeling van
primaire en secundaire factoren sluit, als men naar de tabel kijkt, toch niet
voldoende aan bij de probleemstelling van dit onderzoek. Er zijn immers ook in de
linker helft van de tabel vele 'factoren' die van invloed kunnen zijn op de capaciteit
van de bestaande infrastructuur. Te noemen zijn de samenstelling en kenmerken
van de vloot, zoals aan de hand van het sluis-voorbeeld in paragraaf 1.4 gei1lustreerd werd, benuttingskenmerken van de vloot (beladingsgraad, arbeidstijden,
hoeveelheid recreatievaart e.d.) en zelfs weer-, waterstand- en zichtomstandigheden
(deze of de werking daarvan kunnen door flankerende investeringen, bijvoorbeeld
in verkeersgeleidingssystemen, worden beïnvloed). Bouwmeesters secundaire en een
groot gedeelte van zijn primaire factoren zijn dus de randvoorwaarden die van
belang zijn voor de vraag wat de 'potentiële' capaciteit van de infrastructuur zou
kunnen zijn.

4
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De doelstelling van de Corridorstudie wijkt op een belangrijk punt af van het doel van dit
onderzoek, aangezien uitbreiding van de fysieke infrastructuur van de Utrechtse corridor wel
wordt geaccepteerd, ais er maar geen nieuw tracé bijkomt.
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Bijzonder interessant aan Bouwmeesters overzicht is de uitvoerigheid waarmee de
preventieve en curatieve veiligheidsmaatregelen aan de orde worden gesteld.
Vaarreglementen, het weerbericht, het toezicht en de contróle op regelnaleving, de
aanwezigheid van ongevalsmeldposten en patrouilleboten met eerste hulp worden,
om maar enkele voorbeelden aan te geven, als factoren van de capaciteit vermeld.
1.5.8 Evaluerende samenvatting
In de voorgaande paragrafen werden diverse capaciteitsbegrippen (theoretische,
actuele, praktische capaciteit, 'environmental capacity') genoemd. Alle begrippen
zijn randvoorwaarden-afhankelijk. Bij de praktische capaciteit wordt rekening
gehouden met bepaalde kosten-baten-criteria van infrastructuur-exploitanten en met
beheersaspecten die veelal de oorzaak zijn van het niet kunnen halen van de
theoretische capaciteit. Een bepaalde mate van congestie kan acceptabel worden
geacht, omdat het volledig wegwerken van congestie te duur wordt. Volledige
congestievrijheid zal bij de praktische capaciteit nauwelijks mogelijk zijn omdat dan
vaak niet voldaan wordt aan bepaalde kosten-baten-verhoudingen e.d. (=
randvoorwaarden).
De theoretische capaciteit is - anders dan velen zullen verwachten - niet de in
technische zin maximale capaciteit, aangezien de theoretische capaciteit onder
andere afhangt van enkele karakteristieken van de feitelijke benutting van de
infrastructuur (b.v. vlootsamenstelling).
De actuele capaciteit stelt het randvoorwaarden-beginsel zo centraal, dat capaciteit
een flèxibele grootheid wordt, afhankelijk van de heersende weg-, verkeers- en
beheersomstandigheden.
Bij de 'environmental capacity' wordt de vanzelfsprekendheid van het gebruik van
de openbare ruimte door bepaalde verkeersdeelnemers gerelativeerd. Autoverkeer
kan worden beperkt, onder andere om het oversteken van voetgangers veiliger te
maken (binnen een gegeven wegprofiel zijn alternatieve combinaties met maximale
auto- en voetgangersstromen mogelijk), of om winkels voor meer personen
bereikbaar te maken. De beperking is dus zelfs mogelijk voor doeleinden die in
eerste instantie met bereikbaarheid niets te maken (lijken te) hebben, maar met het
behoud van andere functies, zoals het functioneren van de stad of het milieu.
Alle capaciteitsbegrippen zijn onlosmakelijk verbonden met bepaalde randvoorwaarden. Dit kunnen bedrijfseconomische criteria zijn waarbij de infrastructuurexploitant het relevante bedrijf is. Het kan ook om technisch-organisatorische
randvoorwaarden gaan (zoals in geval van de dienstregeling of de keuze van
treintypes), om technische randvoorwaarden (b.v. de rijkarakteristieken van
voertuigen), om bereikbaarheidscriteria (b.v. de kwaliteit van de bereikbaarheid in
tijd of comfort, of de veiligheid van transporten), en om omgevingsgerichte criteria.
Voorbeelden van het laatste zijn criteria die verband houden met de poging om
stedelijke functies of het milieu - voorzover door verkeer bedreigd - in tact te
houden.
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Bij de randvoorwaarden kunnen hiërarchieën worden aangegeven, bijvoorbeeld in
de vorm van primaire randvoorwaarden (kenmerken van de fysieke infrastructuur,
van het rijdend, varend of vliegend materieel, en van de exploitatie-omstandigheden
zoals de arbeidstijden) en secundaire randvoorwaarden (veiligheids- en verkeersgeleidingssystemen). Brengt men deze gedachte in verband met de probleemstelling
van dit onderzoek, dan kan men onderscheid maken in randvoorwaarden die direct
van invloed zijn op de capaciteit en indirecte randvoorwaarden. De laatste
beïnvloeden de directe randvoorwaarden. Bijvoorbeeld, eisen ten aanzien van het
versnellings- en remvermogen, en de topsnelheid zijn veelal direct van belang voor
de capaciteit van de infrastructuur. Indirecte randvoorwaarden zijn dan de
kenmerken van een motor of een remsysteem in relatie tot het voort te bewegen
voertuiggewicht.
Samenvattend kan worden geconstateerd dat de randvoorwaarden zeer verschillend
van aard zijn. Er is sprake van inhoudelijke randvoorwaarden (b.v. eisen ten aanzien
van de rentabiliteit of de bereikbaarheidskwaliteit) en van instrumentele randvoorwaarden (b.v. dat de verkeersgeleiding van dien aard is dat een bepaalde
verkeersafwikkeling mogelijk is, of dat er geen financiële beperkingen zijn voor de
realisatie van strategieën). Ook kan gedifferentieerd worden naar randvoorwaarden
die direct of indirect van invloed zijn op de capaciteit. Tenslotte zijn de randvoorwaarden variabel in de tijd.

1.6

Systematisering van de randvooIWaarden en capaciteitsdefinities

1.6.1 Het Pentagonmodel
De gegeven schets laat zien dat er een heel palet van capaciteitsrelevante
randvoorwaarden bestaat. Op grond van alternatieve selecties van randvoorwaarden
en ten gevolge van variaties ten aanzien van de invloed van geselecteerde
randvoorwaarden, verkrijgt men alternatieve capaciteitsdefinities respectievelijk per definitie - verschillende waarden voor de capaciteit.
Het lijkt wenselijk om de randvoorwaarden en capaciteitsbegrippen te systematiseren. Hierbij kan - gezien het integrale karakter van het model - het zogenaamde
pentagon van randvoorwaarden, zoals ontwikkeld in een studie voor de Round
Table of Industrialists (NECfAR, 1990), als uitgangspunt dienen. In dit model
worden de volgende vijf groepen van kritieke randvoorwaarden onderscheiden: hard
ware, soft ware, org ware, fin ware en eco ware (afb. 6). Deze randvoorwaarden
hebben respectievelijk betrekking op de fysieke infrastructuur en de voertuigen, de
informatieverstrekking aan en door infrastructuurgebruikers, het beheer van
infrastructuur, de financiering en exploitatie van infrastructuur en transportmiddelen, en de milieu- en veiligheidsaspecten van verkeer en vervoer. De milieuaspecten kunnen hierbij breed worden opgevat.
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Atb. 6

Het Pentagonmodel van randvoorwaarden

hard /Jare
Bron: NECfAR,I990

Het Pentagonmodel sluit niet volledig aan bij de probleemstelling van dit
onderzoek. Immers, een gedeelte van de hardware-randvoorwaarden heeft
betrekking op de fysieke infrastructuur. Maar deze wordt volgens de probleemstelling van dit onderzoek niet veranderd. Bezwaarlijk is bovendien dat de eerste
vier groepen van randvoorwaarden instrumenteel van aard zijn, terwijl de vijfde
groep ·(eco-ware) 'inhoudelijk' is. Door het schrappen van de laatste groep zou de
indeling consequenter zijn. De instrumenten van de eerste vier groepen kunnen
namelijk voor verschillende inhoudelijke doelen worden ingezet, waaronder het doel
milieubescherming.

1.6.2 De scenario-benadering

In dit onderzoek is gekozen voor een differentiatie van capaciteitsbegrippen op
grond van een inhoudelijke rangschikking van randvoorwaarden. Gekeken wordt
daarbij naar de doelstelling van de capaciteit. Zo kan men randvoorwaarden
onderscheiden die ertoe bijdragen dat men de topcapaciteit verkrijgt. Dit kunnen
centrale of achterliggende randvoorwaarden zijn, beide behorende tot de groep
hardware-, software-, finware-, orgware- of ecoware-randvoorwaarden. Maar
allemaal bewerkstelligen ze dat de topcapaciteit (min of meer) gehaald kan worden.
Een doelstelling, inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden wordt in dit
onderzoek 'scenario' genoemd. Het scenario waarin gestreefd wordt naar de
topcapaciteit, heet TECHNOMAX-scenario. Binnen een scenario wordt naast 'randvoorwaarde' en 'scenario' nog een ander begrip gehanteerd, namelijk 'benuttingsconcept' (dit heeft betrekking op de benutting van infrastructuur). Het
kenmerkende van een benuttingsconcept is de specifieke combinatie van (bepaalde
waarden van) randvoorwaarden voor een concrete situatie, bijvoorbeeld voor een
bepaalde weg, het hoofdwegennet, een bepaald kruispunt of een bepaald type
kruispunten, een bepaalde afrit of afritten in het algemeen e.d. (idem dito voor
andere vervoerswijzen). Een TECHNOMAX-benuttingsconcept voldoet aan één of
meer TECHNOMAX-randvoorwaarden.
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Voor een beter begrip van de gehanteerde begrippen wordt hier een voorbeeld
gegeven. Tot de TECHNOMAX-randvoorwaarden voor een snelweg behoren de
optimalisatie van de rijsnelheid en het homogeniseren van het rijgedrag (voorbeelden cl en c2 van par. 1.2.1). De TECHNOMAX-achtige benutting van een
(bepaalde) snelweg betekent dat de benutting voldoet aan één of meer TECHNOMAX-randvoorwaarden. Dit houdt in dat er binnen het TECHNOMAX-scenario
voor elke situatie verschillende (alternatieve) benuttingsconcepten bestaan. De
wegbeheerder kan bijvoorbeeld kiezen voor het volgende benuttingsconcept: een
voorgeschreven snelheid van 60 km/uur (minimum en maximum) voor alle
weggebruikers, en de indeling van het wegvak in vier rijstroken (in plaats van twee
rijstroken en een vluchtstrook; vier rijstroken zijn mogelijk vanwege de lage
rijsnelheid). In een alternatief benuttingsconcept volstaat men met snelheidsbeperkingen van 90 km/uur voor de ene rijstrook en 70 km/uur voor de andere. Dit
betekent dat de verkeersstromen (per rijstrook en in totaal) minder homogeen zijn,
dat er meer ingehaald wordt en dat de verkeersdichtheid ( = voertuigen per wegvak)
lager is dan bij het eerste benuttingsconcept. Door beide concepten neemt de
capaciteit ten opzichte van vele huidige benuttingsconcepten toe, maar bij het
tweede benuttingsconcept is de toename minder. Het tweede benuttingsconcept is
wel TECHNOMAX-achtig, maar minder dan het eerste.
Samengevat, het TECHNOMAX-scenario bevat vele (alternatieve) benuttingsconcepten die alternatieve combinaties van randvoorwaarden met variërende
waarden van randvoorwaarden vormen.
In dit onderzoek bestond er behoefte aan referentiescenario's voor TECHNOMAX,
om nog beter het effect van randvoorwaarden op de capaciteit te illustreren.
Daarom is er gezocht naar andere hoofddoelstellingen voor de benutting van
infrastructuur dan 'topcapaciteit'. Voorbeelden van andere hoofddoelstellingen zijn:
'bereikbaarheidskwaliteit en acceptatie', 'duurzame ontwikkeling en acceptatie' en
'rentabiliteit en acceptatie'. De scenario's waarin de genoemde drie hoofddoelstellingen centraal staan, heten in dit onderzoek ORGMAX, ENVIROMAX resp.
ECONOMAX. De inhoud van deze drie scenario's wordt in dit hoofdstuk globaal
geschetst en in hoofdstuk 3 nader uitgewerkt. De uitwerking blijft echter beperkt,
aangezien deze drie scenario's, zoals gezegd, slechts een referentie-functie hebben.
De onderlinge relatie van de randvoorwaarden en benuttingsconcepten die tot de
verschillende scenario's (TECHNOMAX, ORGMAX, ENVIROMAX en
ECONOMAX) behoren, is weergegeven in afbeelding 7.
We kijken eerst naar de randvoorwaarden. Elk scenario kan gezien worden als een
verzameling van randvoorwaarden die bijdragen tot de realisatie van de hoofddoelstelling. De verzamelingen zijn in afbeelding 7 aangeduid als ellips. Wanneer
een randvoorwaarde meer dan één hoofddoelstelling dient; is er sprake van een
overlap van scenario's. In afbeelding 7 is dit tot uitdrukking gebracht door een
overlap van ellipsen. Een voorbeeld is de verhoging van de rij-, vaar- of vliegsnelheid van voertuigen, een randvoorwaarde die zowel tot TECHNOMAX als tot
ORGMAX behoort.
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Afb. 7

De propeller van scenario's

TECHNOMAX

ORGMAX

ECONOMAX

ENVIROMAX

De overlap van ellipsen in afbeelding 7 is zeer globaal weergegeven ("propeller van
scenario's"). Of er überhaupt sprake is van overlap van ellipsen en - zo ja - de mate
van overlap, hangt mede af van de keuze van randvoorwaarden die men relevant
acht. Als bijvoorbeeld kosten-baten-criteria gezien worden als de enige relevante
ECONOMAX-randvoorwaarden, dan is er - wat betreft de randvoorwaarden (voor
de benuttingsconcepten geldt dit niet) - geen overlap tussen het ECONOMAX- en
de overige scenario's.
De ellipsen in afbeelding 7 kunnen ook gelezen worden als verzamelingen van
benuttingsconcepten. De TECHNOMAX-ellips bevat alle TECHNOMAX-achtige
benuttingsconcepten. Bepaalde benuttingsconcepten voldoen aan meer dan één
hoofddoelstelling en behoren dus tot meer scenario's. De ligging van een
benuttingsconcept in een ellips kan als indicatie voor de radicaliteit van het concept
worden opgevat: hoe meer een concept van de oorsprong verwijderd is, hoe
extremer zijn kenmerken. Verwatering van randvoorwaarden betekent dat de kans
toeneemt dat een benuttingsconcept verenigbaar is met de doelstellingen van
andere scenario's, dus dat ze in het overlappende gedeelte van de ellipsen
gelocaliseerd kunnen worden.
1.6.3 Capaciteit en randvoorwaarden in het TECHNOMAX-scenario
In dit kader wordt gezocht naar de randvoorwaarden die leiden tot de in technische
zin hoogst mogelijk verwerkingscapaciteit, gemeten in voertuigen, personen of
vervoerd gewicht/volume aan goederen. In TECHNOMAX hoeft geen rekening
gehouden te worden met randvoorwaarden die in de praktijk gebruikelijk zijn, zoals
rentabiliteitseisen of verwachtingen ten aanzien van de bereikbaarheidskwaliteit. Er
zou bijvoorbeeld ook zand en grind per vliegtuig vervoerd mogen worden, als dit
bijdraagt tot een betere benutting van de infrastructuur en dus tot een hogere
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capaciteit van het gezamenlijke infrastructuurnetwerk. In trams kunnen alle stoelen
worden verwijderd om plaats te maken voor meer staanplaatsen.
De veiligheid kan - ter bevordering van een hogere potentiële benutting verminderd worden, uiteraard alleen voor zover het type ongevallen, dat het gevolg
is van minder veiligheid, de capaciteit niet per saldo vermindert. Er is dus geen
ruimte voor capaciteitsverminderende veiligheid.
1.6.4 Capaciteit en randvoorwaarden in het ORGMAX-scenario
In het ORGMAX-scenario staan de bereikbaarheidskwaliteit en de veiligheid voor
reizigers centraal. De reistijden, het reiscomfort, de dienstregeling of de logistieke
kenmerken, voor- en natransport-vraagstukken, het laadvermogen en de veiligheid
moeten aansluiten bij de verwachtingen van de infrastructuurgebruikers en de
klanten van transportondernemingen. De capaciteit van ORGMAX-concepten is
lager dan die van rnCHNOMAX-concepten, maar - zoals de propeller ook laat
zien - zijn ORGMAX-randvoorwaarden in beginsel geen subpopulatie van
rnCHNOMAX. Vele ORGMAX-concepten zouden immers niet voldoen aan de
rnCHNOMAX~randvoorwaarden. Vergeleken met de huidige praktijk kunnen de
ORGMAX-randvoorwaarden tot zeer onrealistische, namelijk kwalitatief zeer
hoogwaardige, maar niet-rendabele verkeersconcepten leiden. Soms zijn ORGMAXconcepten zelfs technisch niet eens realiseerbaar.
1.6.5 Capaciteit en randvoorwaarden in het ENVIROMAX-scenario
De ENVIROMAX-randvoorwaarden dienen een duurzame ontwikkeling mogelijk
te maken. De aandacht in ENVIROMAX is gericht op een maximale verkeersintensiteit bij zo min mogelijk nadelen in de vorm van geluidshinder, emissies, lozingen,
bodemvervuiling, ruimtebeslag, ruimteversnippering, en onveiligheid voor reizigers
en niet-reizigers e.d. Het streven naar behoud van natuur en ecologie vereist
extreme randvoorwaarden. Voorkomen van schade aan mens, dier en planten op
een termijn van bijvoorbeeld 20 jaar is ook mogelijk bij minder extreme randvoorwaarden. ENVIROMAX-randvoorwaarden houden verband met de behoeften van
de indirect betrokkenen bij verkeer en vervoer, zoals bewoners van woningen in de
omgeving van de infrastructuur of - in geval van het gat in de ozonlaag - de
. mondiale bevolking.
Een concreet voorbeeld verduidelijkt de intentie van ENVIROMAX-randvoorwaarden en het ENVIROMAX-capaciteitsbegrip. Men kan voor een bepaald
gebied, bijvoorbeeld een regio, emissie-plafonds bepalen. Met behulp daarvan wordt
aangegeven dat bepaalde gezamenlijke activiteiten binnen deze regio beperkt
kunnen worden, als de gezamenlijke emissies van bepaalde stoffen het plafond
overschrijden. Gegeven dit plafond kan "de regio" kiezen tussen meer emissies uit
fabrieken en minder door verkeer of omgekeerd. Of ze kunnen - gegeven een
bepaald plafond voor het verkeer - kiezen tussen veel collectief of weinig particulier
personenvervoer (het laatste leidt per eenheid tot meer emissies, derhalve kunnen
er minder eenheden rijden).
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De capaciteit van ENVIROMAX-strategieën zal over het algemeen lager zijn dan
bij TECHNOMAX of de aanwezige praktijk, aangezien het absorptievermogen van
lucht, grond en water of de ruimtelijke mogelijkheden de mobiliteit sterker zullen
beperken dan de capaciteit van de fysieke infrastructuur doet (TECHNOMAX of
de huidige praktijk). Daarentegen valt niet op voorhand te zeggen of ORGMAXofENVIROMAX-concepten een hogere verkeersintensiteit toelaten. Het gevolg van
ENVIROMAX-randvoorwaarden kan een (relatieve) afname van de vervoersvraag
zijn hetgeen bijdraagt tot een toeneming van capaciteitsreserves.
Zoals reeds gezegd en in het zo net gegeven voorbeeld verduidelijkt, wordt in
ENVIROMAX niet alleen gekeken naar de directe (negatieve en positieve) effecten
van verkeer, maar ook naar de indirecte, dus niet alleen naar de effecten voor de
infrastructuurgebruikers maar ook naar die voor de niet-gebruikers. Een probleem
is, dat een emissie ook in termen van kosten kan worden gezien, waardoor de
afbakening van ENVIROMAX- en ECONOMAX-randvoorwaarden op het eerste
gezicht niet eenvoudig lijkt. Kosten en de verhouding van kosten ten opzichte van
effecten staan immers centraal in ECONOMAX. Er valt veel te zeggen voor een
indeling van de randvoorwaarden volgens het input- en output-principe. Randvoorwaarden ten aanzien van output-grootheden (zoals de positieve baten door transport
en de negatieve baten in de vorm van emissies) worden onder ENVIROMAX
besproken. De randvoorwaarden die betrekking hebben op input-grootheden
(investeringen in en exploitatiekosten van infrastructuur, of kosten om de emissies
van infrastructuurgebruik te verminderen) worden onder ECONOMAX besproken.
Het vraagstuk 'internalisering van maatschappelijke kosten door verkeer' gaat
verder dan de vraag wie er last heeft van verkeersemissies en hoeveel last. De
internalisering is bovendien gericht op de toerekening van de kosten aan
veroorzakers. Randvoorwaarden ten aanzien van de internalisering van kosten
behoren zodoende bij ECONOMAX. In hoofdstuk 3 waarin de randvoorwaarden
per scenario en vervoerswijze opgesomd worden, is een zo stringente en consequente indeling van de randvoorwaarden niet altijd mogelijk geweest.
1.6.6 Capaciteit en randvoorwaarden in het ECONOMAX-scenario
De traditionele economische randvoorwaarde bestaat uit de eis dat de kwaliteit en
capaciteit van infrastructuur en transportdiensten van dien aard dient te zijn dat de
economische baten die voortkomen uit het transport en het gebruik van infrastructuur hoger zijn dan de transport- en infrastructuurkosten. De laatste kunnen bestaan
uit investeringen, onderhoud en andere lastenS . Deze regel is vanwege de schei-

S
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Een probleem bij de economische randvoorwaarden is dat de bepaling van de kosten en baten
en de toerekening daarvan aan betrokkenen niet eenvoudig is. Dit hangt gedeeltelijk samen met
de scheiding van economische rekeningen. Maar het houdt ook verband met kenmerken van
de infrastructuur (Jochimsen en Gustafsson, 1970), zoals het feit dat men
infrastructuur(gebruik) niet zonder problemen kan individualiseren, waardoor toedeling van
kosten en baten in de tijd en in de ruimte moeilijk is.

ding van economische rekeningen van de gebruikers, eigenaren, investeerders,
exploitanten en beheerders van infrastructuur, en de vertekeningen die het gevolg
zijn van de marktordening, wettelijke regelingen of internationale verdragen, niet
altijd even helder, maar dat doet geen afbreuk aan de geldigheid van de regel.
Voorbeelden van regelingen die de kostenomvang van infrastructuur en transport
vertekenen en derhalve bijdragen tot een verlegging van de grens tussen wel of niet
levensvatbare strategieën vindt men bij alle vervoerswijzen. Zo bepalen de
exploitatiemodellen in het railvervoer6 of een uitbreiding van de capaciteit en
vervoerskwaliteit mogelijk, dat wil zeggen exploitabel is.
Samengevat bestaan de economische randvoorwaarden uit de basisregel en een
veelheid van beleidsprioriteiten die het afwijken van de basisregel mogelijk maken.
Vanwege economische randvoorwaarden kan het wenselijk zijn om infrastructuur
efficiënter te gebruiken dan thans en minder efficiënt dan in TECHNOMAX. Het
kan ook wenselijk zijn dat men zich minder capaciteit en kwaliteit van infrastructuur
en transportdiensten permitteert dan in ORGMAX. Het toepassen van ECONOMAX-randvoorwaarden betekent dat slechts een gedeelte van de benuttingsconcepten die deel uitmaken van een of ander scenario als levensvatbaar beoordeeld kunnen worden.

1.7

Randvoorwaarden om de capaciteitsreserves beter te benutten

De scenario-benadering kan, zoals in paragraaf 1.6 werd geschetst, worden gebruikt
om de randvoorwaarden in te delen, die tot andere vormen van infrastructuurbenutting en tot verschillende capaciteitsbegrippen leiden. Dezelfde scenario-indeling
leent zich ook voor het beantwoorden van de vraag, hoe - gegeven een bepaalde
capaciteit - er beter gebruik gemaakt kan worden van capaciteitsreserves. Dat zal
hieronder aan de hand van voorbeelden worden beschreven.
TECHNOMAX-randvoorwaarden en een zo hoog mogelijke capaciteitsbenutting
Hierbij worden de randvoorwaarden zo gekozen dat een zo hoog mogelijke
benutting van de capaciteitsreserves van de infrastructuur wordt geëffectueerd.
Weer spelen de randvoorwaarden die verband houden met de acceptatie of
rentabiliteit, geen rol. Een voorbeeld is de beladingsgraad van binnenvaartschepen
in het internationaal vervoer. Deze is onevenwichtig: er wordt meer vracht naar dan
van de achterlandregio's vervoerd, hetgeen samenhangt met het locatiepatroon van
verladers. Een hogere beladingsgraad veronderstelt dat het locatiepatroon verandert
in het voordeel van evenwichtiger vervoersstromen.

6

Enkele kernbegrippen in dit verband: scheiding van infrastructuur- en vervoersexploitatie in het
railvervoer, vermindering van vervoersmonopolies in het goederenrailvervoer.

"
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ORGMAX-randvoorwaarden en een zo hoog mogelijke capaciteitsbenutting
De ORGMAX-randvoorwaarden maken een beter gebruik van de capaciteitsreserves niet eenvoudig. Bijvoorbeeld, de aandacht voor een bereikbaarheidskwaliteit die
aansluit bij persoonlijke wensen, zal eerder tot een versterking dan tot een
afvlakking van verkeerspieken leiden. Ook zal het nivelleren van de verkeersbelasting tussen vervoerssystemen moeilijk zijn, zolang het autovervoer veel comfortabeler blijft.
ENVIROMAX-randvoorwaarden en een zo hoog mogelijke capaciteitsbenutting
Met betrekking tot een verhoging van de capaciteitsbenutting is er veel overlap
tussen ENVIROMAX- en TECHNOMAX-randvoorwaarden. De afvlakking van
verkeerspieken (strategie A van afb. 1) en spreiding van het vervoer in de tijd, in
de ruimte, over de vervoerssystemen heen enz. dient de hoofddoelstellingen van
beide scenario's. ENVIROMAX-randvoorwaarden kunnen echter verder reiken en
tot gevolg hebben dat men de groei van het wegvervoer en de luchtvaart sterk
afremt, voor zover de capaciteit van het railvervoer en de binnenvaart dit toestaat.
ECONOMAX-randvoorwaarden en een zo hoog mogelijke capaciteitsbenutting
Hiervoor geldt in grote lijnen hetzelfde als in paragraaf 1.6.6 is opgemerkt.

1.8

Opbouw van het rapport, accenten en afbakeningen

De in dit hoofdstuk beschreven hoofdstructuur van het onderzoeksveld wordt in de
volgende hoofdstukken nader uitgewerkt. Dit gebeurt voor de vervoerswijzen
binnenvaart, railvervoer, wegvervoer en luchtvaart. In hoofdstuk 2 wordt per
vervoerswijze een indruk gegeven van de voor de probleemstelling van dit
onderzoek relevante capaciteits- en vervoersaspecten. De intentie hiervan is de
lezer bekend te maken met de belangrijkste kenmerken van de benutting van
infrastructuur, de bestaande capaciteitsbegrippen en de rol van randvoorwaarden
voor de benutting en capaciteit van infrastructuur. Gedeeltelijk worden de effecten
van randvoorwaarden ook reeds geëvalueerd. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste randvoorwaarden van de verschillende scenario's - per vervoerswijze -op een
rijtje gezet en nader toegelicht.
In beide hoofdstukken (2 en 3) wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de
randvoorwaarden die alleen (of voornamelijk) leiden tot een intensievere benutting
van de infrastructuur, zonder dat daardoor de capaciteit verandert, en anderzijds
de randvoorwaarden waarbij een gevarieerde benutting van de infrastructuur
tegelijk invloed heeft op de capaciteit zelf. Een ander kenmerk van beide
hoofdstukken is dat de aandacht gericht wordt op de zogenaamde centrale
randvoorwaarden. Dat is bijvoorbeeld de snelheid van schepen, maar niet het
motorvermogen van schepen. Het laatste is een factor (of achterliggende
randvoorwaarde) van de scheepssnelheid, maar kan niet als een centrale randvoorwaarde worden gezien. Ook andere vormen van achterliggende randvoorwaarden,
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namelijk maatschappelijke factoren (marktordening, management- en bestuurlijke
vraagstukken e.d.) komen slechts zijdelings ter sprake.
De beschouwingen in hoofdstuk 2 en 3 zijn primair gericht op lijnverbindingen. Dat
wil zeggen dat de uitkomsten onder voorbehoud gelezen moeten worden, aangezien
netwerkaspecten wellicht tot andere conclusies zouden leiden (hierop wordt, waar
nodig, in de hoofdstukken zelf gewezen). De bespreking van randvoorwaarden in
beide hoofdstukken is bovendien unimodaal van aard. Voor zover randvoorwaarden
ook gevolgen hebben voor de benutting van andere netwerken (multimodale
effecten), wordt dit wel aangegeven.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op enkele aspecten die in de hoofdstukken 2 en 3
buiten beschouwing zijn gebleven. Dat betreft ten eerste een vervoerswijzeoverschrijdende evaluatie van de uitkomsten van de hoofdstukken 2 en 3. Ten
tweede wordt een globale schatting van het realiteitsgehalte van de TECHNOMAXrandvoorwaarden gemaakt. Dit gebeurt op basis van een globale bestudering van
de achterliggende (maatschappelijke) randvoorwaarden. De conclusies kunnen als
bouwstenen in het kader van een kosten-baten-analyse worden opgevat. Een
concretere evaluatie veronderstelt echter een volledigere beschrijving van de
effecten, naast de - in dit onderzoek uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten kosten van de randvoorwaarden.
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2
CAPACITEITSBEGRIPPEN IN VIER VERVOERSSYSTEMEN

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de capaciteit van vervoerssystemenjnetwerken
in relatie tot de randvoorwaarden waaronder deze in toenemende mate blijken te
(moeten) functioneren. Dit hoofdstuk bestaat uit vier grote blokken. Elk blok
beschrijft één vervoerssysteem. Begonnen wordt met de binnenvaart (gecodeerd
met B**; b.v. B2.2), waarna in de volgende blokken (codering LU (Luchtvaart),
R** (Railvervoer), W** (Wegvervoer» op de overige vervoerssystemen wordt
ingaan. Een blok begint met een afbakening van het probleemveld, daarna wordt
op de relevante processen, mechanismen en capaciteitsbegrippen ingegaan.
Vervolgens worden voor elke vervoerswijze (unimodaal) één of meer voorbeelden
gegeven van de capaciteits- en benuttingseffecten van variaties van randvoorwaarden. Hierbij staan de zogenoemde centrale randvoorwaarden en dan met name die
in technische zin centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag wat het
capaciteitseffect is van variaties in rij- en vaarsnelheden en voertuigtypen
(homogeen of heterogeen verkeer). Daarnaast wordt (indicatief) op de consequenties daarvan ingegaan: hoe zit het bijvoorbeeld met de acceptatie, de kosten of de
verkeersveiligheid als de vaarsnelheid van een schip wordt verhoogd?

2.2 Samenvatting
In dit hoofdstuk vindt voor de vervoerswijzen binnenvaart, luchtvaart, railvervoer
en wegvervoer een beschrijving plaats van de belangrijkste kenmerken van de
benutting van infrastructuur, de bestaande capaciteitsbegrippen en de rol van
scenariogewijs te variëren randvoorwaarden voor de benutting en capaciteit van
infrastructuur. Gedeeltelijk worden de effecten van randvoorwaarden ook reeds
geëvalueerd.
De gehanteerde randvoorwaarden kunnen worden verdeeld in enerzijds randvoorwaarden die alleen (of voornamelijk) leiden tot een intensievere benutting van de
infrastructuur, zonder dat daardoor de capaciteit verandert, en anderzijds
randvoorwaarden waarbij een andere benutting van de infrastructuur tegelijk
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invloed heeft op de capaciteit zelf. De nadruk ligt hierbij op de zogenaamde
centrale randvoorwaarden en op (unimodale) lijnverbindingen (zie par. 1.8).
De belangrijkste uitkomst van dit hoofdstuk is, dat het mogelijk is om de capaciteit
en/of de benutting van infrastructuur(netwerken) significant te verhogen zonder de
fysieke infrastructuur uit te breiden. Daarnaast bewerkstelligt de spreiding van het
vervoer in tijd en ruimte dat er veel meer verkeer verwerkt kan worden dan thans,
zonder dat de capaciteit van de infrastructuur wordt gewijzigd. Sommige randvoorwaarden zullen echter in de praktijk geen ingang vinden, omdat zij op te grote
maatschappelijke weerstanden stuiten. Het betreft hier bijvoorbeeld het verlagen
van de verkeersveiligheid en het (sterk) verlagen van de vervoerskwaliteit.
Het is duidelijk, dat het volledig vermijden van investeringen in de fysieke
infrastructuur geen reële optie is; er zal in de komende jaren nog steeds geïnvesteerd moeten worden, al was het maar ten behoeve van substituerende activiteiten.
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D2

DINNENVAART

B2.1 Inleiding
Capaciteitsbeperkingen zijn thans in de binnenvaart een weinig voorkomend
verschijnsel. Het binnenvaartnetwerk van Nederland en overig Europa zou in grote
lijnen veel omvangrijkere vervoersstromen dan de huidige kunnen verwerken.
Gezien de congestie waarmee andere vervoerswijzen te maken hebben, kan de
vraag gesteld worden, waarom de expansie van de binnenvaart in het vervoers- en
verkeersbeleid relatief weinig aandacht krijgt (De Vries, 1991). Dit geldt zeker daar
de binnenvaart - naast het railvervoer - tot de relatief milieuvriendelijke vervoerswijzen behoort.
De gestelde vraag is gedeeltelijk retorisch van aard, aangezien enkele oorzaken van
de infrastructurele onderbenutting overduidelijk zijn. De binnenvaart voldoet niet
geheel aan diverse logistieke en bedrijfseconomische eisen die door verladers
worden gesteld. Dat geldt onder andere voor hoogwaardige goederen waarvan een
sterke groei van de vraag verwacht wordt (Prognos, Kessel en NEA, 1990). De
tekortkomingen van de binnenvaart hebben in belangrijke mate te maken met de
aanwezigheid van bestuurlijke belemmeringen in het bedrijfsleven en bij de
overheid, op nationaal en internationaal niveau (Wagenaar, 1988; Konings, 1991).
Deze kunnen als randvoorwaarden voor de benutting van vaarwegen en de
infrastructurele capaciteit worden gezien. Het gaat daarbij - wij volgen de indeling
van hoofdstuk 1 - om achterliggende randvoorwaarden. Er zal in dit hoofdstuk maar
terzijde op dergelijke randvoorwaarden worden ingegaan. Het is duidelijk dat
genoemde belemmeringen van invloed zijn op de rentabiliteit en het concurrentievermogen van de binnenvaart. Ze beletten een forse groei in het gecombineerd
vervoer en ze bevorderen een ontwikkeling, waarin de vervoersaandelen van de
binnenvaart krimpen: de groei van de binnenvaart tot het jaar 2010 wordt globaal
op +50% (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1990; DVK, 1989b) of minder
(NEA, 1990) geraamd; voor alle 'landzijdige' vervoerswijzen gezamenlijk (incl. de
binnenvaart) ligt dat percentage op + 70% (DVK, 1989b).
Maar ook deze relatief lage groei van de binnenvaart is voldoende om het tijdperk
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van overal in het vaarwegennet aanwezige capaciteitsoverschotten te beëindigen,
tenzij het netwerk fysiek wordt uitgebreid of de capaciteit op een andere manier
wordt verhoogd. Dit houdt in dat, zonder ingrepen, de verkeersafwikkeling problematischer wordt en dat men hier en daar de capaciteit moet opvoeren of beter
benutten. Naar dergelijke mogelijkheden wordt in dit hoofdstuk gekeken, waarbij
ervan wordt uitgegaan dat de fysieke infrastructuur niet wordt uitgebreid. Concreet
wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de randvoorwaarden van infrastructuurbenutting en infrastructuurcapaciteit. De lezer wordt daartoe eerst bekend gemaakt met
de grondbeginselen van capaciteit en van het infrastructuurgebruik. Tegelijkertijd
wordt het oog gericht op mogelijkheden om de benutting te intensiveren en de
capaciteit van de bestaande infrastructuur te verhogen. Het resultaat is een indicatie
van de omvang van de potentiële additionele vervoersstromen die op het bestaande
netwerk kunnen worden verwerkt.
Het vaarwegennet bestaat uit het netwerk van verbindingen en de overslagpunten.
De verbindingen kunnen elkaar kruisen (kruispunten en aftakkingen) en ze kunnen
sluizen, bruggen en andere objecten (los-, laad- en ligplaatsen, tank- en verzorgingspunten, havenmondingen, werven, zandbanken e.d.) bevatten. Binnen een
verbinding vormen de sluizen een van de belangrijkste schakels, aangezien de
capaciteit daarvan over het algemeen geringer is dan die van de overige delen van
een verbindingl . Bij de beoordeling van de capaciteit is het derhalve van belang
te kijken naar de aanwezigheid en ruimtelijke spreiding van sluizen. Afbeelding 1
laat zien dat het binnenvaartnet van de Randstad en de belangrijkste achterlandverbindingen ingedeeld kan worden in een sluisvrij netwerk (Rijnmond, Waal en
omgeving) en het resterende deel van het netwerk. De Rijn blijft sluisvrij tot
Iffezheim (nabij Straatsburg). Op het sluisvrije gedeelte zijn de vaarwegvakken
bepalend voor de capaciteit, op het overige netwerk de sluizen.
In dit hoofdstuk zal op de benutting en de capaciteit van sluisvrije vaarwegen en
van sluizen worden ingegaan en op de randvoorwaarden die daarbij een rol spelen.
Kruispunten en overslagpunten krijgen om pragmatische redenen minder aandacht.
In dit verband valt op te merken dat de capaciteit van binnenhavens in Nederland
nauwelijks problemen oplevert en dat de overslagproblemen van de binnenvaart in
zeehavens voornamelijk bestuurlijk-economisch van aard zijn (zie o.a. Rotterdam,
1990). Dit neemt niet weg dat de capaciteit van de havens voor de binnenvaart bij
een veel intensievere benutting van de vaarwegen nader bekeken zou moeten
worden, aangezien de havens de dan optredende vervoersstromen waarschijnlijk niet
zonder meer zouden kunnen verwerken. Los- en laadplaatsen langs de vaarwegen
kunnen "een ongunstige invloed op het gebruik van de vaarwegen hebben. Indien
namelijk deze voorzieningen het scheepsaanbod niet kunnen verwerken, zal dit

1

34

"De capaciteit van een enkele schutkolk [bedraagt] [globaal] niet meer dan 15 à 20 procent ...
van die van de aangrenzende vaarwegvakken" (Tweede Kamer, 1980-1981). Een sluiscomplex
bevat één tot drie schutkolken, soms meer. Een kolk is - uitgedrukt in termen van visuele
waarneming - de ruimte tussen twee sluisdeuren.

ertoe kunnen leiden dat wachtende schepen tijdelijk ligplaatsen op de doorgaande
vaarweg gaan kiezen hetgeen veelal afbreuk doet aan een veilige en vlotte
verkeersafwikkeling" (Tweede Kamer, 1980-1981, blz. 26). Maar ook op deze
problematiek zal in dit hoofdstuk niet nader worden ingegaan.

Afb. 8 Het binnenvaartnet van de Randstad inclusief de belangrijkste achter-

landverbindingen

----H-

=slulzeD
=slulSYrij Detwerk
9-Oude Maas

11- Beaedea Menmle
U-Menmie K.
13=WaaI
14"Ussel
U-Maas Waal K.
16,., Maas
17=SpuJ
18'" Dorcllscbe Kil

19=Nleuwe Merwede
20=Berpcbe Maas
21- RIJD Schelde K.

22 =Zuid WlIIemsvaart
23=Wllbelmlaa K.

Bron: OTB
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De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf B2.2 wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste vervoers- en verkeersontwikkelingen in de binnenvaart en van de betekenis van capaciteitsonderzoek in dat kader. In paragraaf B2.3
wordt ingegaan op capaciteitsbegrippen in de binnenvaart en de betekenis van
benuttingsrandvoorwaarden voor de capaciteit. Er worden enkele mogelijkheden
geschetst om de capaciteit te verhogen door een ander gebruik van de infrastructuur, hetgeen veronderstelt dat de randvoorwaarden van de infrastructuurbenutting worden veranderd. Vervolgens (par. B2.4) wordt ingegaan op de
capaciteitsreserves van het bestaande vaarwegennet. Er wordt gekeken naar de
mogelijkheden om door middel van een intensievere benutting van de infrastructuur
meer te vervoeren, zonder dat de infrastructurele capaciteit wordt veranderd. In
paragraaf 2.5 wordt tenslotte gekeken naar de benadering van capaciteit en
infrastructuurbenutting in vervoers- en verkeersmodellen en in verkeersgericht
onderzoek. De inzichten uit dit hoofdstuk worden gedeeltelijk gebruikt in hoofdstuk
B3.

B2.2 Vervoer, verkeer en infrastructuur in de binnenvaart
In de binnenvaart kunnen twee soorten knelpunten voorkomen. Eén is de te kleine
dimensionering van het vaarwegprofiel en het profiel van vrije ruimte van bepaalde
netwerkdelen, waardoor schepen met te grote afmetingen niet of onvoldoende veilig
kunnen passeren. Het tweede type knelpunt is gebrek aan capaciteit. Dit belet niet
de passage van schepen met grote afmetingen, maar wel dat de verkeersintensiteit
(b.v. het aantal schepen per tijdseenheid) een bepaalde hoeveelheid te boven gaat.
Voor beide typen knelpunten geldt dat de zwakste schakel in een verbinding
bepaalt wat op de hele verbinding mogelijk is.
Het eerste type knelpunten krijgt al vanouds veel belangstelling, zoals de vele
initiatieven om de relatie van schepen en vaarwegen te optimaliseren bewijzen.
"Veelal werden schepen speciaal gebouwd voor het vervoer op een bepaalde
vervoersrelatie. Bij het ontwerp van een binnenschip werd dan rekening gehouden
met de toegankelijkheid van de vaarwegen op het traject waarop het schip zou gaan
varen. Daarom zijn de afmetingen van een aantal kanalen en kunstwerken, die rond
de eeuwwisseling zijn aangelegd, in belangrijke mate bepalend voor de afmetingen
van binnenschepen. Met name voor het Franse kanalennet werd het scheepstype
"Spits" ontworpen, voor een aantal vaarwegen in Zuid-Nederland en België de
"Kempenaar", voor de verbinding van het Ruhrgebied met de zee het "DortmundEemskanaalschip", voor de verbinding van het Ruhrgebied met de Rijn, het "RijnHernekanaalschip" en voor de Rijn tenslotte het "Groot-Rijnschip" (Verkade, 1987,
blz. 5).
Na de oorlog ging men zich realiseren dat voor een optimale benutting van het
vaarwegennet in Europa "meer eenheid in de afmetingen van de verschillende
vaarwegen met bijbehorende kunstwerken en daardoor ook in die van de
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vaartuigen" nodig was (Tweede Kamer, 1980-1981, blz. 18). Met dit doel heeft de
Conferentie van Europese Ministers van Vervoer (CEMT) in de jaren vijftig een
voorstel gelanceerd tot indeling van de internationale vaarwegen in vijf klassen.
Nederland heeft hieraan klasse VI (duwvaart) toegevoegd (tabel 2). Deze classificatie was gericht op de kanaalprofielen en scheepsafmetingen. "Uit de klasse-indeling
kan alleen worden afgeleid dat een vaarweg van een bepaalde klasse in ieder geval
toegankelijk is voor vaartuigen met de bij de klasse behorende standaardlengte en
standaardbreedte" (Tweede Kamer, 1980-1981, blz. 19). Dit is echter - weer
aansluitend bij het idee van de effecten van de zwakste schakel in een netwerk onvoldoende, omdat de hoogte van het schip niet in aanmerking wordt genomen.
Derhalve is de aandacht in de jaren tachtig ook gericht op het profiel van vrije
ruimte. Schepen die - gezien hun breedte en lengte een bepaalde vaarweg kunnen
gebruiken - worden ná aanpassing van bruggen e.d. ook ten aanzien van de
scheepshoogte niet meer in het gebruik van deze vaarweg belemmerd. De betekenis
van regelingen die tot meer eenheid in de afmetingen van de verschillende
vaarwegen leiden, kan gei1lustreerd worden aan de hand van de spoorbrug te
Dordrecht. Deze beperkt de hoogte en de breedte van schepen bij de vaste
oeveroverspanningen resp. de beweegbare brug, hetgeen tot gevolg had dat grote
duweenheden in een aantal situaties moesten omvaren (Tweede Kamer, 1980-1981).
Door de verbeteringen aan de spoorbrug en het hefbaar maken van twee vaste
overspanningen is deze beperking opgeheven, maar 6-baks-duwstellen dienen
incidenteel (bij bepaalde waterstanden) toch nog om te varen. Omwegen impliceren
dat het capaciteitsbeslag toeneemt, dat wil zeggen dat de zorg om afmetingen ook
capaciteitsrelevant is.
Recentere voorbeelden van het streven naar een goede afstemming tussen
kanaalprofielen en scheepsafmetingen zijn de verbreding van het Kanaal door ZuidBeveland en de verruiming van de Waal-bocht bij Nijmegen, beide om de passage
van (grotere) duweenheden mogelijk te maken resp. te vergemakkelijken.
Het tweede type knelpunten betreft, zoals gezegd, capaciteitstekorten. Maar
hiervoor heeft men zich in het verleden duidelijk minder geïnteresseerd. Over de
periode tot de jaren zeventig kan men grosso modo zelfs zeggen dat zich de
belangstelling voor capaciteit beperkt heeft tot sluizen. Deze kan men zo
dimensioneren dat de capaciteit aansluit bij de te verwachten verkeersintensiteit.
Immers, het toevoegen van additionele schutkolken op een later moment is in
principe niet "veel" moeilijker en duurder dan de planning en bouw daarvan in het
begin. Bij de vaarwegvakken ligt dit anders. Een verbreding van het profiel op een
later tijdstip vergt relatief veel inspanningen en hoge investeringen, vergeleken met
de bouw van nieuwe kanalen. In de praktijk worden derhalve vaarwegvakken van
kanalen over het algemeen met overcapaciteit aangelegd. Een nauwkeurig inzicht
in capaciteit is daarvoor niet vereist.
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Tabel 2

Klasse-indeling en lengte • van Nederlandse vaarwegen naar de toestand
van 1990
standaardschepen, waarop de klasse-indeling is gebaseerd

vaarweg
klasse

type

lengte

breedte

diepgang
hoogte- laadvermo(geladen) ledig schip
gen

VIl81'WegleDgte

(kruip-

hoogte)

m
0
I
Il

m
IV

V
VI

•

Bron:

kleinere
vaartuil!:en
Spits
Kempenaar
DortmundEemskanaalschip
Rijn-Hernekanaalschip
(Europaschip)
Groot Rijnschip
duwstel

m

m

m tonnen van
1000 kg

km

ca. 80-300

ca. 1000

300

450

600

variërend
38,50
50
67

5,00
6,60
8,20

80

2,20
2,50
2,50

3,55
4,20
3,95

1000

800
150

9,50

2,50

4,40

1350

400

95

11,50

2,70

6,70

2000

850

185

22,80

3,30

8,75

9000

500

Een vaarweglengte van 800 km voor de Kempenaar geeft aan dat minimaal 800 km van bet
vaarwegennet geschikt zijn voor een dergelijk scheepstype. Uiteraard kan dit scheepstype ook
op vaarwegen voor grotere scheepstypen varen.
- Tweede Kamer (1980-1981, blz. 97);
- Lengte van vaarwegen: DVK telefonisch.

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat tot de jaren zeventig "met studies op
het gebied van de capaciteit van vaarwegen ... nog maar nauwelijks een begin
gemaakt [is], zodat slechts weinig kennis voorhanden is", aldus de 'Studiedienst
Verkeer te water' van Rijkswaterstaat in haar rapport "Het verband tussen
capaciteit en dwarsprofiel van geïdealiseerde vaarwegen (vaarwegennota)" (1971,
blz. 1). Voorts constateert de Studiedienst "het ontbreken van gegevens en
betrouwbare berekeningsmethoden" (blz. 2). Derhalve doet zij voor haar analyse
van de verbanden onder andere een beroep op praktijkdeskundigen. Dat een
gedeelte van de resultaten van dit onderzoek nog steeds relevant is, blijkt uit de
weergave daarvan in recentere publicaties (zoals Bouwmeester, 1988).
Sinds het verschijnen van het rapport van de Studiedienst is het capaciteitsonderzoek geïntensiveerd, mede in verband met de vervoers- en verkeersmodellen die
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het NEl en vervolgens het NVI (nu NEA) in opdracht van Rijkswaterstaat hebben
uitgevoerd (zie par. B2.5).
Alvorens nader in te gaan op de benutting en capaciteit van de infrastructuur voor
de binnenvaart, zal eerst een korte schets van het vervoer per binnenschip worden
gegeven. De binnenvaart speelt in Nederland vanouds een belangrijke rol. In geen
ander Europees land is het vervoersaandeel van de binnenvaart en de vervoersomvang per hoofd van de bevolking zo groot (tabel 3). Dit is mede het gevolg van een
uitgestrekt binnenvaartnet dat vele steden zo goed bereikbaar maakte, zodat de
bouw van spoorlijnen veel minder noodzakelijk was dan in andere landen.
De binnenvaart beweegt zich, wat betreft de vervoersafstand, op een marktsegment
tussen het wegvervoer en het railvervoer. De gemiddelde afstand bedraagt voor het
binnenlands vervoer 80 km. Typische afstanden in het internationale vervoer liggen
tussen 400 km (weg) en 800 km (rail) met een opwaartse trend (NEA, 1989b). Het
grootste gedeelte (68%) van de binnenvaart is grensoverschrijdend van aard. In
Nederland worden de meeste goederen binnen de Randstad vervoerd. In het
internationale verkeer vormt Duitsland de belangrijkste relatie. Uiteraard
onderscheidt het marktsegment van de binnenvaart zich ook ten aanzien van de
goederengroepen en de partijgrootte van transporten.
De - met betrekking tot het projectthema - belangrijkste ontwikkelingen van de
binnenvaart in de jaren tachtig zijn:
- een groei van de vervoersomvang (dit is voor de internationale vaart weergegeven in afb. 9);
- een verschuiving ten aanzien van scheepstypen (dit is voor de internationale
vaart weergegeven in afb. 9);
- schaalvergroting van de vloot (tabel 4).

Tabel 3

Binnenvaart: vervoersomvang per inwoner en vervoersaandeel in
internationale vergelijking, 1981/'82
België

tookm/inwoner
vervoersaandeel
(tookm) binnenvaart
(% van totaal
binncnv., wegcn railvervoer)
Bron:

BRD

Frankrijk

Nederland

Engeland

523

855

140

2372

--

14

22

5

46

--

..

eigen bewerking van de Richtlijn van de Raad nr. 80/1119/EEG, zoals weergegeven in NEA
(1989), blz. 16.
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Atb. 9 Internationale binnenvaart in Nederland
ladIng
(m1ijoen Ion)

200
175

./

ISO

/

125

~

motorschepen

/'

100
75

SO

sleepvaart

o

-

duwvaart
1'-=:.--fo--

zs
..Á

1960

Bron:

Tabel 4

--'-.L.

1970

1980

CBS (a)

Verdeling van het aantal actieve motorschepen over een zevental
laadvermogenklassen

laadvermogen
klasse (ton)

aantal actieve schepen
motortankschepen
motorvrachtschepen

1969
5899
1570
147
17
3
4
3
7643

21-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
> 3000
totaal

Bron:
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jaar
1990

CBS (b)

1989

1989

1969

1989

1989

1867
2296
582
118
31
11
17
4922

1443
2187
761
197
72

367
206
135
18
3
0
0
729

71
110
153
70
18
7
10
439

87

23

33
4716

94
192
83
43
19
21
539

De schaalvergroting heeft plaatsgevonden binnen de groep motorschepen, binnen
de groep duwvaart (trend naar de 6-baksduwvaart) en in de vorm van de overstap
van motorschepen naar duwschepen. Een gevolg van de schaalvergroting is dat het
aantal schepen afneemt ondanks de groei van het laadvermogen en het vervoersvolume. De verwachting bestaat dat deze trends zich zullen voortzetten.
Een gevolg van de schaalvergroting is dat het transport per binnenschip in
toenemende mate kapitaalintensief wordt en dat daarmee de kapitaalproduktiviteit
steeds belangrijker wordt. Dit stimuleert de trend naar (semi-)continudiensten in
de binnenvaart. Deze trend, die al in de jaren zeventig geconstateerd werd (Tweede
Kamer, 1980-1981), houdt onder andere in dat ook in de nacht en in de weekeinden
wordt gevaren.
Natuurlijk verschillen de ontwikkelingen per vaarweg. Op enkele verbindingen is
het totale laadvermogen en zelfs het aantal schepen toegenomen (b.v. Oude Maas
en Nieuwe Merwede), op andere slechts het totale laadvermogen, terwijl het aantal
schepen constant is gebleven (b.v. Dordtsche Kil). Bij weer andere vaarwegen is het
totale laadvermogen ongeveer gelijk gebleven, terwijl het aantal schepen is
verminderd (b.v. Rijn en Noord). Dit blijkt uit informatie van de DVK (afb. 10).
De veranderingen in het totale en gemiddelde laadvermogen op de vaarwegen
hebben uiteraard effect op het capaciteitsbeslag van het vaarwegennnet. Bouwmeester (1988, blz. 2) constateert: "In het verleden konden schepen in verband met
de geringe verkeersdichtheid op de vaarwegen nog worden beschouwd als (min of
meer) onafhankelijke eenheden. Door de toename van de verkeersintensiteit op
vele vaarwegen, moesten deze schepen echter steeds meer met elkaar rekening gaan
houden. Het inhalen en ontmoeten van schepen komt veelvuldiger voor, waardoor
de kans op aanvaringen en stremmingen vergroot wordt. Dit wordt nog versterkt,
indien op een drukke vaarweg havenbekkens en andere scheepvaartaansluitingen
en/of kruisingen aanwezig zijn. Hierdoor krijgt men ook nog te maken met het
zogenaamde "weven". Dit doet zich voor tussen in- en uitvoegend verkeer en
doorgaand verkeer".
Voor zover een hogere verkeersintensiteit de vorm van capaciteitstekorten
aanneemt, valt dit het eerst waar te nemen bij sluizen. Maar ook op de "brede
vaarwegen waarin geen sluizen voorkomen, zoals onder andere de Rijn ... blijken
... grenzen aan de capaciteit van de vaarweg te ontstaan, welke het eerst naar voren
komen bij de knelpunten ten gevolge van bochten, versmallingen en (spoor)bruggen" (Bouwmeester, 1988, blz. 32l .

2

De laatste uitspraak vraagt misschien om enige relativering, gezien het feit dat de verkeersbelasting op het hele Nederlandse binnenvaartnetwerk, enkele sluizen en kunstwerken uitgezonderd,
maar relatief laag is (atb. 15). Bottlenecks op vaarwegvakken hebben eerder betrekking op de
ontoereikendheid van breedte en diepte voor een veilige passage van huidige of toekomstige
scheepstypen (DVK, 1990). Dat is een ander criterium dan dat van ontoereikende capaciteit.
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Atb. 10 Totaal laadvermogen (in miljoen ton) en het aantal schepen (x 1000) op
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82.3

Capaciteit van vaarwegen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de relatie tussen infrastructuurbenutting,
capaciteit en de randvoorwaarden die hierbij een rol spelen. Dit gebeurt afzonderlijk voor de vaarwegvakken (par. B2.3.1), de sluizen (par. B2.3.2) en de bruggen
(par. B2.3.3).

82.3.1 Vaarwegvakken
Capaciteit en randvoorwaarden
De capaciteit van een vaarwegvak is gedefinieerd als de maximaal mogelijke
intensiteit (C = Imax) onder voorkomende omstandigheden. De intensiteit is "de
hoeveelheid scheepvaartverkeer, uitgedrukt in aantallen schepen, tonnen laadvermogen of anderszins, die per tijdeenheid een bepaalde dwarsdoorsnede van een
vaarweg (onderdeel) passeert" (Bouwmeester, 1988, blz. 6).
Bij het vaststellen van de 'capaciteit' wordt, zoals gezegd, uitgegaan van de feitelijke
omstandigheden (randvoorwaarden), zoals de feitelijke vlootsamenstelling van een
vaarweg, de feitelijke vaarkarakteristieken van schepen, de gemiddelde weersomstandigheden, het zicht, de aanwezige verkeersgeleiding, de waterstand, het beslag
op wateren voor natuur-, drinkwater- en recreatieve doeleinden, en - zeer belangrijk
- de bekwaamheid van de bemanning van een schip. Andere randvoorwaarden,
bijvoorbeeld een - in theorie denkbare - andere vlootsamenstelling, een efficiëntere
verkeersgeleiding of minder last van lage waterstanden ten gevolge van waterregulerende maatregelen zouden wellicht een hogere capaciteit opleveren. Een
redelijk volledig overzicht van randvoorwaarden ('factoren') wordt gegeven in tabel
1 van hoofdstuk 1.
In de praktijk van de binnenvaart krijgt de veiligheid in dit spectrum een hoge
prioriteit. De kans op ongevallen neemt toe met de stijging van de verkeersintensiteit. Congestie voor een sluis of brug is aanvaardbaar, mits er goede
voorzieningen zijn (ligplaatsen e.d.), maar op een vaarweg betekent congestie dat
de hard remmende of de stilstaande schepen minder of helemaal niet meer
bestuurbaar zijn. Ze worden dan gauw de speelbal van wind en stromingen. Met
andere woorden, het bereiken van de capaciteit is - anders dan bijvoorbeeld in het
wegvervoer - tegelijkertijd de overgang van een geregelde scheepvaart naar chaos
(Tweede Kamer, 1980-1981). Derhalve wordt in de praktijk nogal sterk naar de
'toelaatbare intensiteit' gekeken. Deze is doorgaans kleiner dan de capaciteit. Het
verschil tussen capaciteit en toelaatbare intensiteit zou in theorie verkleind kunnen
worden door de verplichte opname van alle verkeersdeelnemers in de verkeersgeleiding en de invoering van schepen die ook bij stilstand goed manoeuvreerbaar zijn
(zijschroeven, waterdruksystemen e.d.).
Net als de intensiteit kan ook de capaciteit in verschillende grootheden worden
gemeten (o.a. aantal schepen/tijdseenheid en laadvermogen/tijdseenheid). De
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keuze van meeteenheid is - vanwege de aanzienlijke grootteverschillen tussen
schepen - zeer bepalend voor de uitkomsten en de eventuele conclusies. Minder,
maar grotere schepen kunnen wellicht meer vervoeren. In dit onderzoek dient overeenkomstig de doelstelling van het project - uiteindelijk steeds het laadvermogen als relevant criterium voor de capaciteit.
Onder de vele randvoorwaarden zijn er enkele die een centrale rol vervullen,
namelijk de vaarsnelheid, de afstanden tussen schepen (of ook de verkeersdichtheid) en - als de capaciteit in vervoersprestaties wordt uitgedrukt - ook het
gemiddelde laadvermogen van schepen. Deze grootheden worden, in aansluiting op
hoofdstuk 1, centrale randvoorwaarden genoemd. Dit in tegenstelling tot de
zogenaamde achterliggende randvoorwaarden, die de centrale randvoorwaarden
beïnvloeden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de nautische eigenschappen van
schepen, de kwaliteit van verkeersgeleidingssystemen, de waterstand en stromingssnelheid en de veiligheidssystemen. Tot de centrale randvoorwaarden moet
ook de samenstelling van de scheepvaartvloot worden gerekend. Er kan immers gegeven een bepaalde vaarweg - sprake zijn van 'foute' scheepstypen (deze hebben
afmetingen die in relatie tot het vaarwegprofiel ongunstig zijn). Daarnaast kunnen
verschillen in snelheid aanleiding geven tot inhaalmanoeuvres die een ongunstig
effect hebben op de capaciteit.
We zullen nu de belangrijkste centrale randvoorwaarden nader bezien.
De centrale randvoorwaarden 'snelheid' en 'snelheidsverschillen'
Anders dan bij het rail- en wegvervoer hangt de afstand tussen elkaar opvolgende
vaartuigen in de binnenvaart niet af van de vaarsnelheid3 • Dientengevolge neemt
de maximale intensiteit van een vaarweg toe, naarmate er sneller gevaren wordt.
Dat blijkt uit afbeelding 11, waarin het verband tussen de vaarsnelheid en de
verkeersbelasting (= IjC = intensiteit gedeeld door capaciteit) wordt weergegeven.
Gegeven een bepaalde intensiteit, neemt C toe (neemt dus IjC af) naarmate de
snelheid hoger wordt.
Afbeelding 11 laat ook zien dat verhoging van de vaarsnelheid alleen zin heeft 'tot
aan de capaciteitsgrens'. Hogere snelheden zijn mogelijk, maar alleen als de
intensiteit afneemt. De capaciteit neemt dan niet toe. Of anders gezegd: hogere
snelheden zijn gegeven een bepaalde intensiteit alleen mogelijk door verruiming van
de capaciteit.

Dat· blijkt uit waarnemingen door Rijkswaterstaat in het kader van een experiment met
geforceerde fIlevaart op de Waal bij Ewijk (Dienst Verkeerskunde, 1976, volgens
Bouwmeester, 1988).
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Vaarsnelheid als functie van de verkeersbelasting (I/C)
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Bouwmeester (1988), blz. 12.

Snelheidsverschillen leiden, zoals gezegd, over het algemeen tot een verlaging van
de gemiddelde snelheid van alle schepen. Er moet immers worden ingehaald. Het
"in te halen schip moet" veelal "zijn snelheid verminderen om inhalen mogelijk te
maken (afb. 12). Dit is gebruikelijk in de scheepvaartwereld. Zou dit namelijk niet
gebeuren, dan zou het inhalende schip, op het tijdstip dat de boeg van beide
schepen zich in dezelfde raai bevinden, niet uit de "kuil" ten gevolge van de
spiegeldaling van het in te halen schip kunnen komen. De schepen zouden in dat
geval paarsgewijze het gehele kanaal doorlopen" (Bouwmeester, 1988, blz. 12).
Afbeelding 12, een tijd-snelheidsdiagram, geeft een typische inhaalsituatie weer. In
de afbeelding wordt ook het effect van filevaren getoond. Het inhalende schip moet
immers - vanwege een tegemoet komend schip - eerst wachten voordat het de
inhaalmanoeuvre kan beginnen. Tijdens het filevaren past het schip dat wil inhalen,
zijn snelheid aan aan die van het in te halen schip 4.

De centrale randvoorwaarde 'afstanden'

Naast de snelheid is de zijwaartse afstand en de afstand in de langsrichting tussen
binnenschepen van belang voor de maximale intensiteit. De afstand tussen een
opvarend en een achtervarend schip neemt toe met de scheepslengte (afhankelijk
van de situatie 1,05 tot 1,45 maal de scheepslengte; Bouwmeester, 1988).

In de verkeersanalyse wordt in dit verband het begrip weerstand CN = vaarlengte/vaarsnelheid) gehanteerd. De weerstand neemt toe, naarmate de vaarsnelheid afneemt.
Bouwmeester (1988) onderscheidt een vast en een variabel deel van de weerstand. Het vaste
deel houdt verband met een ongehinderde vaart. Het variabele deel beschrijft de additonele
vaartijd die door omstandigheden wordt veroorzaakt.
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Afb. 12 Vaartijd, vaarsnelheid en weerstand bij ongehinderde vaart, filevaart en
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Bouwmeester (1988), blz. 11.

Rijkswaterstaat (Studiedienst Verkeer te Water, 1971) geeft de afstand tussen
schepen weer als functie van de lengte, breedte en beladingsgraad van het
opvolgende schip en de breedte van de vaarweg (zie hoofdstuk B3).
De zijafstand bedraagt in een recht stroomloos kanaal ongeveer 2 keer de
scheepsbreedte. In de overige waterwegen is de vaarstrookbreedte relatief geringer
bij grote schepen (2,2 keer de scheepsbreedte) dan bij kleine schepen (2,3 à 2,4).
Met andere woorden, meet men capaciteit door middel van het laadvermogen, dan
zal het gebruik van grotere schepen een 'capaciteitsverhogend' effect voor een
vaarweg hebben, althans voor zover het daarbij niet gaat om een recht stroomloos
kanaal. Bij beide afstanden spelen de relatieve snelheid (dat wil zeggen de snelheid
ten opzichte van de stroming) en de beladingsgraad geen, respectievelijk nauwelijks
een rol.

De centrale randvoorwaarde(n) 'laadvermogen' (en 'vloot samenstelling')
Men onderscheidt de begrippen 'gemiddeld laadvermogen' en 'totaal laadvermogen' .
Het eerste heeft betrekking op de afzonderlijke binnenschepen, het tweede op de
som van alle binnenschepen op een bepaalde vaarweg. Voorts bestaat nog het
begrip 'beladingsgraad', maar dit is in eerste instantie niet capaciteitsrelevant.
Hogere beladingsgraden leiden ertoe dat - gegeven een bepaalde capaciteit - de
hoeveelheid goederen die via een bepaalde vaarweg getransporteerd worden,
toeneemt, maar de capaciteit is onafhankelijk daarvan.
Tabel 5 geeft de capaciteit als functie van de scheepstypen weer (de tabelwaarden
moeten dan ook per kolom worden vergeleken). Voor een betere indruk wordt de
capaciteit van twee situaties in beeld gebracht, namelijk van een vaarweg van 100
en 200 m breedte. Zoals iedereen verwacht, kunnen er op een vaarweg vele kleine
of een beperkt aantal grote schepen varen. Vermenigvuldigt men het aantal schepen
per uur met het gemiddeld laadvermogen, dan verkrijgt men, omdat de gegevens
betrekking hebben op volledig geladen schepen, het totale laadvermogen per uur
(kolom 3 en 5 van tabel 5). Deze is groter bij inzet van grotere schepen dan van
kleinere. Het totale laadvermogen/uur neemt in principe af bij inzet van kleinere
schepen. Een gelijke afname van de scheepsgrootte leidt tot een toenemende
afname van de capaciteit. Men kan ook omgekeerd zeggen, dat de capaciteitswinst
door grotere scheepstypen afneemt, naarmate de schepen groter zijn. Bij een breder
kanaal is de afname van de capaciteitswinst geringer dan bij een smaller kanaal.
De waarden veranderen bij andere beladingsgraden, maar de essentie, namelijk het
positief verband tussen scheepsgrootte en infrastructurele capaciteit, niet. Bij lagere
beladingsgraden neemt de capaciteit in aantallen schepen per tijdseenheid toe, maar
in totaal laadvermogen per tijdseenheid af.
De genoemde conclusies moeten met de nodige voorzichtigheid worden getrokken,
omdat de gegevens:
- betrekking hebben op geïdealiseerde vaarwegen. In werkelijkheid bestaan er vanwege de aanwezigheid van brugpijlers, kribben, zandbanken e.d. grote
verschillen tussen de bruto- en netto-breedte van vaarwegen. Dienovereen-
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komstig kunnen vaarwegen van dezelfde breedte een verschillende hoeveelheid
vaarstroken hebben. In de praktijk moet men denken aan capaciteitswaarden die
20 à 25% lager liggen dan de in tabel 5 genoemde (Studiedienst Verkeer te
Water, 1971);
- niet alleen de scheepsgrootte, maar ook het capaciteitsverlies door inhalen
weergegeven. Deze verliezen zijn in de groepen die met elkaar worden
vergeleken (in de gegevens van de Studiedienst - de cijfers van tabel 3 dus samengevat tot groepen met een gemiddeld laadvermogen) niet even groot.
Niettemin concludeert de Studiedienst (1971, blz. 12): "Duidelijk blijkt hieruit de
invloed van het gemiddelde laadvermogen op de capaciteit."
De wisselwerking van vaarwegkenmerken en randvoorwaarden
De vaarwegkenmerken kunnen in het algemeen slechts marginaal veranderd
worden. Ze krijgen derhalve weinig aandacht. Niettemin is het noodzakelijk om
erop te wijzen dat de fysieke infrastructuur de benutting beïnvloedt. Hoge
snelheden zijn op smalle vaarwegen niet mogelijk. Brede vaarwegen worden
extensiever benut (grotere afstanden) dan smalle, ook al zou dit niet nodig zijn.
Omgekeerd hebben dergelijke invloeden gevolgen voor de vaarwegen zelf. De
capaciteit ervan verandert.

Tabel 5

De capaciteit als functie van het gemiddelde laadvermogen van schepen

Gemiddeld
laadvermogen
van
groepen
schepen *

*

Breedte vaarweg = 100 m

Breedte vaarweg = 200 m

Maximaal
aantal
schepen /
uur

Maximaal
aantal
schepen /
uur·

Totaal
laadvermogen
(x 1000 t) /
uur

Totaal
laadvermogen
(x 1000 t) /
uur

800 t

152

122

240

192

1200 t

126

151

194

233

1600 t

106

170

166

266

2000 t

90

180

148

296

In het onderzoek, waaruit deze gegevens afkomstig zijn, is gewerkt met alternatieve combinaties
van scheepstypen die elkaar tegemoet komen of - per richting - kunnen inhalen.

Bron: eigen bewerking Studiedienst Verkeer te Water, 1971, bijlage 14. Deze gegevens worden nog
steeds gepubliceerd (b.v. - voor een lagere beladingsgraad - door Bouwmeester, 1988, tabel 11).
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Conclusies
Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies worden getrokken. De capaciteit
van een bepaalde vaarweg neemt toe naarmate de schepen sneller varen, groter zijn
en naarmate er minder ingehaald wordt. In deze zin zou bij een vaarweg met twee
vaarstroken de inzet van 4- of 6-baksduwstellen die met een zo hoog mogelijke
snelheid varen en elkaar niet inhalen tot een zeer hoge capaciteit leiden. Voor
vaarwegen met meer dan twee vaarstroken kunnen globaal geen uitspraken worden
gedaan, omdat het zonder nader onderzoek onduidelijk is of een gemengd of
gescheiden (en eventueel afwisselend) gebruik van de middelste stroken tot een
hogere capaciteit leidt. Naast de genoemde maatregelen zorgen verkeers-geleidingssystemen voor een goede spreiding en technische voorzieningen voor een goede
manoeuvreerbaarheid van de schepen. Hierdoor kan de toelaatbare intensiteit
dichter naar de capaciteit van een vaarweg worden geschoven.
De acceptatie van dergelijke randvoorwaarden valt uiteraard zeer te betwijfelen.
Het (nagenoeg) op maximale snelheid varen kost zeer veel brandstof hetgeen zowel
om economische als om milieutechnische redenen ongewenst is. En het consequent
invoeren van een bepaald scheepstype is nauwelijks denkbaar zonder het vroegtijdig
afschrijven van delen van de bestaande vloot. Deze nadelen moeten opwegen tegen
de voordelen van bespaarde investeringen in de uitbreiding van de fysieke
infrastructuur e.d. Daarnaast zal het werkgelegenheidsbelang een snelle verandering
van de scheepsvloot in de weg staan. Op al deze aspecten wordt nader ingegaan in
hoofdstuk B3.
B2.3.2 Sluizen
"De capaciteit van een schutsluis is de maximale hoeveelheid verkeer, uitgedrukt
in aantallen schepen, tonnen laadvermogen of anderszins, die onder de voorkomende omstandigheden per tijdseenheid kan worden geschut als het sluisbedrijf
continu volbelast werkt" (Bouwmeester, 1988, blz. 46).
De maximale verkeersintensiteit bij een (schut)sluis hangt af van de lengte van de
schutcyclus en van de vraag in hoeverre er optimaal gebruik gemaakt kan worden
van een (aanwezige) sluiskolk (= de ruimte tussen de sluisdeuren).
De schutcyclus bestaat - bij een éénrichtingsverkeer - uit de tijdsintervallen voor
invaart, bediening, uitvaart en lussen (= wisseling van de schutrichting). Bij
tweerichtingsverkeer bestaat de schutcyclus uit de genoemde elementen van én de
opvaart én de afvaart. De lengte van de cyclus is - gegeven een bepaald (type) sluis
- afhankelijk van diverse factoren, waaronder het scheepstype5, de beladingsgraad6
en het vaargedrag van de schippers.

S

"De in- en uitvaar(volg)tijden nemen toe met het laadvermogen van de schepen" (Bouwmeester,
1988, blz. 59). Ook spelen de manoeuvreereigenschappen van de diverse typen schepen een
belangrijke rol.

6

"De in- en uitvaar(volg)tijden van ongeladen schepen zijn significant korter dan van geladen
schepen" (Bouwmeester, 1988, blz. 59).

49

De capaciteit van een sluis kan worden verhoogd door het verkorten van de
cyclustijd en het beter benutten van de sluiskolk. De samenstelling van de te
schutten vloot is in dit verband verreweg de belangrijkste variabele. Bij een niet
optimale samenstelling blijft er (veel) kolkoppervlak onbenut: de resterende ruimte
is onvoldoende voor nog een schip ernaast of erachter. De additionele wachttijden
die hierdoor kunnen ontstaan wegen over het algemeen veel zwaarder dan
suboptimale omstandigheden (b.v. (on)gunstig ontworpen ligplaatsen vóór een sluis)
die de cyclustijd negatief beïnvloeden.
Bij het bepalen van de capaciteit van een sluis wordt niet gekeken naar optimale,
maar naar de feitelijke omstandigheden in tijden van filevorming7 • Hierbij kunnen
zich de volgende situaties voordoen:
- de traditionele situatie. De sluismeester laat de schepen op volgorde van
aankomst de sluis binnen;
- de aangepaste situatie. De sluismeester wijkt op grond van de hoge verkeersintensiteit af van het first-in-first-out-principe, maar zorgt hier en daar voor beter
passende volgordes;
- de geautomatiseerde situatie. Een informatiesysteem, waarin gebruik gemaakt
wordt van vooraanmeldingen (melding van schepen die onderweg zijn), deelt de
aankomende schepen in voor een schutting met een bepaalde kolk. Het systeem
is gericht op optimale sluiskolkbezetting. Een voorbeeld hiervoor is het
Informatie Verwerkend Systeem voor de scheepvaart in het zuidelijk deltagebied
(IVS), toegepast op de binnenvaarwegen tussen Willemstad en de Westerschelde
(Meulblok, 1988).
Tegen deze achtergrond zijn capaciteitscijfers van sluizen niet bij voorbaat onderling
vergelijkbaar'! . De feitelijke situatie kan immers een traditionele of een geoptimaliseerde zijn.
Overigens leidt de optimalisatie in het kolkgebruik tot verlenging van de schutcyclus, aangezien de geringere ruimtelijke reserves langzamer varen en meer
manoeuvreren noodzakelijk maken. Er kunnen dan meer schepen per kolk worden
geschut, maar per tijdseenheid - en die is belangrijk voor de capaciteit - zijn dit er
minder (afb. 13).
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7

Hierbij is continu een wachtrij voor de sluis aanwezig, zodat altijd met voUe kolken geschut kan
worden. Elke schipper die de voorhaven binnenvaart, bevindt zich dan in de derde van de
hierna genoemde situaties.
"1.
De deuren staan open, zodat het schip regelrecht de kolk kan invaren.
2.
De deuren zijn (nog) gesloten, maar het schip zal achter de reeds aanwezige schepen
afmeren aan de opstelruimte om met de eerstvolgende schutting mee te kunnen.
3.
Het scheepvaartverkeer is zo druk dat het schip tenminste één schutting zal moeten
wachten op de wachtplaats (overliggen) voor het aan de beurt is om te worden geschut"
(Bouwmeester, 1988, blz. 42).

8

Capaciteits- en intensiteitscijfers zijn ook om andere redenen veelal onderling onvergelijkbaar.
Vanwege verschillen in registratie tussen sluisbeheerders heeft Rijkswaterstaat sinds ca. twee
jaar een landelijk telsysteem ingevoerd.

Afb. 13

Verband tussen schutcapaciteit

* en de mate van kolkvulling
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* Gemeten in het aantal schepen per tijdseenheid.

Een ander aspect voor een optimale sluisbenutting is het transport van gevaarlijke
stoffen. Bij schepen met licht gevaarlijke stoffen (aanduiding 'één kegel') moet in
sluizen een afstand van lOm bewaard worden. Schepen met gevaarlijke stoffen
('twee kegels') moeten apart geschut worden9 • Een sluis met een tussenhoofd1o
maakt het gelijktijdig in één kolk schutten van een schip met gevaarlijke stoffen en
andere schepen mogelijk.
In afbeelding 14 wordt - voor verschillende sluizen (één grote en drie kleine) - het
verband tussen het maximum aantal schepen per kolkvulling (alleen volle kolken)
en het gemiddelde tonnage per schip per schutting weergegeven. Vermenigvuldigt
men de tonnages met het aantal schepen, dan verkrijgt men de maximale

9

Drie-kegel-stoffen (munitie e.d.) worden hier niet nader behandeld.

10

De hier aanwezige sluisdeuren scheiden de sluiskolk in twee compartimenten, zoals bij de
Volkerak-sluis.
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Afb. 14

Het verband tussen het maximum aantal schepen en het gemiddeld
laadvermogen per schip bij grote en kleine sluizen (alleen volle kolken)

Maximum
aantal
schepen
per kolkvulling
(alleen
volle
kolken)

1
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500

1000

1500

2000

Gemiddeld laadvermogen per schip
Bron:

Bouwmeester, 1988, figuur 47, blz. 73.

Tabel 6

De maximale vervoersstroom per schutting (alleen volle kolken) bij grote
en kleine sluizen

sluis

aantal schepen
(afgerond)

sluis nO.12
(zie afb. 7)

sluis no. 20
en 21 (zie
afb. 7)

Bron:
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gemiddeld maximaal
laadvermogen per schip

maximale vervoerssstroom
per schutting

12

500

10 500

11

1000

11 000

9

1500

13500

5

500

2500

1

1000

1000

eigen bewerking van Bouwmeester, 1988, figuur 47, blz. 73.

vervoersstroom in tonnen per kolkvulling (tabel 6). Hieruit blijkt dat de maximale
vervoersstroom ("capaciteit") bij een grote sluis toeneemt, naarmate er grotere
schepen de sluis passeren. Bij kleinere is dit niet het geval hetgeen te maken heeft
met de suboptimale kolkvulling (te veel restoppervlak).

Conclusies
Om de 'topcapaciteit' te bereiken dient per sluis het optimale scheepstype te
worden bepaald. Dit heeft afmetingen waardoor de sluiskolk zo gevuld wordt dat
er een maximaal aantal schepen per tijdeenheid kan passeren.
Vervolgens moeten bij de optimalisatie ook de andere sluizen en de vaarwegvakken
van een verbinding worden betrokken. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om een
sluis minder optimaal te benutten als daardoor de benutting van een hele
verbinding wordt vergroot.
B2.3.3 Bruggen
Bruggen en andere kunstwerken kunnen de weerstand van een waterweg vergroten.
Dit doet zich onder meer voor als de breedte van de waterweg door een kunstwerk
verminderd wordt. Beweegbare lage bruggen (voor het weg- en railvervoer) kunnen
zelfs leiden tot stilstand van de binnenvaart (ten gevolge van de timing van het
openen van de brug of - bij bruggen voor het railvervoer - door het hanteren van
zogenaamde bloktijden (hierbij blijven de bruggen ten gunste van het railvervoer
en in het nadeel van het watervervoer gedurende vaste tijdsblokken gesloten). Er
moet dan, net als bij een sluis, worden gewacht.
De capaciteitsaspecten van een brugpassage kunnen worden afgeleid uit die van een
sluispassage (bedieningstijd wordt gelijk aan openen en sluiten van de sluisdeuren;
in- en uitvaarttijden worden aan elkaar gekoppeld).

B2.4

Capaciteitsreserves van vaarwegen

In deze paragraaf worden de mogelijkheden om beter gebruik te maken van de
infrastructurele reserves nader bekeken, hierbij uitgaande van de aanwezige
capaciteit en de daarvoor geldende randvoorwaarden.
B2.4.1 Vaarwegen
In afbeelding 15 zijn de waarden van de gemiddelde verkeersbelasting van de
verschillende vaarwegen (en sluizen) in het jaar 1983 en de schattingen daarvan
voor 2010 weergegeven.
De gemiddelde capaciteitsreserves op het sluisvrije gedeelte (dus ook naar het
belangrijkste achterland, Duitsland) zijn aanzienlijk. De hoogste gemiddelde
verkeersbelastingen liggen over het algemeen onder 0.1 (dit houdt in dat er een
gemiddelde reserve van 90% is; de gegevens hebben betrekking op 1983). Voor
transporten waarbij ook van het overige netwerk gebruik gemaakt wordt (b.v.
transporten van en naar België) zijn de capaciteitsreserves van het sluisvrije
gedeelte minder relevant.
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Atb. 15

De verkeersbelasting * in 1983 en 2010 op het binnenvaartnet van de
Randstad inclusief de belangrijkste achterlandverbindingen
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Bron: eigen bewerking van IfC-waarden die door de DVK, 1990, zijn aangeleverd.
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Deze gegevens zeggen echter niets over de verkeersbelastingen van de vaarwegen
in de spitsuren, maar alleen iets over de gemiddelde jaarbelasting. Uit afbeelding
15 kan worden afgeleid dat op de meeste verbindingen een verdubbeling van de
verkeersomvang mogelijk zou zijn, als men de binnenvaart in de tijd gelijkmatig zou
spreiden. Voor veel vaarwegvakken zou door spreiding van het verkeer in de tijd
een vertienvoudiging van de huidige intensiteit mogelijk zijn, als er niet zo vele
kruispunten van vaarwegen en diverse hindernissen langs de vaarwegen waren. Op
de kruispunten is er sprake van weefverkeer. Kritische punten in het sluisvrije
netwerk zijn de knooppunten tussen de Noord, de Beneden Merwede, de Oude
Maas en de Dordtsche Kil.
De verkeersbelasting van de vaarwegen varieert per maand, per weekdag en per uur
van de dag. In de weekeinden (tabel 7) en in de nacht (afb. 16) wordt er minder
gevaren.
Uit tabel 7 kan worden afgeleid dat ca. 22% van de weekvaart (aantal schepen)
voor rekening komt van het weekeind (bij een gelijkmatige weekverdeling was dit
ruim 28% geweest). Dit houdt in dat de verkeersintensiteit op een gemiddelde
werkdag bijna 10% hoger is dan het weekgemiddelde (namelijk 15,6% in plaats van
14,3%), op een dag in het weekeinde ca. 23% onder het weekgemiddelde (namelijk
11% in plaats van 14,3%).
Deze spreidingscijfers kunnen worden gecombineerd met de waarden voor de
gemiddelde verkeersbelasting (IfC) op een vaarweg. Uit afbeelding 15 blijkt dat een
druk bevaren vaarweg in Nederland gemiddeld niet meer dan 9% is belast. Dat
betekent dat de belasting op een dag in de week bijna 10% en in het weekeinde
bijna 7% bedraagt. De conclusie is dat er op een dergelijke vaarweg een capaciteitsreserve van 90% in de week en 93% in het weekeinde aanwezig is.

Tabel 7

Dagsoort

Verdeling van de vrachtvervoerende schepen over de dagen van de week
voor een tweetal waarnemingspunten, 1988

aantal schepen

PAPENDRECHT
laadvermogen

(%)

(%)

(%)

(%)

6,6
14,7
17,2
16,0
17,6
16,4
11,5

9,6
13,3
17,4
13,5
16,5
16,3
13,3

9,6
12,4
15,9
16,4
15,7
15,7
14,3

12,3
12,9
14,7
15,5
14,7
15,4
14,6

zo
ma
di
wo
do
vr

za
Bron:

PANNERDENSCHE KOP
aantal schepen
laadvermogen

DVK, 1989, blz. 11.
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Bij de gemiddelde dagbelasting is een verdere differentiatie naar uur mogelijk. De
spreiding van de verkeersomvang over een etmaal (werkdag) blijkt - voor drie
vaarwegen, namelijk de Beneden Merwede, de Oude Maas en de Noord - uit
afbeelding 16. Elk diagram vertoont de verkeersbelasting voor beide richtingen
apart. De hoogste concentraties bedragen ca. 9% (bij een gelijkmatige dagverdeling
zou elk uur 4,3% van het verkeer hebben). Op deze uren is de verkeersbelasting
dus ruim het dubbele van het gemiddelde. Dat houdt in dat er uurbelastingen van
20% in plaats van 10% voorkomen. Met andere woorden, de capaciteitsreserve
bedraagt nog 80%.

Op de Nederrijn komen ook verkeersbelastingen van 15% (weekgemiddelde) voor.
Past men dezelfde rekenstappen toe als hiervoor geschetst, dan verkrijgt men,
uitgaande van uurconcentraties van 11% in plaats van 9%, op bepaalde uren een
verkeersbelasting van ruim 40%, dat wil zeggen dat de capaciteitsreserve nog ca.
60% bedraagt.
Conclusies
Uit deze globale berekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
Op de drukste uren van de week bedraagt de capaciteitsreserve van redelijk drukke
vaarwegen 80%, op delen van de Nederrijn 60%, terwijl de gemiddelde (hele week)
capaciteitsreserves ruim 90 resp. 85% zijn. Om optimaal gebruik te maken van de
gemiddelde capaciteitsreserves, is het noodzakelijk dat er spreiding van het verkeer
in de tijd plaatsvindt, want de capaciteitsreserves zijn in de spitsuren duidelijk
geringer.

Bij deze conclusies mag men niet uit het oog verliezen dat ze uitsluitend betrekking
hebben op vaarwegvakken. Er is geen rekening gehouden met het effect van
kruispunten (weefverkeer van schepen) en sluizen (zie B2.4.3). Ook is er geen
rekening gehouden met netwerkeffecten in de vorm van routekeuzen. De getrokken
conclusies hebben immers alleen effect als de routekeuze van schippers leidt tot
gelijkmatige verkeersbelastingenll .

11

56

Dit is echter om vele redenen niet het geval. Een voorbeeld. Op de meeste relaties in
Nederland (en België) kunnen schippers kiezen tussen verschillende routes. De criteria voor
de keuze zijn tijd en kosten (vaarkosten met of zonder havenkosten). Vaarwegen met veel
bruggen en sluizen worden gemeden, als er alternatieven zijn. "Soms kan de keuze van de
schippers ook anders uitvallen, bijvoorbeeld indien er voor bepaalde vaarwegen en sluizen
tolgeld wordt geheven. Dit laatste is onder andere de oorzaak van de zogenaamde hoefijzervaart via Nederland. Omdat de vaarwegen in Nederland niet belast zijn, maar wel in België en
Duitsland, varen vele schippers om via Nederland. Dit kost meer tijd, maar minder geld,
ondanks extra energiekosten" (Bouwmeester, 1988; blz. 9).

Atb. 16

Procentuele verdeling van het aantal beroepsvaartuigen per uur gemiddeld over vijf werkdagen (waarnemings- en referentiepunt Papendrecht)

1983

1988

y.

I

TIJ( I.

TOTAAL: 1137
TAK 1.
10~-----------------------------

IO~---------------------------

10~----------------~~------

IO~------------------------Btntdon lItMIodo van

,o.,.,...ingsJMI~

of.

TOTAAL: 1382

o

4

8

UREN (M . E.T.)

12

16

20

o

24

12

IJIEH - - - - i
I

TOTAAL' 1277
lUIt noos noor

TAK 2.

TIJ( 2.
,o.,.,...ingsJMI~ ~Of.

10~---------------=~---------

IO~-------------------------

(O~-----------------=~---------

10~---------------------------

Oudf Mnas \'o.n lItlCLrn..ingspll'll

(Lr .

TOTAAL: 1103

o

4

8

UREN (M.E. T • )

12

16

20

o

24

12

16

20

21

IJIEH -----)

TOTAAL: 1252
TRK 3.

TAK 3.

Noord nao.r wtl4t'nHingsP\l'll loe .

____-------

10 f--------------------------

10~------------~-------------

10~-----------=~-----------

10~----------------

048

UREN (M . E • T • )

TOELICHTING:

12

16

20

24

'naar' = vaarrichting naar telpunt toe;

o

12

16

20

21

IJlEN -----)

'van' = vaarrichting van telpunt af

Bron: DVK, 1984b (blz. 87), en DVK, 1989 (blz. 104).

57

B2.4.2 Sluizen
De belastbaarheid van de vaarwegen hangt onder andere af van de situatie van
sluizen. De verkeersbelasting daarvan ligt in de orde van grootte van 0.4 tot 0.5
(b.v. Volkerak- en Kreekraksluis of de sluis bij Hansweert). De meest belaste sluis
is de Oranjesluis bij Amsterdam (IfC = 0.66). Die orde van grootte geldt voor nog
twee sluizen: Prins Bernardsluis (Amsterdam-Rijn-Kanaal) en sluis Lith (bij Oss).
Sluis Engelen (bij s'Hertogenbosch) heeft een belasting van 0.55, terwijl alle andere
sluizen belastingen van onder de 0.5 kennen. Samengevat, de sluizen zijn duidelijk
zwaarder belast dan de aangrenzende vaarwegvakken.
De spreiding van de verkeersomvang in de tijd wordt hier niet even gedetailleerd
toegelicht als bij de vaarwegvakken. Waar het om gaat, kan samengevat als volgt
worden weergegeven. Een drukke sluis zal net als de aangrenzende vaarwegvakken
in de spitsuren dubbel zo veel verkeer te verwerken hebben als gemiddeld. Dat
betekent dat het capaciteitsbeslag in de spitsuren 80 tot 100% kan bedragen. Dit
impliceert dat het benutten van de capaciteitsreserves van de vaarwegvakken
grotendeels slechts mogelijk is, als er op een vrij radicale manier spreiding van het
vervoer in de tijd plaatsvindt.
Uiteraard spelen bij alle benuttingsvraagstukken nog andere randvoorwaarden een
rol, zoals de vraag hoe recreanten het netwerk mogen gebruiken. Recreatievaartuigen verstoren de beroepsvaart, ook al is dit effect op de meest verbindingen

Atb. 17

Capaciteitsverlies bij schutsluizen door recreatievaart
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Bron: Tweede Kamer (1980-1981), blz. 36.

58

beperkt van omvang12 • De belangrijkste nadelen voor het goederenvervoer
ontstaan bij de sluizen (en bruggen). Het goederenvervoer heeft minder beschikking
over de sluiscapaciteit. Dit komt in feite neer op een capaciteitsverlies voor het
goederenvervoer, hetgeen in de spitsuren zeer nadelig kan zijn. Een indruk van de
mogelijk capaciteitsverliezen van sluizen door de recreatievaart geeft afbeelding 10.
Daaruit blijkt dat, wanneer er bijvoorbeeld in de Volkeraksluizen 10 recreatievaartuigen per uur worden geschut, dit voor de beroepsvaart identiek is met een
vermindering van de schutcapaciteit van ca. 13%.

B2.4.3 Vlootcapaciteit, leegvaren en beladingsgraad
De binnenvaartvloot wordt gekenmerkt door een structurele overcapaciteit13 die
in stand kan worden gehouden bij de gratie van een hoge flexibiliteit van
binnenschippers (lage winst, lage levensstandaard, tijdelijk interen op vermogen
e.d.) en van het evenredige vrachtverdelingssysteem dat in het beroepsvervoer
bestaat voor het transport van een groot gedeelte van het droge ladingenpakket
binnen Nederland en tussen België en Nederland. Hierbij wachten schippers op één
van de beurzen (in Nederland zijn dat er 14) hun beurt af voor lading die tegen
vaste prijzen kan worden vervoerd14 • Het beurssysteem gaat hand in hand met
leegvaart, aangezien schippers zonder lading eerst naar een beurs moeten varen.
Andere oorzaken voor leegvaren zijn ruimtelijk-economisch (er is meestal niet even
veel lading voor de twee richtingen van een relatie) en organisatorisch van aard: de
segmentatie van de scheepvaartmarkt, en het cabotageverbod bij internationale
transporten, bevorderen het leegvaren. Deze factoren werken gedeeltelijk ook de
lage beladingsgraden van schepen in de hand.
Om een indruk van de orde van grootte te geven: in de internationale binnenvaart
voer in 1986 45% van de schepen (ruim 35% van het laadvermogen) bij binnenkomst in Nederland zonder lading. Voor schepen die Nederland verlaten, zijn de

12

Dit blijkt onder andere uit radaronderzoek: recreatieschepen maken een aanzienlijke lengte
voor de boeg van een beroepsvaartuig vrij (Bouwmeester, 1988; Korf, 1989).

13

Een bijzonder aspect van de overcapaciteit van de vloot is dat er altijd een reservevloot ter
beschikking staat die ingezet kan worden in de jaarlijkse vervoerspieken (onder meer
campagnevaart in october, b.v. suikerbieten; deze leidt op sommige verbindingen tot de inzet
van 40% meer schepen; DVK, 1989, blz. 121). Ook is er bij laag water een grote behoefte aan
additionele schepen, omdat er dan minder kan worden geladen. Schepen die in dit kader
worden ingezet, kunnen niet geheel tot de overcapaciteit worden gerekend.

14

Dit systeem, dat binnen Nederland slechts 25% van het binnenlands vervoer van droge ladingen
omvat (de rest is zand en grind) (Wagenaar, 1988), werkt ook regulerend in de andere
marktsegmenten. Bij te sterke prijsdalingen in verschillende overige marktsegmenten zien
schippers af van deze transporten en schrijven zich in op een beurs. Overigens bestaat het
toerbeurtsysteem ook in Frankrijk. Van de Europese binnenvaart vindt 30% plaats onder het
toerbeurt-regime (CEMT, 1990).
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cijfers gunstiger: ruim 75% resp. 80% van de schepen is beladen. Lege vaarten
komen bijzonder veel voor in de tankvaart (DVK, 1989). De leegvaartpercentages
zijn in de binnenlandse vaart iets ongunstiger dan in de internationale vaart (ca.
49% van de schepen is beladen).
Niet alleen het leegvaren, maar ook een lage beladingsgraad van schepen draagt
ertoe bij dat de infrastructurele capaciteit niet volledig wordt benut. Bijvoorbeeld,
van de beladen schepen in de internationale binnenvaart lag de gemiddelde beladingsgraad onder de 80% (CBS, 1987). Lagere beladingsgraden zijn het gevolg van
verladerswensen (verladers willen dat er op een bepaald moment een bepaalde
hoeveelheid van x naar y wordt getransporteerd; veelal is er geen aanvullende
lading die net de overblijvende scheepsruimte zou kunnen vullen) en van
suboptimale vrachtbemiddeling. Het effect van lagere beladingsgraden wordt in
tabel 8 weergegeven.
Tabel 8

Het effect van lagere beladingsgraden van schepen op de benutting (%)
van de infrastructuur (100% = aantal schepen resp. tonnen bij een
beladinesl!l"aad van 1)

Beladingsgraad

Gemiddeld
laadvermogen
van
groepen
schepen •

0,4

800 t
1200 t
1600 t
2000 t

Breedte vaarweg = UlO m

Breedte vaarweg = 200 m

Maximaal
aantal
schepen /
uur

Maximaal
aantal
schepen /
uur

134
133

Totaal
laadvermogen
(x 1000 t) /
uur

Totaal
laadvermogen
(x 1000 t) /
uur

144

53
54
55
58

143
141
139
138

57
57
55
55

138

0.6

800 t
1200 t
1600 t
2000 t

121
117
123
129

72
71
74
77

124
122
123
122

74
73
74
73

0,8

800 t
1200 t
1600 t
2000 t

108
105
109
111

86

110
106
111
108

88
85
88
86

•

83
88
89

In het onderzoek, waaruit deze gegevens afkomstig zijn, is gewerkt met alternatieve combinaties
van scheepstypen die elkaar tegemoet komen of - per richting - kunnen inhalen. -

Bron: eigen bewerking van Studiedienst Verkeer te Water, 1971, bijlage 14. Deze gegevens worden
nog steeds gepubliceerd (b.v. - voor een lagere beladingsgraad - door Bouwmeester, 1988, tabel
11).
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82.4.4 Conclusies
In afbeelding 18 worden de mogelijkheden om intensiever gebruik de maken van
capaciteitsreserves zonder dat dit leidt tot een capaciteitsverhoging, op een rijtje
gezet. Daaruit blijkt capaciteitsreserves in het sluisvrije netwerk aanzienlijk zijn. Dat

Afb. 18

De omvang van capaciteitsreserves in de binnenvaart
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geldt ook ten aanzien van de drukste uren (verkeerspieken). Op de verbindingen
die sluizen bevatten, zijn de gemiddelde reserves ook aanzienlijk, maar tijdens de
verkeerspieken zijn de reserves gering of soms zelfs nul. Spreiding van het verkeer
in de tijd is noodzakelijk om van de gemiddelde reserves enigszins gebruik te
kunnen maken. De leegvaart in de afvoer is aanzienlijk en biedt in theorie veel
mogelijkheden ter verhoging van de omvang van de potentiële vervoersstromen.
Aangezien de leegvaart voor een zeer groot gedeelte verband houdt met het
locatiepatroon van verladers, gaat het om een in de praktijk moeilijk te beïnvloeden
randvoorwaarde.

B2.5

Randvoorwaarden in de hedendaagse beleidspraktijk

Sturing van de randvoorwaarden van infrastructuurbenutting om overheidsuitgaven
en maatschappelijke kosten te besparen, is tot nu toe nauwelijks een aandachtspunt
van het beleid. Dit bUjkt mede uit de activiteiten van specialistische diensten, zoals
de DYK. van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze exploiteert en
ontwikkelt verschillende modellen voor diverse beleidsdoeleinden. De reguliere
vervoers- en verkeersmodellen (basis: Transport Economisch Model) hebben als
belangrijkste functie het signaleren van eventuele capaciteitstekorten op de lange
termijn, om al op tijd over maatregelen te beslissen waardoor een dreigend
knelpunt wordt vermeden. Lange termijn-signalering is noodzakelijk, aangezien de
planning en realisatie van infrastructuur veel tijd in beslag neemt en het wenselijk
is de infrastructuur op tijd gereed te hebben. Dat zal in de volgende paragraaf
worden toegelichtlS •
B2.5.1 Vervoers- en verkeersmodellen
De sterke groei van vervoer en verkeer in de jaren zestig heeft de noodzaak tot
meer inzicht in de toekomstige ontwikkeling van het vervoer en de infrastructurele
capaciteit doen toenemen. Rijkswaterstaat begon met diepergaande capaciteitsstudies (Studiedienst, 1971) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
verleende aan het NEl opdracht tot het verrichten van prognoses. In 1972
rapporteerde het NEl over de uitkomsten van haar werkzaamheden: het legendarische rapport Integrale verkeers- en vervoersstudie verscheen. Het NEl-model werd
door het NV! (een van de voorganger-organisaties van NEA) verfijnd in het kader
van een prognose van de vervoers- en verkeersstromen in de periode 1980-1985
(NV!, 1975). In dit kader werd - in het verlengde van het verkeersproduktiemodel
van het NEl - een verkeerstoedelingsmodel ontwikkeld. Hierbij wordt het verkeer
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Een voorbeeld van een model voor andere beleidsdoeleinden is het zogenaamde PAWNmodel van de Dienst Verkeerskunde. Hierin wordt gekeken wat de gevolgen van de
waterhuishouding zijn voor de binnenscheepvaart. Elementen van het model zijn schommelingen per seizoen van het waterniveau en wateronttrekkingen door de landbouw en door
drinkwaterproducenten. Dit model is niet primair gericht op capaciteit, maar op kostenvraagstukken (Knippenberg, 1990).

op een relatie op grond van tijd- en geldweerstanden toegedeeld aan alternatieve
routes. De drie modellen (raming van de vervoersbehoefte, raming van de
verkeersproduktie, en de verkeerstoedeling) zijn in het kader van vervolgopdrachten
steeds verbeterd, zo ook ten behoeve van de berekeningen ter onderbouwing van
het SVV I1-beleid en ten behoeve van korte termijn-ramingen.
De vervoersbehoefte is op zich voor het capaciteitsvraagstuk niet direct van belang,
behalve dat in de laatste module van het model (in de zgn. distributie- en modalsplit-modellen) de modal split wordt bepaald. Hierbij wordt de vervoersomvang en
de vervoerswijze per relatie16 geraamd. De keuze van bestemming en vervoerswijze hangt onder meer af van de bereikbaarheidskwaliteit tussen regio's. De criteria
voor de bereikbaarheidskwaliteit moeten worden bepaald 17 • Bij de berekening van
de modal split worden diverse voorkeuren van schippers en prijsverhoudingen
tussen vervoerswijzen verondersteld die als randvoorwaarden van de infrastructuurbenutting moeten worden opgevat. Bij deze randvoorwaarden wordt vooral
gestreefd naar een zo realistisch mogelijke weergave van de toekomst. Beleidsinvloeden komen marginaal aan bod. En de invloeden die er aan bod komen,
betreffen zeker geen beleidslijnen die - zoals de beïnvloeding van benuttingsrandvoorwaarden ten behoeve van een efficiënter infrastructuurgebruik -een tot nu toe
nagenoeg onbekend terrein vormen.
Hoe weinig dit strookt met de doelstelling van ons onderzoek, blijkt nog beter bij
de andere twee modellen. De DVK bepaalt op grond van onderzoek per relatie
voor een prognosejaar het gemiddelde laadvermogen van de binnenvaartvloot
(schaalvergroting) en de samenstelling van de vloot (spreiding over scheepsklassen).
Dit wordt zo 'realistisch' (dat wil zeggen overeenkomstig de huidige praktijk)
mogelijk benaderd (Smeenk, 1989; Knippenberg, 1990)18. De redenering die in ons
onderzoek wordt gevolgd, is dat dergelijke 'realistische' criteria in eerste instantie
geen rol mogen spelen. In plaats daarvan zou de toekomstige vloot op een verbinding uitsluitend moeten worden bepaald op grond van de maximale infrastructuurbenutting (op bepaalde vaarwegen b.v. uitsluitend 6-baksduwvaart).
De invalshoek van ons onderzoek kan overigens - tenminste gedeeltelijk uitstekend worden onderbouwd door economische criteria. Maar hierbij mag anders dan bij de DVK - niet slechts gekeken worden naar de bedrijfseconomische

16

Een relatie is de verbinding tussen twee regio's. Per relatie bestaan er één of meer routes.

17

In aanmerking komen de vaartijd of de vaarkosten of de integrale kosten die verbonden zijn
aan bepaalde keuzes (deze kunnen b.V. inclusief de havenkosten zijn). De tijd of de tijdskosten
hangen onder meer af van de verkeersbelasting en dus ook van de capaciteit van het netwerk.
Over het algemeen worden - in navolging van de werkelijkheid - tijd en kosten per vervoerswijze verschillend beoordeeld.

18

Tot de mogelijkheden behoort het toepassen van bedrijfseconomische optima (zoals ze
onderzocht werden door Verkade, 1987).
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optima, maar ook naar de openbare financiën (b.v. veranderingen van kosten en
baten van de infrastructuur ten gevolge van bespaarde investeringen voor de
uitbreiding van de fysieke infrastructuur) en nationaal-economische en beleidsmatige criteria (b.v. ook rekening houdend met de milieu-effecten).
Dezelfde tegenstelling tussen een 'realistische' benadering en die van ons onderzoek
valt ook voor de verkeerstoedelingsmodellen aan te geven. Bij een 'realistische'
benadering wordt uitgegaan van de toekomstige kenmerken van een 'realistische'
vloot: de schepen hebben verschillen in laadvermogen, beladingsgraad en snelheid,
en ze moeten elkaar veel inhalen. De sluizen worden gedeeltelijk slecht benut,
aangezien er geen afstemming tussen scheepstypen en sluiskenmerken heeft
plaatsgevonden. In de 'realistische' benadering wordt het verkeer over alternatieve
routes toegedeeld op basis van het "Wardrop-evenwicht"19 en wordt uitgegaan van
een beperkte capaciteit (dat wil zeggen dat er congestie kan ontstaan). De
weerstanden worden afgeleid uit de tijds- en overige kosten. En de capaciteit is in
overeenstemming met 'realistische' randvoorwaarden.
In een toedeling volgens de invalshoek van ons onderzoeksproject vormt afstemming van de vloot en de infrastructuur het uitgangspunt. Er wordt - net als bij de
'realistische' toedeling - gewerkt met capaciteitsbeperkingen. Maar het evenwicht
wordt niet gevonden bij gelijke weerstanden van alternatieve routes (daar komt het
Wardrop-principe op neer), maar bij een gelijke verkeersintensiteit van alternatieve
routes. Hierbij kan de individuele schipper, anders dan bij het Wardrop-evenwicht,
niet verzekerd zijn van de beste route. Wel worden de individuele nadelen
gecompenseerd door een hoger maatschappelijk rendement, dat gemiddeld ook de
schipper ten goede komt: de infrastructuurkosten dalen.
B2.5.2 Capaciteit complexer benaderd
Er bestaat wel eens de indruk dat de gehanteerde grootheden niet datgene
weergeven wat men zou moeten weten om over toekomstige investeringen op een
verantwoorde manier te beslissen (Van Toorenburg, 1991). De gehanteerde
indicatoren voor capaciteit, verkeersbelasting e.d. zouden een te grote simplificatie
van de werkelijke situatie en knelpunten zijn. Zo houdt de DVK zich al enkele
jaren bezig met de vraag of de vaarwegen gezien de toenemende verkeersbelasting
nog voldoende veilig zijn. Hierbij wordt niet gekeken naar gemiddelde afstanden
van schepen in drukke perioden, maar naar het aantal 'drukke clusters' dat onder
moeilijke omstandigheden over bijvoorbeeld een rivier gaat. Zo'n cluster kan
bestaan uit een handvol schepen dat elkaar inhaalt (elke schipper heeft hierbij zijn
eigen strategie en taktiek). Voordat deze cluster weer uit elkaar valt, kan zij zich
over lange afstanden door de waterwegen voortbewegen. Situaties met een hogere
aanvaringskans ontstaan wanneer twee clusters elkaar tegemoet komen, in het
bijzonder bij een lage waterstand of bij mist. Een dergelijke benadering van
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Hierbij wordt gestreefd naar een wdanige verdeling van het verkeer over de overbelaste en
beschikbare alternatieve routes, dat de reisweerstand van de gekozen route voor iedere schipper
lager is of ten hoogste gelijk aan die van alle niet gekozen alternatieve routes.

capaciteit kan tot heel andere eisen aan de primaire en secundaire infrastructuur
leiden. Ook kan de capaciteit van infrastructuur in dat licht anders worden
beoordeeld.

B2.6 Conclusies

Hoewel de verkeersbelasting van het binnenvaarwegennet in Nederland op dit
moment duidelijk lager is dan de maximale belasting, zullen naar verwachting de
komende 10 à 20 jaar ook in bepaalde netwerkdelen van het vaarwegennet
bepaalde tijdstippen capaciteitstekorten optreden.
Om de capaciteit te verhogen kan aan een verandering van de benuttingsvormen
gedacht worden en aan benuttingswijzen die tot een gelijkmatiger gebruik van het
netwerk leiden. In het laatste geval treedt piekverbreding op.
Op het Nederlandse vaarwegennet is de capaciteit van sluizen veel kleiner dan die
van de vaarwegvakken. De groei van de vervoersomvang in de binnenvaart doet
derhalve het eerst de sluizen 'dichtslibben'.
De mogelijkheden tot beïnvloeding van de infrastructuurbenutting zijn bij
vaarwegvakken en sluizen verschillend. Het optimaliseren van de vaarwegvakbenutting kan juist negatieve capaciteitseffecten bij de sluizen bewerkstelligen en
omgekeerd.
Voor de vaarwegvakken geldt dat de capaciteit stijgt, naarmate:
- de snelheid van de schepen toeneemt. Belangrijk is in dit verband dat de
snelheid weinig invloed heeft op de afstand tussen schepen in de lengte-richting;
de snelheid van de schepen gelijk wordt. Hierdoor wordt het inhalen van schepen
overbodig. De verkeersstromen worden dus gehomogeniseerd;
de afstanden tussen de schepen afnemen. Hierbij valt te denken aan vaartuigtechnische optimalisatie en aan regulering van de scheepsbewegingen door
middel van verkeersgeleiding;
de scheepsgrootte toeneemt.
Een en ander leidt tot de conclusie dat op de grotere vaarwegen de exclusieve inzet
van 4- of 6-baksduwstellen (= schaalvergroting en homogenisering) die snel varen
en goed te sturen zijn ook bij lage snelheden tot een aanzienlijke verhoging van de
capaciteit van vaarwegvakken zou leiden, althans op het sluisvrije netwerk. Deze
conclusie vormt in hoofdstuk B3 het uitgangspunt voor de berekening van de
capaciteit - gegeven TECHNOMAX-randvoorwaarden.
Homogenisering van de verkeersstromen houdt ook in dat de beroeps- en recreatievaart elkaar niet storen, of dat andere activiteiten te water (b.v. veerboten) op
tijdstippen plaatsvinden die de hoofdstromen weinig storen.
Op het overige netwerk wordt het optimale scheepstype mede bepaald door de
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kenmerken van de op het desbetreffende netwerk voorkomende sluis- en
vaarwegvakafmetingen. De capaciteit van sluizen wordt gunstig beïnvloed door het
verkorten van de schutcyclus en de optimale benutting van de schutkolk. Het laatste
houdt in dat de scheepstypen de schutsluis goed moeten vullen. Anders is er sprake
van verspilling van kolkruimte. Een extreme vulling van de sluis heeft weer nadelen
omdat daardoor de schutcyclus weer bovenproportioneel toeneemt.
Het capaciteitsbeslag van het vaarwegennet wordt gunstig beïnvloed door het
egaliseren van de vervoersstromen in de tijd en de ruimte, en door de verhoging
van de scheepsbenutting (weinig leegvaart, hoge beladingsgraden). De scheepsbenutting staat niet los van de spreiding van vervoersstromen. Leegvaart en
beladingsgraden zijn immers mede het gevolg van het ruimtelijke patroon van
bedrijfsvestigingen.
De effecten van de verschillende maatregelen zijn verschillend, maar over het
algemeen aanzienlijk; de winst in de vorm van additionele capaciteit of minder
capaciteitsbeslag in de piekuren bedraagt tussen de 10 en 100%.
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L2
LUCHTVAART

1.2.1 InleidiJig
De luchtvaart kampt met grote capaciteitsproblemen. Eén van de gevolgen hiervan
is, dat vliegtuigen langer in de lucht moeten blijven voordat ze kunnen landen.
Lufthansa bijvoorbeeld, verloor hierdoor in 1989 alleen al boven West-Duitsland
9200 vlieguren (Reichow, 1990). De kosten van vertragingen - capaciteitsproblemen
zijn hiervan een belangrijke oorzaak - bedragen voor geheel Europa $ 4 mld. per
jaar of 8% van de totale brutowinst van de Europese luchtvaartmaatschappijen
(Ryan, 1989). Als dit ook zou gelden voor de KLM, dan was dit percentage in 1989
even hoog als het aandeel van de afschrijvingen in de totale bedrijfskosten (KLM,
1990).
De luchtvaart bestaat in feite uit een keten van processen (m.n. betrekking hebbend
op de luchthaven, de vliegtuigen en de luchtverkeersbeveiliging), waarvan de meeste
op de grond plaatsvinden. Elk van deze processen is weer onder te verdelen in
deelprocessen met een bepaalde capaciteit; er zijn dan diverse capaciteitsbegrippen
te onderscheiden. Deze processen en begrippen worden in dit hoofdstuk beschreven.
Een vrij centrale functie is in deze beschouwing weggelegd voor de luchthaven
Schiphol (N.V. Luchthaven Schiphol; NVLS) en de directe omgeving daarvan (ca.
10 kilometer), waar de luchtverkeersbeveiliging (LVB) verzorgd wordt door de
Rijksluchtvaart Dienst (RLD). Een tweede beperking is, dat wij uitsluitend het
luchtruim boven Nederland beschouwen. Verder wordt alleen de luchtzijde
beschouwd, waarbij met name het landen centraal zal staan. De eerste twee
begrenzingen hebben praktische gronden, terwijl de derde te motiveren is op grond
van het feit, dat de landingscapaciteit dé capaciteitsmaatstaf voor een banenstelsel
is. Deze inperkingen gelden ook voor hoofdstuk 1.3.
Bij een beschouwing van de capaciteitsvraagstukken rond Schiphol dient een aantal
kanttekeningen te worden geplaatst. Zo kan gesteld worden, dat een groot deel van
de (verwachte) capaciteitsproblemen op Schiphol het resultaat is van het beleid dat
de luchthaven en de (rijks)overheid voeren ter stimulering van de vraag naar
luchtvervoer. Dit beleid wordt gevoerd op grond van de huidige en voor de
toekomst gewenste bijdrage van Schiphol aan de locale en nationale economie. Veel
vliegverkeer op Schiphol wordt namelijk veroorzaakt door 'overstappers', die via
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Schiphol van en naar andere (intercontinentale) bestemmingen vliegen. Dit proces
wordt 'feederen' genoemd. Op deze wijze schiet de capaciteit van elke luchthaven
natuurlijk op een bepaald moment tekort. Vandaar, dat voor Schiphol een door de
Nederlandse regering (vrijwel) goedgekeurd Plan van Aanpak (Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, 1991) is ontwikkeld waarin een uitbreiding van de luchthavencapaciteit is voorzien. Hieraan is voorlopig een prijskaartje van 22 miljard gulden
verbonden. Schiphol staat met deze uitbreidingsplannen niet alleen in Europa, zij
het dat concurrerende luchthavens veelal geconfronteerd worden met ruimtegebrek
en/of hun nationale overheden de belangen van de omwonenden en het milieu:lO
hoger waarderen dan de economische baten van extra vliegverkeer; het is namelijk
de vraag of een objectieve kosten-batenanalyse van de uitbreidingsplannen van
Schiphol positief uit zal vallen. In dit kader kan ook gewezen worden op de zeer
slechte financiële situatie waarin zeer veel (grote) luchtvaartmaatschappijen zich op
dit moment bevinden21 (NRC Handelsblad, 1991).
Discussiëren over het beter benutten van de bestaande luchthavencapaciteit van
Schiphol is in het licht van de geplande capaciteitsuitbreiding volgens sommigen
geen probleem met actualiteitswaarde. Hoewel dit voor Schiphol misschien
(gedeeltelijk) zo lijkt te zijn, geldt dit echter zeker niet voor veel van de overige
luchthavens in Europa.
Ook voor Schiphol zal in de komende decennia de nadruk meer en meer moeten
worden gelegd op het optimaal benutten van de aanwezige capaciteit.
1.2.2 Capaciteit en benutting

Op luchthavens vindt de overslag van goederen en de overstap (transfer) van
personen van en naar andere transportwijzen plaats (weg-lucht, rail-lucht,

:10

Het door minister Alders van VROM voorgestelde stolpmodel voor de Nederlandse economie
vormt een duidelijke indicatie, dat de milieu-overlast van Schiphol (sterk) zal toenemen.
Volgens hem dient de extra milieubelasting door de uitbreidingsplannen van Schiphol door
andere sectoren in Nederland gecompenseerd te worden, zodanig dat de totale milieubelasting
(luchtvervuiling) in Nederland constant blijft. Dit idee vormt de facto een breuk (met
precedentwerking?) met het vigerende milieubeleid gericht op het terugdringen van de diverse
vormen van milieubelasting.

21

Zo werd in 1990 4.9 mld. gulden verlies geleden in de wereldluchtvaart, tegen een winst van 15
mld. gulden in 1989. Sinds 1982 was een verliesgevend jaar niet meer voorgekomen. Vele
maatschappijen, waaronder de KLM moeten drastisch reorganiseren om weer winstgevend te
worden. De Golfoorlog lijkt hier een belangrijke rol te hebben gespeeld. Echter, de
winstmarges staan ook onder de druk door de sterk toegenomen concurrentie (deregulering in
de VS en in mindere mate in Europa), waardoor de stijgende investeringskosten (voor nieuw
materieel en luchtlijnen) niet of nauwelijk gedekt kunnen worden uit stijgende opbrengsten. Dit
leidt tot een toenemend aandeel van vreemd vermogen als financieringsbron en dat is bij de
huidige hoge rentestand zeer ongunstig.
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lucht-lucht). Dit verwerkingsproces bevat de volgende hoofdschakels: de aan- en
afvoer op de grond, de luchthaven en het vliegen zelf. In deze paragraaf wordt voor
deze schakels op beknopte wijze ingegaan op de relatie tussen infrastructuurbenutting (= randvoorwaarden) en capaciteit.

1..2.2.1 Aan· en afvoer over de grond
De aan- en afvoer over de grond is onder te verdelen in de aan- en afvoer buiten
het terrein van Schiphol en die daarbinnen. Tot de eerste categorie behoren de
capaciteit van het wegenstelsel en het spoorwegnet rondom Schiphol. Rondom
Schiphol heeft slechts 10 % van het verkeer over de weg de luchthaven als
herkomst of bestemming (De Wit, 1990). In het kader van de beschrijving van de
luchtvaart wordt de aan- en afvoer aan de landzijde buiten de grenzen van Schiphol
verder buiten beschouwing gelaten. We kijken hier uitsluitend naar de capaciteit
van de parkeerfaciliteiten voor auto's in de onmiddellijke nabijheid van de
luchthaven, naar de capaciteit van het (bus)station op Schiphol en die van de wegen
op de luchthaven.
Tot de centrale randvoorwaarden kunnen in dit kader onder meer gerekend worden
de aan- en afVoersnelheden en de -afstanden. De achterliggende randvoorwaarden
omvatten bijvoorbeeld de rij-eigenschappen van de op Schiphol gebruikte
voertuigen, exclusief die van transportvoertuigen die eigendom zijn van de N.V.
Luchthaven Schiphol22 •
Een snelle aan- en afvoer van personen en goederen op de grond is van groot
belang voor de verwerkingscapaciteit van een luchthaven. Als daar congestie
optreedt, dan kan dit betekenen, dat vliegtuigen niet op tijd kunnen vertrekken of
dat lading of passagiers niet meer mee kunnen. De capaciteit van vliegtuigen en die
van de luchthaven wordt dan suboptimaal benut. Hieraan zijn diverse kosten
verbonden (wachttijdkosten, kosten van bederfelijke goederen, onderbezettingskosten etc.). De snelheid van atbandeling dient wel afgestemd te zijn op die van
bijvoorbeeld de terrninalafhandeling, anders treedt daar een knelpunt op.
Verbindingen zoals de Schiphollijn maken het mogelijk om een luchthaven met de
trein te bereiken. De grote hoeveelheid luchtbagage die vaak per persoon wordt
meegenomen, vormt echter een drempel voor deze wijze van vervoer. Hetzelfde
geldt voor het busvervoer van en naar Schiphol. Taxi's vervullen daarom bij de aanen afvoer ook een belangrijke rol. Het zal duidelijk zijn, dat het gebruik van
collectieve vervoermiddelen uit een oogpunt van (een efficient gebruik van)
capaciteit te prefereren is boven het gebruik van individuele vervoermiddelen.
Immers, naast een toenemende verstopping van het wegennet, leidend tot
toenemende bereikbaarheidsproblemen, leidt een groei van het aantal auto's ook
tot een groei van het aantal parkeerplaatsen. Deze moeten concurreren met

22

Het Iaden en lossen op de platforms valt hier dus buiten. Het verkeer van en naar opslagloodsen valt hier bijvoorbeeld wel onder.

69

,.'J

,~.

bijvoorbeeld de uitbreiding van terminalfaciliteiten en bedrijfsgebouwen; er ontstaan
zo in toenemende mate ruimteproblemen. Dit verklaart mede waarom aan het
openbaar vervoer in diverse publicaties - waaronder het Plan van Aanpak Schiphol
- een grotere rol is toebedeeld dan nu het geval is.
De omvang van de parkeervoorzieningen neemt toe (steeds vaker in meer lagen
boven elkaar), maar de afstand die op de luchthaven moet worden afgelegd, neemt
ook toe. Hierbij speelt de uitbreiding van de gebouwencomplexen op Schiphol een
belangrijke rol; deze worden steeds omvangrijker, waardoor faciliteiten als
parkeerterreinen moeten opschuiven. Hierdoor nemen de loopafstanden toe en
daarmee de reistijden gemoeid met de aan- en afvoer.
Indien hierbij door verlate passagiers vertragingen in deelprocessen optreden
waardoor vliegtuigen moeten wachten, dan neemt de capaciteit van de luchthaven
af. Dit geldt overigens ook als vliegtuigen niet wachten op verlate passagiers. Het
verhogen van de vliegtuigcapaciteiten van het luchtruim en van de landings- en
startbanen (zie hierna) heeft dus alleen zin als de grondafhandelingssnelheid
daaraan aangepast is.

1.2.2.2 Luchthaven
Capaciteit en randvoorwaarden
De capaciteit van een luchthaven wordt uitgedrukt in het aantal personen, goederen
of vliegtuigen dat per tijdseenheid verwerkt kan worden.
Het luchthavenproces bestaat uit de volgende onderdelen: het inchecken, de
douane-afhandeling, de terminals, het aan en van boord gaan, het stallen van
vliegtuigen en het taxiën23 • Deze deelprocessen zullen hieronder beschreven
worden.
Tot de centrale randvoorwaarden op de luchthaven kunnen onder meer gerekend
worden de snelheid van het inchecken, van de douane-afhandeling en van het
taxiën. De achterliggende randvoorwaarden omvatten bijvoorbeeld de wijze van
terminalafhandeling en van het aan en van boord gaan. Ook de rij-eigenschappen
van de op Schiphol gebruikte voertuigen, exclusief die van transportvoertuigen die
eigendom zijn van de N.V. Luchthaven Schiphol vallen hieronder.
Het inchecken
Het verkrijgen van een instapkaart voor de vliegtuigen vond tot voor 'kort in
principe op de luchthaven zelf plaats. Daarbij had elke luchtvaartmaatschappij een
aantal vaste incheckbalies op de luchthaven. Hierin is nu verandering gekomen,
want de homecarrier van Schiphol, KLM, heeft op verschillende NS-stations
incheckbalies geopend om de dienstverlening te verhogen. Hierdoor is de

23
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Overige deelprocessen, zoals de catering en de tax-free shops, worden buiten beschouwing
gelaten.
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baliecapaciteit vergroot. Bagage moet echter door de reIzIger zelf naar de
luchthaven gebracht worden. Op Schiphol zelf wordt een flexibeler gebruik van
aanwezige incheckbalies van verschillende luchtvaartmaatschappijen (common use)
overwogen om tijdens piekuren een snellere afhandeling van passagiers mogelijk te
maken. In Zwitserland wordt de afhandeling van luchtbagage op spoorwegstations
succesvol toegepast. Het capaciteitsbegrip dat hierbij hoort is de baliecapaciteit.
Douanefaciliteiten
Schiphol zal ook na de eenwording van de Europese markt voor de transatlantische
passagiers een grensvoorziening blijven (port of entry resp. port of destination). Een
toename van het aantal passagiers of lading vereist dan een groei van de
douanevoorzieningen. Via (verdere) automatisering van de douane-afhandeling kan
de afhandelingscapaciteit vergroot worden. Koppeling van het automatiseringssysteem van de douane (Sagitta) aan dat van de verladers en aan de boekingssystemen
van de luchtvaartmaatschappijen kan een belangrijke stap in dit kader zijn. Het
capaciteitsbegrip is hier de douane-afhandelingscapaciteit.
De terminals
Voor het wachten op vertrekkende en binnenkomende vliegtuigen staan verschillende wachtruimten ter beschikking: de terminals. De beschikbare terminaloppervlakte
bepaalt het maximale aantal personen dat daar kan verblijven. Door bijstelling van
de door Schiphol gehanteerde (toekomstgerichte) normen voor terminals dient de
terminalcapaciteit al eerder te worden vergroot dan werd voorzien. Hierbij gaat het
meer om een kwaliteitsnorm dan om het wegwerken van een fysieke capaciteitsbeperking.
Aan en van boord gaan
Dit vindt plaats via aansluittunnels ("slurven" of "gates"). Het aantal slurven moet
aangepast zijn aan het soort vliegtuigen dat de luchthaven aandoet. Bredere ('widebody') vliegtuigen nemen meer ruimte in, daarom staan zij aan aparte piere'n. Het
feit dat op Schiphol de verantwoordelijkheid en het eigendom van de gates bij de
luchthaven liggen, maakt een optimale organisatie van het gebruik van de gates
mogelijk. Er zijn op Schiphol geen "dedicated" gates, dat wil zeggen opstelplaatsen
die exclusief bestemd zijn voor één bepaalde maatschappij. Dit in tegenstelling tot
Noord-Amerika waar de luchtvaartmaatschappijen ieder hun eigen deel van de
luchthaven exploiteren.
In Noord-Amerika treedt als gevolg van het ontstaan van zogenaamde sternetwerken ('hubs' en 'spokes'24 ) - een structurele verandering van het gebruik van de
infrastructuur -, een toenemende piekbelasting van luchthavens op. Gates moeten
dan gerantsoeneerd worden. Hierbij moeten luchtvaartmaatschappijen het recht om
te starten en/of te landen (zogenoemde 'slots') reserveren bij de luchtverkeerslei-

24 'Hubs' zijn grote luchthavens, die als een soort draaischijf (overstapluchthaven) fungeren voor
passagiers die vanaf kleinere luchthavens ('spokes') aan- en afgevoerd worden.
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ding. De allocatie van slots kan op verschillende wijzen gebeuren (onder meer via
quotering en loterijen) (De Wit (1990), p. 9). Omdat eenzelfde structurele
verandering in de toekomst ook in Europa wordt verwacht, zal dit probleem ook
in Europa gaan spelen. De gate-capaciteit en het daarmee samenhangende aantal
beschikbare slots zijn de bijbehorende capaciteitsbegrippen.

Tijdelijk stallen van vliegtuigen
Op het luchtvaartterrein dient ruimte gereserveerd te worden voor het tijdelijk
stallen van vliegtuigen; de zogenaamde buffercapaciteit. De benodigde buffercapaciteit is onder meer afhankelijk van de efficiency waarmee vliegtuigen ingezet kunnen
worden; hoe efficiënter een vliegtuig gebruikt wordt, hoe minder het stil hoeft te
staan aan de grond, hoe minder buffercapaciteit nodig is.
Het taxiën
Tussen de start- en landingsbanen en de gates bevindt zich ·een stelsel van
taxibanen. De afhandeling van vliegtuigen is mede afhankelijk van de capaciteit van
de toe- en afvoerwegen naar opstelplaatsen en startbanen. Hiermee komen wij op
een niveau van afhandeling van vliegtuigen dat minder relevant is voor dit
onderzoek, omdat capaciteitsbeperkingen veel eerder gelegen zijn in de start- en
landingsbaancapaciteit. Het taxiën is wel van belang, indien hierbij start- en
landingsbanen gekruist moeten worden (zoals op Schiphol), omdat dan de capaciteit
daarvan verminderd wordt. Het taxiën wordt gecoördineerd door de luchtverkeersbeveiliging (LYB).

De randvoorwaarde 'snelheid'
Op een luchthaven is de afhandelingssnelheid een zeer essentieel begrip. De
klanten van een luchthaven - de passagiers, de verladers en de luchtvaartmaatschappijen - willen om verschillende redenen zo min mogelijk tijd verliezen op de
luchthaven. Passagiers bijvoorbeeld, die lang moeten wachten, zullen een volgende
keer proberen een luchthaven te kiezen waar dat niet het geval is; snelheid van
afhandeling is in feite een cruciale concurrentiefactor. De wachttijden op Schiphol
worden in het algemeen als kort ervaren vergeleken met andere luchthavens. De
groei van het aantal passagiers en van de vracht dient dan wel gelijke tred te
houden met de uitbreiding van de verschillende afhandelingsfaciliteiten. Automatisering kan hier een belangrijke rol spelen. Een belangrijke achterliggende
randvoorwaarde daarin speelt de compatibiliteit van de diverse automatiseringssystemen.
Aan de luchtzijde van de luchthaven is de afhandelingssnelheid eveneens van groot
belang. Als op de grond congestie optreedt, dan moeten vliegtuigen in de lucht
wachten, wat tot extra kosten (brandstofgebruik), onveiligheid (lege brandstoftanks,
storingen) en milieuschade (brandstofgebruik en lawaai) leidt. Bij ernstiger
congestie in het - hierna te behandelen - luchtruim kan het voorkomen, dat een
vliegtuig op de vertrekluchthaven zelf moet wachten en dus niet eens op kan stijgen.
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1.2.2.3 Het vliegen

Capaciteit en randvoorwaarden
Het vliegen bestaat uit de volgende deelprocessen: het gebruik van de start- en
landingsbanen op de herkomstluchthaven, het gebruik van het luchtruim en het
gebruik van de start- en landingsbanen op de bestemmingsluchthaven(s). Het
vliegen bestaat uit een interactieproces tussen de LYB (mensen en automatisering)
en het vliegtuig (idem). De capaciteit van het vliegen wordt hier gemeten in
maximaal mogelijke aantallen passagiers, vracht en/of vliegtuigen per tijdseenheid.
De centrale randvoorwaarden van het vliegen omvatten onder meer de start- en
landingsintervallen en de mate van homogeniteit van de in- en uitgaande
verkeersstromen, terwijl bijvoorbeeld de weersgesteldheid en de kwaliteit van de
LYB-systemen tot de achterliggende randvoorwaarden gerekend kunnen worden.
De start- en landingsbanen
In het verlengde van de taxibanen bevindt zich het stelsel van start- en landingsbanen.
Het aantal starts en landingen dat op een banenstelsel gerealiseerd kan worden, is
van een aantal factoren afhankelijk. Het gaat hierbij om de wisselwerking tussen de
opbouw van het banenstelsel, de weersgesteldheid (bijv. i.v.m. de maximaal
toegelaten zijwind), het soort vliegtuigen, het zich houden aan de geluidsnormering,
het gekozen baangebruik (alleen starten of alleen landen, of gemengd landen en
starten (mixed mode» en het bestaan van verboden vliegrichtingen. Maximaal
kunnen per baan 38 toestellen per uur landen. Er zijn altijd meer starts dan
landingen per tijdseenheid mogelijk; de landingscapaciteit vormt daarom de
maatstaf voor de capaciteit van het banenstelsel. De oorzaak hiervan "is gelegen in
het feit dat de gemiddelde startintervallen kleiner zijn dan de gemiddelde
landingsintervallen." (Pouweis, (1990), p. 1); starten gaat veelal grotendeels
automatisch ('standard instrument departures'), in tegenstelling tot landen.
Vliegtuigen landen in de meeste gevallen 'met zicht' en begeleid door de LYB. Een
tweede reden wordt gevormd door de beschikbaarheid van twee elkaar niet-kruisende startbanen; er is op Schiphol een grotere capaciteit om te starten dan om te
landen (afhankelijk van de weerscondities uiteraard). Moderne toestellen kunnen
echter onafhankelijk van de kwaliteit van het zicht landen (gedeeltelijk automatisch). In theorie kunnen start- en landingsbanen in twee richtingen gebruikt
worden, ook afwisselend binnen hetzelfde tijdsinterval. Dit laatste vermindert de
baancapaciteit sterk. In de huidige situatie geldt voor Schiphol dat op een
onafhankelijke landingsbaan maximaal 32 landingen respectievelijk 36 starts
gerealiseerd kunnen worden, op een afhankelijke start- en landingsbaan 28
landingen en 28 starts, en op een mixed-mode baan 20 starts en 20 landingen; alle
waarden per uur (Pouweis, 1990, p. 15)
Schiphol kent een stelsel van banen, dat elkaar gedeeltelijk kruist (zie afb. 41; p.
152). Tevens ligt Schiphol ingeklemd tussen woonbebouwing, over een bepaald
gedeelte waarvan niet gevlogen mag worden (er bestaan dus verboden vliegrichtin73

gen). Vliegtuigen moeten dan gebruik maken van vaste aan- en afvliegroutes,
waardoor de luchtruimtecapaciteit eveneens beperkt wordt.
Het baangebruik op Schiphol wordt bepaald aan de hand van zogenoemde
geluidspreferenties ('preferentieel baangebruik'; gericht op beperking van de
geluidsoverlast), "terwijl in de topperioden de keuze van een 2e landings- c.q.
startbaan volgt uit het Runway Management Configuration System (RMCS) (.. )"
(Pouweis, (1990), p. 7). Met het RMCS computermodel wordt het baangebruik
geoptimaliseerd aan de hand van de vigerende weersomstandigheden en de
beschikbaarheid van banen (onderhoud). Bij bepaalde weersomstandigheden of
onderhoud aan banen wordt de capaciteit van het banenstelsel dan ook sterk
beperkt.
De geluidsnormering vermindert met name de mogelijkheid voor verkeer in de
nachtelijke uren. Vooral het vrachtverkeer, dat de meeste geluidsoverlast per
vliegtuig produceert - het betreft hier meestal oudere vliegtuigtypen -, wordt
hierdoor getroffen.
Piekbelastingen zijn een grote bron van zorg. Door nachtvluchtverboden is de
spreiding van met name de ochtendpiek maar beperkt mogelijk. De pieken zelf
duiden echter niet zozeer op capaciteitsproblemen, als wel op een door de
luchtvaartmaatschappijen gewenst fenomeen (cf. gesprek Pouwels (1990»; iedere
maatschappij wil namelijk op hetzelfde moment binnenkomen en weer vertrekken,
wegens de gunstige aansluiting op transatlantische vluchten. Om de piekbelasting
te verminderen, hanteren sommige Europese luchthavens speciale tarieven in
piekuren. Met name kleinere vliegtuigen worden zo geweerd. De relevante
capaciteitsbegrippen zijn hier de capaciteit van het stelsel van start-, en landingsbanen en de aanvliegroutecapaciteit.
Het gebruik van het luchtruim
Tijdens de vlucht worden vliegtuigen begeleid door de luchtverkeersbeveiliging (Air
Traffic Control; ATC). De capaciteit van een verkeersleidingscentrum (het
relevante capaciteitsbegrip is de LVB-capaciteit) wordt bepaald door een aantal
factoren: de menscapaciteit, de radarcapaciteit, de datacommunicatiecapaciteit en
de capaciteit van de overige fysieke systemen.
Op Schiphol bestaat de ATC uit de volgende onderdelen: de verkeerstoren (beheer
van start-, landings- en taxibanen), Approach (beheer tot 3 kilometer vlieghoogte)
en Amsterdam Radar (beheer tot 9 kilometer vlieghoogte). Boven 9 kilometer
vlieghoogte neemt Eurocontrol in Maastricht het vliegverkeer over. Het beheer
door Amsterdam Radar en Eurocontrol wordt 'en route' ATC genoemd. Tussen de
ATC-onderdelen en instanties worden de vluchten overgedragen, waarbij door
Schiphol met Eurocontrol vaak vluchtafspraken gemaakt moeten worden om gaten
te vinden in de congestieuze verkeersstromen. Dit betekent, dat vliegtuigen steeds
meer gebonden worden aan vaste vertrektijden (met een marge van 15 minuten).
Latere starts betekenen dan automatisch, dat vliegtuigen 'weer achter in de rij
moeten gaan staan', met bijbehorend capaciteitsverlies.
Het feit dat in bepaalde gebieden het luchtruim (exclusief) gereserveerd is voor
militair gebruik, beperkt de capaciteit op een aantal verbindingen enorm. Omdat
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het doorkruisen van militaire zones niet toegestaan is uit militair en veiligheidsoogpunt, moet er omgevlogen worden, wat tot belangrijke reistijdverliezen leidt. Het
omvliegen gebeurt dan via zogenaamde civiele corridors, die dan ook veelal
overbelast zijn. Soms is de militaire restrictie beperkt tot bepaalde delen van de
week. Zo staat het Noord-Franse luchtruim in de weekenden wel ter beschikking
van de civiele luchtvaart, waardoor de reistijd afneemt en de luchtruimtecapaciteit
toeneemt.
Het relevante capaciteitsbegrip is hier de corridorcapaciteit.
De randvoorwaarde 'homogeniteit van de verkeersstromen'
Tussen twee vliegtuigen zitten internationaal (ICAO) genormeerde separatie-afstanden, die worden gemeten in vliegminuten. Heterogeen verkeer (menging van
verschillende gewichtsklassen; grote en kleine vliegtuigen) vereist grotere
separatie-afstanden dan homogeen verkeer. Dit komt, omdat kleinere vliegtuigen
anders in de luchtstroom ("wake turbulence" (Pouweis, 1990, p. 11» van grotere
vliegtuigen terechtkomen en dan zouden verongelukken. Homogenisering van de
verkeersstromen kan de capaciteit van de start- en landingsbanen vergroten. Hierop
wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan.
De randvoorwaarde 'opbouw banenstelsel'
De opbouw van het banenstelsel op Schiphol is bij bepaalde weersomstandigheden
ongunstig voor de capaciteit van de luchthaven, omdat het vliegen in bepaalde
vliegrichtingen onmogelijk is. Hierbij speelt de afstand tot de woonbebouwing een
cruciale rol. In de praktijk blijkt in nogal wat gevallen, dat de woonbebouwing en
het luchthavenareaal naar elkaar toegroeien, waardoor vanzelf conflictsituaties
geschapen worden. Het veranderen van de opbouw van het banenstelsel is achteraf
vaak onmogelijk, enerzijds omdat het gebied zelf al bebouwd is of een bouwbestemming heeft en/of onder alternatieve vliegrichtingen reeds een andere bestemming
hebben gekregen, terwijl anderzijds de kosten onaanvaardbaar hoog worden geacht.
Bij Schiphol kan hierbij gedacht worden aan de jarenlange discussies over de aanleg
van de vijfde baan of de draaiing van de vierde baan. De aanleg van de vijfde baan
leidt overigens niet tot een uitbreiding van de totale start- en landingscapaciteit, wel
tot een vermindering van de lawaaibelasting (cf. Pouwels, 1990).
De randvoorwaarde 'kwaliteit LVB-systemen'
In Europa bestaan 42 verkeersleidingscentra met 22 verschillende beveiligingssystemen. Deze enorme versnippering leidt tot grote aansluitingsproblemen. De
communicatie (overgave van vluchten) tussen deze centra verloopt gewoonlijk
handmatig, namelijk via telefoongesprekken of telex. De scheidingen tussen de
centra worden vaak gevormd door de geografische landsgrenzen en hebben dus
niets uitstaande met het vliegverkeer. Het gevolg is, dat vliegtuigen (in piekuren)
rondjes moeten gaan draaien boven landsgrenzen ('niemandsland') alvorens zij
toegelaten (kunnen) worden tot een aansluitend ATC-gebied. Dit in tegenstelling
tot Noord-Amerika, waar door 20 verkeersleidingscentra slechts één enkel
(gestandaardiseerd) systeem wordt gehanteerd (zie afb. 19).
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Afb. 19

Air traMc control centra in Europa en de Verenigde Staten

ATC CENTRES
CONTINENTAL USA
20CENTRES

Bron:

AEAEUROPE
42CENTRES

AEA, 1989.

Meer geavanceerde verkeersbeveiligingssystemen maken het mogelijk om kleinere
separatie-afstanden tussen vliegtuigen aan te houden en daarmee de capaciteit van
een luchtruim te vergroten. Met name in Zuid-Europa zijn deze systemen erg
primitief; de horizontale en verticale separatie-afstanden zijn hier erg groot2S (zie
afb. 20) en luchtruimtecapaciteit gemeten in aantallen vliegtuigen erg klein (zie afb.
21). De vertragingen zijn de afgelopen jaren toegenomen, zowel qua aantal, als qua
omvang (zie afb. 22). Het gedeelte van de vertragingen dat veroorzaakt wordt door
capaciteitsproblemen op luchthavens en van ATC is verdrievoudigd tussen 1986 en
1988 (AEA, 1989).

2S
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Zo is in Griekenland het gebruik van radarapparatuur onbekend. Piloten moeten zelf aan het
ATC-personeel aangeven waar ze zich in het luchtruim bevinden en moeten vervolgens zelf
maar zien hoe ze aan de grond komen. Vandaar dat horizontale separatie-afstanden tussen
vliegtuigen van 50 kilometer gebruikelijk zijn, tegen 5-10 kilometer in andere delen van Europa.

Atb. 20 Minimum separaties bij verschillende luchtbeveiligingscentra in Europa

SEPARATION STANDARDS
M1NMUM SEPARAllON

32S2Stl 5-10 tvn
Pé"·" 10 tvn
r=:::::J 15 nm
c::z:J 30nm
c:;::;:;J 60 tvn
c:::=J UNKNOWN

TOELICHTING:
Bron:

NM = nautical miles.

AEA, 1989.

Uit afbeelding 21 blijkt, dat grotere horizontale separatie-afstanden de capaciteit
van het luchtruim beperken.

Atb. 21 Grotere minimumseparatie-afstanden; kleinere luchtruimtecapaciteit
DIFFERENT MINIMUM SEPARATIONS
5rwn
10rwn
16nm
30rwn
60rwn
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+
+
+
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+
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Atb. 22 Aantal en oorzaken van vertragingen groter dan 15 minuten bij starts in
het internationale verkeer op de korte en middellange afstand.

&JEA
15 MINS DEP. DELA YS PER REASON
%

AEA INTERNAT. SHORTIMEDIUM HAUL

FLTS

24
22
20

----------------------------------------~----~

18
16

AIRP & ATC

14
12
10
8

ROTAT!ON

6 -

WEATHER
TECHN
HNDL & OP

4

2

o
1986

1987

1988

-J

TOEUCHTING:
- Airp & Atc = vertragingen op luchthavens en door de luchtverkeersbeveiliging.
- Rotation = te laat vertrek door te laat binnenkomende vliegtuigen (waar op gewacht moet worden,
i.v.m. overstappen/overladen).
- Weather = vertragingen door weers- en klimatologische omstandigheden.
- Techn = technische oorzaken.
- Hndl & op = vertragingen door afhandeling (op de grond).
Bron:

AEA, 1989.

De randvoorwaarde 'corridorgrootte'
Het belang van de corridorgrootte en -ligging voor de luchtruimtecapaciteit blijkt
bijvoorbeeld uit afbeelding 23. Daar is te zien, dat militair luchtruim in voormalig
West-Duitsland in sommige gevallen precies op de kortste vliegroutes ligt.
Het vergroten van de corridors kan de capaciteit van het luchtruim dan sterk
vergroten. De economische (lagere brandstofkosten, kortere vliegtijden) en
milieuvoordelen (lager brandstofverbruik) zijn duidelijk. Dit gaat wel ten koste van
het militaire luchtruim.
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Afb. 23

Militair luchtruim boven voormalig West-Duitsland

MILITARY UPPER AIRSPACE

IN WEST GERMANV
i

MIlITARY
FREE
MAJOR
ROUTES

Bron:

AEA,1989.

1.2.2.4 Capaciteitsbegrippen, gerelateerd aan het vervoermiddel
Bij het gebruik van een vliegtuig zijn twee randvoorwaarden van groot belang voor
capaciteit en benutting; het laadvermogen en de beladingsgraad. Deze zijn
gerelateerd aan de feitelijk ingezette vliegtuigtypen (grootteklasse, soort motoren
etc.) en de vliegtuigafstand.
De centrale randvoorwaarde 'laadvermogen'
De vervoerscapaciteit van het luchtvaartsysteem is ook afhankelijk van die van de
gebruikte vliegtuigen. De relevante capaciteitsbegrippen zijn in eerste instantie het
aantal zitplaatsen, respectievelijk het (gewicht van het) maximaal aantal te
vervoeren luchtvrachtpallets (e.d.) of een combinatie daarvan.
De vliegafstand speelt ook een rol. Was het in het verleden gebruikelijk om tussen
herkomst- en bestemmingsluchthavens één of meer malen een tussenlanding te
maken, tegenwoordig is het heel gebruikelijk om non-stop naar vele bestemmingen
te vliegen. Dit is mogelijk geworden door het grotere aanbod van passagiers voor
langere vliegafstanden; non-stop vliegen wordt zo rendabel. Het beschikbaar komen
van kleinere, zuiniger, tweemotorige lange- afstandsvliegtuigen heeft deze
ontwikkeling bevorderd, c.q. mogelijk gemaakt.
Hiermee is echter niet alles gezegd over de vliegafstand, want omvliegen en het
maken van tussenlandingen kan om verschillende redenen zowel voor de
luchtvaartmaatschappij als de passagier voordelen bieden. De luchtvaartmaatschappij heeft natuurlijk hogere brandstofkosten. Echter, zij kan op deze wijze meer
passagiers 'sprokkelen' voor de lange afstandsvluchten, terwijl de passagier meer
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mogelijkheden krijgt, vaak tegen een gunstige prijs en tijdbespaart:16 . Het feitelijke
aanbod van (directe) bestemmingen en bijbehorende vervoerstijden wordt behalve
door de uitkomst van kosten-batenanalyses ook bepaald door het aanbod van
concurrerende luchtvaartmaatschappijen. Incidenteel zijn soms andere factoren
bepalend voor omvliegen, namelijk de beschikbaarheid van tankinrichtingen (in
bepaalde Afrikaanse landen zijn deze afwezig) of de kerosineprijs (deze kan
verschillen tussen luchthavens) (KLM, gesprek, 1991).

De centrale randvoorwaarde 'vliegtuiginzet'
De beladingsgraad is van groot belang voor het capaciteitsbeslag van het
luchtvaartsysteem. Zo zijn bij onderbezette vliegtuigen meer vliegtuigen nodig om
dezelfde hoeveelheid passagiers of bagage te vervoeren. De luchthaven moet dan
meer vliegtuigen verwerken dan bij een hogere beladingsgraad nodig zou zijn; de
capaciteit vermindert. Analoge conclusies zijn te trekken voor andere delen van het
luchtvaartsysteem (LYB, corridors etc.). De mogelijkheid om de beladingsgraad te
verhogen is uiteraard afhankelijk van het aanbod en de wensen van de passagiers
en verladers. Vliegen met onderbezette vliegtuigen is ook onrendabeler dan vliegen
met vollere. Er wordt dan ook alles aan gedaan om vliegtuigen vol te krijgen; 'last
minute' passagiers betalen (veel) minder voor een ticket dan anderen.
12.2.5 Overzicht van randvoorwaarden
De bovenstaande randvoorwaarden zijn als volgt te categoriseren:
Tot de centrale randvoorwaarden worden gerekend het feitelijk baangebruik
(verkeersdichtheid, vliegrichting), de verkeerssamenstelling (vracht-, personen- of
mixed vliegtuigen en homogeen en heterogeen verkeer), het laadvermogen etc.
Tot de achterliggende randvoorwaarden behoren het aantal parkeerplaatsen en de
vervoerscapaciteit van (bus)station Schiphol, de verwerkingssnelheid op de grond
(balies, terminals etc.), de douane-afhandelingscapaciteit, de gate-capaciteit, de
buffercapaciteit, de capaciteit van het stelsel van start-, taxi- en landingsbanen en
de LYB-capaciteit. Overige factoren zoals het weertype, ongevallen, gewenste
gemiddelde of maximum vlieg- en taxisnelheden en de bezettings- en beladingsgraad
behoren ook tot de achterliggende randvoorwaarden.

12.3 Conclusies
De samenhang tussen de (knelpunten in de) capaciteiten van de verschillende
deelsystemen van het luchtvaartsysteem zijn hiervoor belicht. Duidelijk werd daarbij,
dat het oprekken van de capaciteit in een deelsysteem repercussies kan hebben voor
de andere deelsystemen.
Snelheid lijkt het belangrijkste kwaliteitscriterium te zijn op een luchthaven. De

:16
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Zo kost overstappen op Schiphol relatief zeer weinig tijd, in tegenstelling tot andere
luchthavens. Omvliegen via Schiphol kan dan interessant zijn.

relatie tussen afhandelingssnelheid en capaciteit is in het voorgaande geschetst; een
hogere afhandelingssnelheid verhoogt de capaciteit van een luchthaven, mits aan
de land- en luchtzijde daardoor bestaande knelpunten niet verergeren, dan wel
nieuwe knelpunten optreden.
Wanneer wij kijken naar majeure oorzaken van capaciteitsproblemen in de
luchtvaart, dan zijn twee benaderingen mogelijk. Bij een gegeven luchtruimtecapaciteit zijn - zoals uit afbeelding 22 blijkt - op korte en middellange vluchten
belangrijke oorzaken voor vertragingen te vinden in en op de luchthavens. Als we
de luchtruimtecapaciteit buiten de luchthavens zouden willen oprekken, dan liggen
de knelpunten met name bij de LVB-kwaliteit en de beperkingen voor burgervliegverkeer door militaire zonering. Institutionele factoren spelen bij de LVB-kwaliteit
een belangrijke rol (nationale souvereiniteit en onwil om taken over te dragen naar
supranationale organen als EUROCONTROL).
Uit het voorbeeld van de beladingsgraad werd duidelijk, dat de aard van de
benutting van groot belang is voor de capaciteit; onderbezetting vermindert de
capaciteit van belangrijke delen van het luchtvaartsysteem. De benuttingsgraad is
een functie van bedrijfseconomische factoren en de wensen van klanten. Bij
toenemende concurrentie kan de beladingsgraad dalen en daarmee de capaciteit
van belangrijke delen van het luchtvaartsysteem.
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Rl

RAILVERVOER

Rl.I

Inleiding

Het streven naar een duurzame ontwikkeling gaat hand in hand met het stimuleren
van railvervoer als vervoerswijze, die meer energiebesparend, milieuvriendelijk en
ruimtebesparend van aard is. De spoorwegen hebben forse groeiplannen voor het
personen- en goederenvervoer gepresenteerd (1988, 1989), die in grote lijnen zijn
ingepast in het landelijke verkeers- en vervoersbeleid (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1990). Hierbij vallen twee dingen op. Ten eerste is het onduidelijk of
de investeringen in infrastructuur en overige produktiemiddelen voldoende zijn om
de sterk groeiende vraag naar railvervoer op te vangen. Ten tweede worden de
plannen uitdrukkelijk gekenmerkt door het streven naar hogere niveaus van
transport- en bereikbaarheidskwaliteit. De kwaliteitseisen leiden er onder andere
toe dat er voor de verschillende typen personentreinen voor een groot gedeelte
aparte rails komen (de verdubbeling van de 'Oude lijn' gaat bijvoorbeeld gepaard
met de partiële scheiding van stop- en sneltreinen; hoge-snelheidstreinen krijgen
grotendeels aparte tracé's; het goederenvervoer wordt op de relatie RijnmondDuitsland in versterkte mate gescheiden van het personenvervoer). Dit gebeurt op
de marktsegmenten waarin de spoorwegen relatief sterk zijn. Tegelijkertijd ziet men
hoe de spoorwegen zich op andere segmenten (b.v. de ontsluiting van industrieterreinen) deels terugtrekken. De distributie en collectie van het goederenvervoer over
korte afstanden wordt aan het wegvervoer toegewezen, ongeacht de congestie op
locale en stadsgewestelijke verbindingswegen.
Dit alles roept vragen op. Had een ander kwaliteitsniveau (b.v. minder bereikbaarheidscomfort of - het tegendeel - een nog consequentere scheiding van de
verkeerstypen op de rails) ertoe kunnen leiden dat de spoorwegen de toekomstige
taakstelling, die in kwantitatieve termen indrukwekkend is, beter aankunnen?
Worden de 'capaciteitsreserves' met deze wijze van infrastructuurgebruik voldoende
en evenwichtig benut? Hoever zou men met de aanwezige infrastructuur kunnen
komen?
Ter beantwoording van enkele van deze vragen is het noodzakelijk om de
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randvoorwaarden van capaciteit en van de benutting van de infrastructuur nader te
onderzoeken. Ook in dit hoofdstuk zijn de capaciteitsbeschouwingen gericht op de
mogelijkheden om veel personen- en goederenvervoer mogelijk te maken. De
uiteindelijke maatstaf is derhalve niet het aantal rijtuigen, maar het aantal personen
of tonnen/kubieke meter goederen dat een bepaald punt binnen een bepaalde
periode kan passeren. De capaciteitsverhoging moet worden bewerkstelligd door
een betere benutting van de infrastructuur en niet door de fysieke uitbreiding
ervan27• De randvoorwaarden die daarbij een rol spelen en de effecten van andere
benuttingsvormen zijn het onderwerp van paragraaf R2.3. In paragraaf R2.4 wordt
kort ingegaan pp de randvoorwaarden die van belang zijn voor een intensievere
benutting van het railnetwerk, zonder dat de capaciteit daardoor toeneemt.
Alvorens op de verschillende benuttingsvormen in te gaan, zal eerst (par. R2.2) een
overzicht worden gegeven van enkele belangrijke kenmerken van het railvervoer in,
van en naar Nederland.
Het fysieke railnetwerk bestaat uit verschillende schakels, die Of aan de 'railzijde'
Of de 'stadzijde' kunnen worden toegerekend. Tot de railzijde behoren de sporen
tussen de stations, de sporen in het stationsgebied en de perrons, en - wat betreft
het goederenvervoer - de overslagfaciliteiten voor het goederenvervoer. Tot de
stadzijde behoren de loketcapaciteit, de voetgangerspassages van en naar de
perrons, en de toegangswegen en de openbaar vervoer-verbindingen van en naar de
stationsgebouwen.
Alle schakels kunnen verschillend benut worden, met andere woorden, de capaciteit
van alle schakels kan worden beïnvloed. Wil er sprake zijn van een efficiënte
infrastructuur, dan moet de capaciteit (en kwaliteit) van alle schakels, dus ook van
de rail- en de stadzijde, op elkaar zijn afgestemd.
In dit onderzoek wordt de capaciteit aan de railzijde centraal gesteld. Deze vormt
het onderwerp van de volgende paragrafen. Het gaat hierbij om een pragmatische
beslissing waaruit men niet de conclusie mag trekken dat de capaciteitsvraagstukken
aan de stadzijde gebagatelliseerd mogen worden, integendeel. De bereikbaarheid
van vele stationsgebouwen is vanwege de stedebouwkundige situatie in de omgeving
van de stations veelal gekenmerkt door aanzienlijke beperkingen. Met name in de
grotere steden is er sprake van gebrek aan ruimte voor voldoende openbaar
vervoer- en parkeervoorzieningen. Het fietsgebruik levert aan de stadzijde in allerlei
opzichten de minste problemen op.
Andere onderscheidingen van het netwerk zoals die naar benuttingscategorieën (b.v.
personen- en goederenvervoer, of snel- en stoptreinen), liggen in het kader van het
thema van dit onderzoek iets minder voor de hand, aangezien het Nederlandse
railnetwerk over het algemeen gemengd gebruikt wordt. Het 'mengbedrijf heeft
zowel betrekking op treintypes in het personenvervoer (snel- en stoptreinen
gebruiken dezelfde rails; slechts enkele verbindingen worden alleen door

v Natuurlijk is dit niet overal vol te houden. Ook gegeven een geoptimaliseerde benutting van de

infrastructuur, zal uitbreiding van de infrastructuur gedeeltelijk onvermijdelijk zijn.
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stoptreinen bereden) als ook op de menging van het personen- en het goederenvervoer (alleen in enkele haven- en industriegebieden bestaan er trajecten voor
uitsluitend goederenvervoer). Niettemin zal er apart op specifieke aspecten van het
goederenvervoer worden ingegaan (par. R2.3.12).

Rl.2 Rallvervoer in Nederland

De railinfrastructuur van Nederland wordt - in vergelijking met andere landen relatief intensief benut: het aantal reizigerskilometers per kilometer netlengte
bedraagt (1988) 3,8 miljoen (België 2,3; Frankrijk 2,7; Engeland 2,4; West-Duitsland
2,0) (NS, 1990a). Dat geeft onder andere aan dat de capaciteitsreserves beperkter
zijn dan elders in Europa. De mogelijkheden om de capaciteit door variatie van
randvoorwaarden te verhogen, gelden evenwel ook voor Nederland.
De relatief intensieve benutting van de railinfrastructuur is niet uitsluitend het
gevolg van de relatief hoge bevolkingsdichtheid in Nederland, maar ook van het
feit, dat de dichtheid (uitgedrukt in km spoorlijn per 100 km2) van het spoorwegennet in Nederland relatief laag is. Dit valt af te leiden uit het aantal reizigerkilometers per inwoner: die is (1982) bijvoorbeeld hoger in Duitsland en Frankrijk (Jane's
World Railways 1988-'89 volgens NEA, 1989) en Zwitserland.
Voor Nederland geldt, meer dan voor vele andere Europese landen, dat het goederenrailvervoer als gevolg van het sterk ontwikkelde waterwegennet - vergeleken met
andere vervoerswijzen en in relatie tot het personenvervoer - een marginale rol
speelt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het aantal treinkilometers (1989):
107 miljoen voor het personenvervoer, 8 miljoen voor het goederenvervoer. Tegen
deze achtergrond is het wellicht verrassend dat er veel meer goederenmaterieel dan
materie·el voor het personenvervoer in omloop is (ca. 6600 wagons resp. 2400
rijtuigen; bij het goederenvervoer kan men daar nog ca. 2500 wagons van de
spoorwegen voor eigen vervoer bijtellen). Deze zijn niet altijd onderweg. Met name
goederenwagons staan veel stil: gemiddeld rijden er dagelijks ca. 1500. Er zijn
nnnder goederen- dan personentreinen (ca. 300 resp. 45(0), maar de goederentreinen zijn veel langer. Per saldo maken de wagenkilometers van het goederenvervoer
circa 30% van alle wagenkilometers op het Nederlandse railnet uit (NS, 1990a).
Maar deze stromen zijn ruimtelijk sterk geconcentreerd (met name op de relatie
Rijnmond-Duitsland).
Het leeuwedeel van het goederenrailvervoer is grensoverschrijdend. Aan de grens
is er sprake van een redelijke evenwichtigheid naar richting (van en naar
Nederland), hoewel dat niet geldt voor de doorvoer (de uitgaande doorvoer
overheerst). De relatieve evenwichtigheid kan als gunstige voorwaarde worden
gezien voor een relatief hoge gemiddelde beladingsgraad van wagons in twee
richtingen. Maar de evenwichtigheid neemt volgens ramingen (Prognos, Van Kessel,
NEA, 1990) af, met name vanwege de groei van de aan- en afvoer via Rotterdam.
De groei vindt vooral plaats bij de goederengroepen chemische produkten,
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machines, voertuigen en andere half- en eindfabrikaten. Hiervan profiteert het
railvervoer.
De ruimtelijke spreiding van het personenvervoer is gelijkmatiger dan van het
goederenvervoer. Bijzonder sterk zijn de stromen op het hoofdrailnet in de
Randstad en op de lijnen tussen de Randstad enerzijds en Zwolle, Arnhem en
Eindhoven anderzijds (NS, 1988a). Uiteraard is er wel sprake van sterke en
eenzijdig gerichte pieken in de tijd.
Kl.3 Centrale grootheden voor de capaciteit van het railvervoer ('railzijde')
Kl.3.1 Een overzicht
Zoals reeds in hoofdstuk 1 werd aangegeven, hangt de capaciteit van de infrastructuur af van enkele centrale grootheden. Voor de rails van de spoorwegen zijn dit
de snelheid, het versnellings- en remvermogen en de lengte van treinen, alsmede
de afstanden tussen treinen. Van groot belang zijn met name verschillen in de
genoemde grootheden (b.v. verschil in snelheid), omdat treinen elkaar nu eenmaal
in veel beperktere mate onderling kunnen inhalen. De centrale grootheden worden
beïnvloed door andere grootheden. Zo hangt bijvoorbeeld de snelheid en het
versnellingsvermogen van treinen onder andere af van de motorkenmerken van de
locomotiefS .
Is men niet alleen geïnteresseerd in de maximale verkeersintensiteit, maar ook in
het maximale verwerkingsvermogen (maximaal aantal personen of tonnen/ kubieke
meter goederen per tijdseenheid), dan zijn naast de genoemde centrale grootheden
ook enkele voertuig- en railkenmerken van belang (b.v. de afmetingen van wagons,
de toegestane aslast op de rails, of de verhouding van zit- en staanplaatsen in
personenwagons ).

Eén van de belangrijkste achterliggende randvoorwaarden die van invloed is op
enkele centrale randvoorwaarden is de keuze van opvolgingssystemen. Hiervan
hangt met name de minimale afstand tussen treinen af. De spoorwegen gebruiken
in plaats van de minimale afstand tussen treinen de zogenaamde 'minimale
opvolging' van treinen. Hierbij gaat het om de lengte van het begin van een trein
tot het begin van een opvolgende trein. De omvang van de minimale opvolging
hangt sterk af van het gebruikte opvolgingssysteem. Er worden de volgende
systemen onderscheiden: het bedrijf met 'vaste blokken', met 'korte (snelheidsgerelateerde) vaste blokken' en met 'meelopende blokken met cabineseinen' . Het laatste
wordt in het vakjargon - en vanwege het formuleringsgemak soms ook in dit rapport
- ook met 'electrisch zicht' omschreven. Deze begrippen worden hieronder nader
toegelicht.

28

Deze kunnen nauwelijks los worden gezien van de karakteristieken van de treinbaan, zoals
bogen en hellingen. De beïnvloeding daarvan valt buiten de probleemstelling van dit onderzoek.
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R2.3ol Minimale opvolging bij vaste opvolging
De minimale opvolging in een bedrijf met vaste blokken bestaat in Nederland uit
twee keer de 'bloklengte' plus de treinlengte plus de zichtafstand29 (tussen de
treinbestuurder en het bloksignaal; zie afb. 24). De bloklengte komt in principe
overeen met de remafstand van een trein, uitgaande van de maximum snelheid van
de trein. De facto gaat het om een vaste lengte die - rekening houdend met het
bestaande materieel, de bestaande verkeerssignalering, en de meest gebruikelijke
treinsnelheid van 130 à 140 km/uur ca. 1500m bedraagt.
De gegeven 'definitie' van de minimale opvolging heeft enkele implicaties. Ten
eerste, als men de minimale opvolging in tijd meet, dan is deze bij lage snelheden
groter dan bij hoge snelheden. Een gevolg hiervan is dat de capaciteit van een
railverbinding in beginsel30 afneemt, naarmate de snelheid lager wordt. Met
andere woorden, door het werken met vaste blokken heeft snelheid in beginsel een
omgekeerde werking op de capaciteit als bijv. in het wegverkeer. Een ander gevolg
van de opvolgingsregels is dat de minimale volgtijd in de directe omgeving van
stations groter is dan op een verbinding tussen stations. Voor de capaciteit (b.v. het
aantal treinen per uur) is derhalve in vele situaties de minimale opvolging van
treinen in de omgeving van stations doorslaggevend, met name de opvolging van
treinen die een station binnenrijden31 • Op de mogelijkheden om de opvolging te
verminderen, met name in de omgeving van stations, wordt in par. R2.3.3 ingegaan.
Een tweede implicatie van de opvolgingsregels is dat er sprake is van een zekere
capaciteitsverspilling, want de positie van de op te volgen trein binnen een blok
heeft geen gevolgen voor de positie van de opvolgende trein. Het verschil in
opvolging kan - afhankelijk van de positie van de op te volgen trein in een blok één kilometer bedragen, ofwel iets minder dan 25% (afb. 24). Uitgaande van een
kansgelijkheid ten aanzien van verschillende posities, bedraagt de capaciteitsverspilling ruim 10%.
R2.3.3 Vermindering van de opvolgtijd door halve blokken en electrisch zicht
De opvolging kan worden gereduceerd door vermindering van de bloklengte in de
omgeving van stations. De bloklengte is dan meer in overeenstemming met de
remafstand (afb. 24, onderste schema). Een andere mogelijkheid bestaat in de
halvering dan wel vervanging van vaste seininstallaties aan het begin van een vast

29

30

31
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Minder mag ook, maar dan kan de tweede trein niet op volle snelheid rijden, omdat deze in
principe bij het bereiken van het volgende bloksein (achter de eerste trein) tot stilstand moet
kunnen worden gebracht.
Dit geldt althans voor eenvoudige situaties zoals in het bedrijf met slechts één treintype.
Op de opvolgingstijden bij vertrek van en aankomst bij een station wordt hier niet nader
ingegaan. Noemenswaardig is in dit verband hooguit dat het versnellings- en remvermogen van
een trein mede bepalen, op welk tijdstip een trein nà en vóór een station een bepaalde
snelheid heeft bereikt.

Afb. 24 De minimale treinopvolging bij vaste blokken
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Atb. 2S De minimale opvolging bij een 'meelopende blok met cabineseinen'

mlnimale

opvolging

reactie- remweg
a~taDd . (b.v. 1500 m)

TOELICHTING: zie afb. 24.

blok door een zogenaamd 'meelopende blok met cabineseinen' (de seinen zijn dan
leesbaar op het dashboard van een locomotief). Anders dan bij de vermindering van
de vaste blokken wordt bij de meelopende blokken de bloklengte niet slechts
ongeveer aangepast aan de rijsnelheid van de treinen, maar - dankzij de mogelijkheid om de bloklengte te variabiliseren - nauwkeurig in overeenstemming gebracht.
Voor het meelopend blok geldt dat de minimale opvolging gelijk is aan de remweg
plus de treinlengte plus de reactietijd (van de treinbestuurder op een signaal). Dit
is in afbeelding 25 weergegeven, daarbij uitgaande van een remweg van 1500m (die
is nodig bij een snelheid van ca. 160 km/uur; met andere woorden, de remweg
wordt geringer bij lagere snelheden).
Bij een remweg van 1500m ligt het capaciteitsvoordeel van een meelopend blok in
de orde van grootte van de voordelen die men verkrijgt door halvering van de
bloklengte (zie afb. 24). Bij lagere snelheden is het voordeel vanwege de afneming
van de remweg groter. Het electrisch zicht bespaart globaal één bloklengte afstand
ten opzichte van het bedrijf met vaste blokken. Daarnaast wordt de zojuist beschreven capaciteitsverspilling vermeden.

R2.3.4 Betekenis van de minimale opvolging voor de capaciteit bij een 'metrobedrijr

'Metrobedrijf is de officieuze benaming van een benuttingsconcept waarbij telkens
alleen één treintype op de rails rijdt, bijvoorbeeld slechts sneltreinen of slechts
stoptreinen. De minimale opvolging van sneltreinen is in afbeelding 26a, een tijdruimte-diagram, weergegeven in de vorm van de tijden a en b. Dat zijn de
opvolgingstijden bij resp. het verlaten en binnenrijden van een station. Deelt men
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Atb. 26a

De opvolging van sneltreinen en de capaciteie2 van een railverbinding
bij alternatieve, maar gelijke snelheden van de sneltreinen (metrobedrijf
met vaste blokken)

tijd

tijd
sneUe treinen

langzame treinen

c

b

a {

}

c
ruimte

ruimte
station

station
1

2

TOELICHTING: a
c

Atb. 26b

station
1

= minimale opvolging bij vertrek
= minimale opvolging bij aankomst

b

station
2

= minimale opvolging onderweg

De opvolging van sneltreinen en de capaciteit van een railverbinding bij
alternatieve, maar gelijke snelheden van de sneltreinen (metrobedrijf
met electrisch zicht)

tijd

tijd
snelle treinen

langzame treinen

station
1

TOELICHTING:

32

a
c

= minimale opvolging bij vertrek
= minimale opvolging bij

b

= minimale opvolging onderweg

aankomst

Toelichting: voor de capaciteit is uitsluitend van belang, hoeveel treinen een bepaald punt in
de ruimte binnen een bepaalde tijd kunnen passeren. Dat staat los van de vraag hoeveel sneUe
of langzame treinen binnen een bepaalde periode hun doel bereiken.
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60 minuten door a of b (de grootste van de twee), dan verkrijgt men het maximaal
aantal treinen op een traject per uur. Vanwege de regels voor de opvolging heeft
de rijsnelheid bij vaste blokken tot gevolg dat de capaciteit toeneemt, naarmate de
treinen sneller rijden (afb. 26a). Bij een meelopend blok geldt, dat hoe hoger de
feitelijke snelheid, des te langer is de remweg, des te groter het capaciteitsbeslag,
met andere woorden, des te lager de capaciteit, want er rijden minder treinen per
tijdseenheid (afb. 26b). In afbeelding 26 worden verschillende opvolgtijden genoemd
(a, b, c en d). De langste opvolgtijd is doorslaggevend voor de minimale opvolging.
Voor stoptreinen in het metrobedrijf is de opvolgtijd bij een stopstation de
maatgevende (afb. 26c). Deze bestaat uit de tijd voor het stationnement (s) en de
opvolgtijd (d)33.

Atb.26c

De opvolging van stoptreinen en de capaciteit van een railverbinding
bij alternatieve, maar gelijke snelheden van de stoptreinen (metrobedrijf)
tijd

5

d

s
d
5

ruimte
station
1

station
2

station
3

TOELICHTING: d = minimale opvolging s = stationnement (b.v. 1/2 minuut)
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Het tijdsverlies van een stop bestaat - vergeleken bij een trein die doorrijdt - uit het
stationnement (s) en het rem- en aanzetverlies vóór resp. nà de stopstations.

Tabel 9 Capaciteit in het metrobedrijf bij verschillende opvolgings- en treintypes
Randvoorwaarden

~

--.

- alleen sneltreinen

- snelheid 140 km/uur
- buffer • = 25%

- alleen stoptreinen
(gemiddelde afstand tussen
stopstations)
- snelheid 140 km/uur
- buffer • = 25%

- vaste bloklengte

16 treinen per uur

12 treinen per uur

- meelopend blok

19 tot 20 treinen per uur

14 tot 15 treinen per uur

•

zie par. R23.6

Het type bedrijf (hier metrobedrijf), de keuze van signaleringssysteem (blokken),
de snelheid en het rem- en versnellingsvermogen kunnen als randvoorwaarden van
de capaciteit worden gezien. Het effect daarvan blijkt ten dele uit tabel 9, waarin
ook een nog niet besproken randvoorwaarde voorkomt, namelijk de afstand tussen
stations.

Rl.3.S Capaciteit in het mengbedrijf
In paragraaf R2.3.2 werd op de opvolgingsregels in het railvervoer ingegaan. Deze
gelden in het metro- en het mengbedrijf, maar ze hebben vanwege het verschil in
snelheid, versnellings- en remvermogen van verschillende treintypen in het
mengbedrijf andere effecten dan in het metrobedrijf. Afbeelding 27 geeft een
enigszins nauwkeuriger weergave van afbeelding 3 in hoofdstuk 1. De hele cyclus34
duurt langer dan in het metrobedrijf. Derhalve is de capaciteit van het mengbedrijf
veel lager dan van het metrobedrijf.

Konden op een railverbinding onder bepaalde omstandigheden (o.a. vaste blokken)
16 sneltreinen of 12 stoptreinen passeren, bij het mengbedrijf zijn dit er, gegeven
de volgende randvoorwaarden, circa 8 stop- en sneltreinen: om en om een snel- of
stoptrein, beperkt verschil in rijsnelheden, relatief veel stopstations tussen de
inhaalstations. De capaciteit neemt drastisch af naarmate het snelheidsverschil
tussen snel- en stoptreinen toeneemt. Dit komt ook door het volgende verschijnsel.
Bij hogere snelheden speelt de afstand tussen stations een rol. Is deze te klein, dan
wordt de topsnelheid niet beperkt. De halte-afstand mag, om een topsnelheid van
160 km/uur of 200 km/uur te halen, niet kleiner zijn dan 7,5 km resp. 12 km.

34

Dat is in afbeelding 27 de tijd tussen het vertrek van een sneltrein en van de volgende sneltrein.
In het metrobedrijf is de cyclus identiek aan de opvolgtijd a,b,c of d + s.
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Afb. 27 De capaciteit van een railverbinding bij een mengbedrijf
tijd

c

ruimte
station
1

station
2

station
3

TOEUCHTING: a - minimale opvolging bij vertrek s = stationnement stoptrein bij
b - minimale opvolging bij aankomst
stopstation
C .. cyclustijd

Tabel 10 geeft de effecten van grotere snelheidsverschillen tussen stop- en
sneltreinen en van de halte-afstanden tussen inhaalstations op het capaciteitsbeslag
weër. Hoe groter het (potentiële) snelheidsverschil is, des te groter het capaciteitsverschil. Dat geldt in sterkere mate voor de grote halte-afstand, aangezien de
sneltrein daar hogere snelheden bereikt en derhalve het feitelijke snelheidsverschil
groter is.

Tabel 10

Capaciteitsbeslag in het mengbedrijf atbankelijk van de rijsnelheid
en de halte-afstand

,--

snelheid
sneltrein
(km/uur)

capaciteitsbeslag
halte-afstand

= 40 km

140

50%

50%

160

57%

61%

200

65%

74%

TOEUCHTING: stoptrein rijdt 140 km/uur.
Bron: Schaafsma, 1987, blz. 6.
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halte-afstand

= 60 km

Rl.3.6 ButTer
Bij de uitwerkingen in voorgaande paragrafen is - zonder dat dit werd toegelicht reeds rekening gehouden met de werking van een zogenaamde buffer. Het gaat
daarbij om een reserve in de dienstregeling waardoor kleine variaties (b.v. in de
bovenleidingsspanning of de stationnementen) en storingen (b.v. een trein die
vanwege klemmende deuren te laat vertrekt) geen doorwerkingseffecten hebben.
Opgelopen verstoringen kunnen weer uitdempen als de buffer voldoende groot is.
Het wel of niet rekening houden met de buffer is één van de onderscheidingen die
leiden tot het verschil tussen de begrippen 'praktische' en 'theoretische' capaciteit.
De omvang van de buffer hangt sterk af van de kans op verstoringen. Deze is
bijvoorbeeld groter bij hoge verkeersintensiteiten. De kans hangt ook af van de
kwaliteit van het beheerssysteem van de spoorwegen (een 'goed' systeem belet
onder andere dat deuren vaak klemmen). Een buffer kan - gedurende een bepaalde
periode of binnen een beperkt deel van het netwerk - aan de lage kant gehouden
worden als er maar buiten de desbetreffende periode of het desbetreffende
deelnetwerk voldoende ruimte is voor uitdemping van verstoringen. De ervaring in
Nederland leert dat een buffer van 25% in de spits mogelijk is, als buiten de spits
een buffer van circa 40% aanwezig is35 • Bij een verbeterd beheerssysteem zou de
buffer waarschijnlijk teruggebracht kunnen worden tot 15 resp. 25% (Van Witsen,
1990). Aan een ruimtelijke bufferdifferentiatie valt te denken in bottleneck-situaties,
bijvoorbeeld het rail-tracé door Delft. In dit deel zou aan een relatief beperkte
buffer gedacht kunnen worden, mits erbuiten voldoende buffer aanwezig is.

Rl.3.7 Lengte van treinen
Anders dan in het wegverkeer kan de capaciteit op het railnetwerk aanzienlijk
worden opgevoerd door treinvorming. Elk additioneel rijtuig in een trein betekent vergeleken met een afzonderlijke beweging van een rijtui(6 - een besparing van
één keer de minimale opvolging. Vergroting van de treinlengte verhoogt derhalve
in beginsel de capaciteit van het railnetwerk. Maar er zijn beperkingen met
betrekking tot de lengte. Eén is de perronlengte van stations. Hierdoor worden
personentreinen in Nederland beperkt tot 16 rijtuigen (ofwel 400 m). Langere
treinen zouden bovendien de stationnementstijden te sterk beïnvloeden en daarmee
de capaciteit. Goederentreinen hebben lengtes tot 800 m. Langere goederentreinen
stuiten op economische beperkingen. Bij vaste blokken met halve bloklengtes (dus
b.v. 750 m) is een treinlengte van meer dan de bloklengte niet raadzaam, omdat bij
overschrijding van de bloklengte ineens de opvolgafstand toeneemt.

3S

Een buffer van 25% betekent dat niet 21, maar slechts 16 sneltreinen per uur kunnen passeren.
De capaciteit is dus een kwart lager dan ze eerst leek.

36

Dit zou kunnen als het motorvermogen van een rijtuig navenant zou worden opgevoerd, zoals
dit het geval is bij zogenaamde treinstellen.
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R2.3.8 Stations en railcapaciteit
Behalve de lengte van de perrons spelen nog enkele omstandigheden op en nabij
de stations direct een rol voor de railcapaciteit. Eén is de breedte van perrons, die
gedeeltelijk minder personenbewegingen of minder snelheid van de personenbewegingen toelaat dan nodig is voor de naleving van de dienstregeling. Het
betreden en verlaten van rijtuigen door reizigers verloopt langzamer. De perronbreedte en -inrichting is zodoende een randvoorwaarde van de railcapaciteit.
Een andere omstandigheid is de mate van verknoping van spoorlijnen op stations
(afb. 28). Hiermee is bedoeld dat de treinen zo door de stations worden geleid dat
men op hetzelfde perron kan overstappen naar een logische aansluitingstrein (b.v.
van sneltrein naar sneltrein of van sneltrein naar stoptrein). "De capaciteit van 'een
knooppunt (auteur: station) kan maximaal worden benut als de lijnen niet
verknoopt worden, maar elkaar hooguit raken. Dit betekent dat afgezien moet
worden van cross-platform overstappen37 , omdat hierbij altijd conflictsituaties
worden geïntroduceerd ... Dit bezwaar kan overigens worden ondervangen door
voor beide conflictsituaties een vrije kruising te bouwen" (Schaafsma, 1987, blz.
8)38.

Afb. 28 Lijnvoering op stations: het wel of niet verknopen van lijnen

TOELICHTING:

0

= kruispunt van treinen met capaciteitsverminderend effect

~ =

-

perron

= lijn

Bron: Schaafsma, 1987, blz. 8.
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37

Hierbij kan op eenzelfde perron worden overgestapt op aansluitingstreinen.

38

De Nederlandse Spoorwegen zijn momenteel bezig met de bouw van viaducten op de
voormalige kruispunten bij het cross-platform-bedrijf (zie afb. 5). De capaciteit van het netwerk
neemt daardoor toe.

De lijnvoering op stations is ook in andere opzichten bepalend voor de capaciteit.
Immers, de haltering op verschillende perronsporen levert - in geval van een
meelopend blok met cabineseinen - bij aankomst en vertrek van twee treinen een
vermindering van de opvolging van ruim 0,1 minuten op (Schaafsma, 1987, blz. 16
en 17). In afbeelding 29 worden enkele mogelijkheden geschetst om het inhalen
mogelijk te maken.
De voordelen van een haltering op verschillende perrons kunnen worden versterkt
door een gedeeltelijke viersporigheid van de rails vóór en nà de stations. De
werking daarvan, weergegeven in afbeelding 30, komt neer op een ruimtelijke
verschuiving van de punten waar de minimale opvolging a en b gemeten worden.

Atb. 29 Capaciteitsbevorderende halteringsmogelijkheden op stations

~/4

~

TOEUCHTING:

<3-- = trein

= spoor

~= perron

Atb. 30 Het effect van gedeeltelijke viersporigheid op de capaciteit
tijd

tijd

b

w
ç
ç

ruimte

ruimte
4-sporig

station
1

station
2

station
1

4-sporig
station

2

TOEUCHTING:
a
ç

=

minimale opvolging bij vertrek
cyclustijd

b
w

minimale opvolging bij aankomst

winst opvolging en capaciteit
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Het capaciteitsverruimend effect van gedeeltelijke viersporigheid is aanzienlijk,
maar valt grotendeels buiten de probleemstelling van dit project, aangezien slechts
enkele stations reeds over viersporige aansluitingen van voldoende lengte
beschikken.
Kl.3.9 Inhalen van stoptreinen door sneltreinen
De haltering van treinen op stations is ook van belang voor het inhalen · van
langzame door snelle treinen (b.v. stop- door sneltreinen of goederen- door
personentreinen). Stations vormen - zeker bij het personenvervoer - een van de
meest aangewezen plekken voor het inhalen. Vele stations beschikken over
voldoende perrons en sporen om dit - tenminste gedeeltelijk - mogelijk te maken,
maar slechts enkele daarvan functioneren als inhaalstations. De capaciteitsverruimende werking van meer inhaalstations blijkt in principe uit afbeelding 31.
Zodoende is de afstand tussen inhaalfaciliteiten een belangrijke randvoorwaarde
voor de lijncapaciteit (voor een indruk van de effecten wordt verwezen naar de
rekenuitkomsten in hfdst. R3).
Atb. 31 Het capaciteitsverruimende effect van een additionele inhaalmogelijkheid

op een station
tijd

tijd

c
ruimte

station
1

station

station

2

3

TOEliCHTING:
a
minimale opvolging bij vertrek
c
cyclustijd
s
stationnement
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.......00::;;;"------r-------11--. ruimte

station
1

b
w

station

station

2

3

minimale opvolging bij aankomst

winst opvolging en capaciteit

Rl.3.10 Capaciteit van een gelijkvloerse kruising
Mtakkingen en gelijkvloerse kruisingen komen op vele plaatsen in het spoorwegnet
voor (afb. 32). De lijnen beïnvloeden elkaar op deze punten. Er kunnen kansen
worden berekend voor het veilig oversteken op een kruispunt.
"De kans die als norm moet worden gehanteerd, hangt sterk af van hetgeen in de
dienstregeling mogelijk is, in hoeverre de dienstregeling ruimte bevat om zo met de
treinen te schuiven dat conflictsituaties op het kruisingsvlak vermeden kunnen
worden39 • Anderzijds vormt de beheersing van de treinstromen een belangrijke
invloedsvariabele" (Schaafsma, 1982, blz. 14). Schaafsma noemt als normen:
- minder dan 50% is niet acceptabel;
- 50 - 70% is acceptabel afhankelijk van de omstandigheden;
- meer dan 75% is slechts bij uitzondering onacceptabel.
"Als de treinen nauwkeurig volgens de planning rijden, zal een kruisingsvlak meer
treinen kunnen verwerken en kan de normkans lager worden gesteld" Schaafsma,
1987, blz. 14).
Vertaald naar de terminologie van dit project, hangt de capaciteit van een kruispunt
en derhalve van het netwerk mede af van de volgende randvoorwaarden: de in de
dienstregeling nagestreefde opvolging van treinen uit verschillende richtingen en de

Atb. 32 Railknooppunt met aftakkingen en kruispunt

TOELICHTING:

39

o

= kruispunt

Als zodanig kennen spoorwegen meer verborgen bottlenecks dan autowegen, omdat via de
dienstregelingsplanning conflicten vermeden kunnen worden, die het bedrijf wel beperkingen
opleggen. Het vermijden van conflicten door vergelijkbare ingrepen is in het wegverkeer zeer
moeilijk.
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Tabel U
aantal ----.
treinen

1

Voorbeeld van berekende kansen (%) voor het kunnen oversteken van
railkruispunten)

~ b

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

93

90

87

83

80

77

67

73

70

~

93

87

81

75

69

63

58

53

48

44

~

90

81

72

64

57

50

46

38

33

28

14

87

75

64

54

46

39

36

27

22

~

83

69

57

46

42

30

27

80

63

50

39

30

23

TOELICHTING:
Deze tabel geeft het maximaal aantal treinen op een rail-kruispunt weer. Hierbij kunnen meer treinen
uit de ene richting worden toegelaten, naarmate er minder uit de andere arriveren. Uit de tabel kan
worden afgeleid dat de lOc trein uit richting been oversteekkans van 67% heeft, als uit richting a maar
één trein komt, en van 44%, als uit richting a twee treinen komen.
Bron: Schaafsma, 1987, blz. 14.

kwaliteit van de stroombeheersing (verkeersgeleiding). Het maximaal aantal
kruisende treinen is - bij een kans van 75% en afhankelijk van de combinatie van
aantallen uit a en b - vijf tot acht treinen. Dat betekent voor de rails die met het
kruispunt te maken hebben, een capaciteitsverschil van ruim 35%. Met moderne,
voorspellende regeltechnieken zal het aantal nog wel kunnen worden opgevoerd
door naderende treinen een optimale snelheid voor te schrijven.
Rl.3.U Kenmerken van rijtuigen en wagons40
De kenmerken van rijtuigen en wagons zijn bepalend voor de capaciteit van de
infrastructuur, wanneer men de capaciteit meet in aantal personen, tonnen, kubieke
meters e.d. Het is duidelijk dat (treinen met) dubbeldekkers aanzienlijk meer
passagiers kunnen vervoeren dan (treinen met) 'normale' wagons, maar de
infrastructurele kenmerken moeten het gebruik van dubbeldekkers toelaten. De
inzet van dubbeldekkers vergroot dus de infrastructurele capaciteit (dit staat los van
de bezettings- of beladingsgraad van rijtuigen resp. wagons; zie par. R2.4). De
inrichting van rijtuigen is idem dito capaciteitsbepalend (b.v. de verhouding van
staan- en zitplaatsen of van eerste en tweede klasse-stoelen; de eerste klas kost ca.
1,5 keer zo veel ruimte als de tweede). In het goederenvervoer bestaat een

40
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In het personenvervoer spreekt men van rijtuigen, in het goederenvervoer van wagons.

voorbeeld dat vergelijkbaar is met de dubbeldekkers: in de VS rijden treinen met
wagons waarbij containers in twee lagen worden vervoerd.
De kenmerken van het rijdend materieel staan niet geheel los van enkele
infrastructurele kenmerken, zoals de toegestane aslasten en de profielen van vrije
ruimte van tunnels en bruggen. De profielen van vrije ruimte in Europa laten het
transport van containers in twee lagen niet toe.

Rl.3.12 Capaciteit in het goederenvervoer
Het goederenvervoer is in de vorige paragrafen herhaaldelijk aan de orde gekomen.
Niettemin is het gewenst om nog op diverse aspecten daarvan kort in te gaan. Een
van de belangrijkste is dat de rijeigenschappen van goederen- en personentreinen
verschillend zijn. Goederentreinen versnellen langzamer dan personentreinen,
hebben een lagere topsnelheid dan vele sneltreinen en ze hoeven op het bovenlocale netwerk in principe nauwelijks te stoppen. Het ritme wijkt dus sterk af van dat
van personentreinen, hetgeen bij een mengbedrijf kan leiden tot een vermindering
van de capaciteit. Een randvoorwaarde voor een hoge capaciteit is derhalve een
optimale mix van personen- en goederentreinen, of - minder waarschijnlijk - de
aanpassing van de rijkarakteristieken (technisch en dienstregeling) van beide
treintypen. Een voorbeeld geeft Schwanhäusser (1984, blz. 36) die de capaciteit van
railverbindingen voor hoge-snelheidstreinen onderzoekt. "Die Neubaustrecken der
Deutschen Bundesbahn sind für hohe Geschwindigkeiten, aber nicht für hohe
Leistungsfähigkeiten ausgelegt. ... Die Leistungsfähigkeiten ... zeigen wegen der auf
dieser Strecke (auteur: Neubaustrecke Hannover-Würzburg) grösseren Uberholungsbahnhofabstände und grösseren Blockabstände bei hohen Güterzuganteilen
kleinere praktische Leistungsfähigkeiten als die gewählte Modellstrecke." De
'Modellstrecke' is een theoretisch traject voor hoge-snelheidstreinen met gunstigere
randvoorwaarden (bloklengtes, inhaalfaciliteiten e.d.).
De NS-strategie is - overigens net als de strategieën van enkele buitenlandse
spoorwegondernemingen (Frankrijk, Zwitserland, Duitsland) - op relaties met een
intensief goederentransport gericht op de infrastructurele scheiding van personenen goederentreinen (aparte rails). Het alternatief, namelijk invoering van
goederentreinen die qua lengte en rijeigenschappen beter of helemaal passen in het
stramien van personentreinen, wordt - in publicaties - nergens besproken. In
bijzondere gevallen komen deze mogelijkheden wel degelijk aan de orde, zoals bij
postvervoer, maar voor de meeste goederensoorten lijken de extra kosten
voorshands te hoog.
Een ander aandachtspunt is de capaciteit van faciliteiten voor de rail-rail- en de
multimodale overslag. Deze is zo beperkt dat al diverse nieuwe overslagknooppunten in de planning zitten. De geplande investeringen hebben ook effect op het
capaciteitsbeslag van rangeerterreinen. Op deze ontwikkelingen wordt in dit rapport
niet verder ingegaan. Een recent voorbeeld met betrekking tot de spreiding in de
tijd is de invoering van de studentenkaart waarbij NS heeft aangedrongen op de
spreiding van de aanvangstijden van scholen en universiteiten.
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Rl.4 Randvoorwaarden en capaciteitsbenutting
Een efficiëntere benutting van de infrastructuur kan ook tot gevolg hebben dat er
meer verkeer en vervoer op de bestaande infrastructuur kan worden verwerkt,
zonder dat de capaciteit van de infrastructuur toeneemt.

Rl.4.1 Spreiding vervoer in de tijd en in de ruimte
Aansluitend bij de in afbeelding 1 van hoofdstuk 1 gepresenteerde deelstrategieën
(b) om de verkeerspieken af te vlakken, kan - in het personenvervoer - onder
andere gedacht worden aan meer spreiding van het vervoer jverkeer in de tijd en
in de ruimte en aan een hogere gemiddelde bezettingsgraad van de rijtuigen. De
mogelijkheden en effecten van spreiding van het vervoer van verladers en reizigers
in de tijd en de ruimte zijn nog voor een groot gedeelte onbekend, zoals vele bijdragen en gepubliceerde onderzoeksopzetten in onder andere de Colloquia Vervoersplanologische Speurwerk (1989 en 1990) verkondigen. Wel bestaat de verwachting
dat het locatiebeleid een belangrijke (rand)voorwaarde voor de levensvatbaarheid
van toekomstig railvervoer is.
Rl.4.2 Bezettings- en beladingsvermogen en -graad van treinen
Gegeven een bepaalde treinlengte hangt de verwerkingscapaciteit van het
railnetwerk ook af van het bezettings- en beladingsvermogen van de rijtuigen of
wagons (in aantallen personen resp. tonnen/kubieke meter goederen).
Men kan deze opvoeren, maar moet - net als bij het capaciteitsvraagstuk - rekening
houden met de acceptatie en de rentabiliteit van dergelijke benuttingsmaatregelen.
Een stoptrein met uitsluitend staanplaatsen zal wel een hogere capaciteit hebben,
maar deze zou nauwelijks worden geaccepteerd. Bij sneltreinen gaat men van
uitsluitend zitplaatsen uit. Maar deze worden niet allemaal bezet. Van Witsen
(gesprek, 1990) wijst erop dat van een personentrein in Nederland gemiddeld
slechts 75 % van de plaatsen bezet mag zijn, om de spreiding van vraag en aanbod
van dag tot dag te kunnen opvangen. Niettemin staan reizigers in de spitsuren zelfs
in sneltreinen, omdat vaak toch boven dit gemiddelde moet worden uitgegaan.
In het goederenvervoer is een van de belangrijkste mogelijkheden om de rails beter
te benutten, zonder dat daardoor ook de capaciteit toeneemt, de verhoging van de
beladingsgraad van de wagons. De kansen hiertoe zijn - vergeleken met andere
vervoerswijzen - groter, omdat de omvang van de grensoverschrijdende vervoersstromen naar richting relatief evenwichtig is. Naast hogere beladingsgraden kan
gedeeltelijk ook - zonder vermindering van het personenvervoer, maar door de inzet
van 's nachts rijdende treinen - aan de inzet van meer goederentreinen worden
gedacht. De concrete mogelijkheden hangen in belangrijke mate af van randvoorwaarden ten aanzien van de organisatie van en de wettelijke kaders voor het
(inter)nationale goederenrailvervoer. Er is hier sprake van bestuurlijke knelpunten
(CEMT, 1989; Dahaene, 1990, op EuroModal 90; Prognos, Van Kessel en NEA,
1990; Konings, 1991) die verschillen naar soort treinen (wagenladingvervoer,
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gecombineerd vervoer, treinladingvervoer) en naar soort vervoer (voor bepaalde
goederensoorten zijn immers speciale wagons nodig), en die een betere infrastructuur-benutting gedeeltelijk beletten.

R2.S Conclusies
De capaciteit van een railverbinding hangt sterk af van de volgende randvoorwaarden van de infrastructuurbenutting:
- het bedieningsmodel (meng- of metrobedrijf, aantal treintypes in het metrobedrijf etc.);
het opvolgingsmodel (vaste of meelopende blokken; lengte van vaste blokken
etc.);
de snelheid, het rem- en het versnellingsgedrag van treinen;
de verschillen in snelheid, rem- en versnellingsgedrag tussen treinen in het
metrobedrijf;
de afstand tussen stations in het mengbedrijf;
de afstand tussen inhaalfaciliteiten (w.o. stations) in het mengbedrijf;
de kwaliteit van het beheerssysteem en dienovereenkomstig de grootte van de
capaciteitsvergende buffers, door middel waarvan vertragingen kunnen uitdempen;
- het bezettings- en laadvermogen van rijtuigen resp. wagons.
Er bestaan vele mogelijkheden om de infrastructurele capaciteit door variatie van
de benuttingsrandvoorwaarden uit te breiden. Door bijvoorbeeld het bedieningsmodel te variëren is - vergeleken bij de thans gebruikelijke bediening - globaal een
verdubbeling van de capaciteit van een baanvak mogelijk. De capaciteitswinst gaat
echter vaak hand in hand met de achteruitgang van de transportkwaliteit. Om bij
hetzelfde voorbeeld te blijven, de verdubbeling van de baanvakcapaciteit door de
inzet van uitsluitend sneltreinen impliceert dat de reiziger minder keuze heeft en
dat de bereikbaarheid van bestemmingen per trein afneemt (minder stoptreinstations). Lagere capaciteitswinsten zijn mogelijk door de introductie van een metrobedrijf met uitsluitend stoptreinen. Hierbij neemt de bereikbaarheid niet af, maar
de reistijd neemt wel toe. Bij het mengbedrijf is het in principe altijd een vereiste
dat relatief langzame en vaak stoppende treinen ingehaald kunnen worden.
Derhalve spelen de snelheidsverschillen tussen treintypes en de afstanden tussen de
stationsjinhaalfaciliteiten een belangrijke rol. De capaciteit neemt af naarmate het
afstandsverschil groter is en - nog belangrijker - naarmate de afstanden tussen de
inhaalfaciliteiten toenemen. Ongunstige combinaties van dergelijke randvoorwaarden kunnen de capaciteit reduceren met circa een half tot een derde (bij
bepaalde combinaties is ook een sterkere reductie het geval).
De genoemde randvoorwaarden zijn weer meer in de belangstelling gekomen door
de opkomst van de hoge-snelheidstreinen. Hierbij rijst immers - vanwege de hoge
investeringskosten voor nieuwe verbindingen en de hoge snelheden van de nieuwe
treinen - de vraag of men de nieuwe lijnen ook voor andere dan hoge-snelheidstrei101

nen kan gebruiken. De nadelige gevolgen van het mengbedrijf op een hogesnelheidsverbinding blijken in Duitsland, waar ook snelle goederentreinen - deze
zijn sneller dan bestaande goederentreinen, maar langzamer dan de hoge-snelheidstreinen - van de nieuwe infrastructuur gebruik zouden mogen maken. In
Nederland kunnen zich capaciteitsproblemen voordoen als men besluit om de hogesnelheidstrein sneller (en met minder stops) dan de IC-treinen over de bestaande
Oude Lijn te laten rijden. Capaciteitsbeperkingen zijn echter niet noodzakelijk.
Voor een indruk van de relatieve orde van grootte van de capaciteitseffecten van
alternatieve snelheidsverschillen en inhaalafstanden in het mengbedrijf wordt ook
verwezen naar tabel 20 in hoofdstuk R3. Dit hoofdstuk bevat ook een concretisering
van de hier gepresenteerde conclusies.
Ook andere randvoorwaarden van de benutting van een railverbinding hebben een
belangrijk effect op de capaciteit. De capaciteitswinsten ten gevolge van de
introductie van geavanceerde opvolgingssystemen liggen bij ca. 100% ( = verdubbeling). De inzet van rijtuigen met een groot 'laad'vermogen (dubbeldekkers, minder
of geen Ie klas, meer staanplaatsen in stoptreinen) impliceert idem dito dat de
transportcapaciteit van een railverbinding sterk toeneemt.
Bescheidener, maar niet oninteressant, zijn de mogelijke capaciteitswinsten door
verbetering van het beheerssysteem (ca. 10%).
De genoemde variatie van de capaciteit gaat over het algemeen gepaard met een
sterke verandering van de transportkwaliteit en/of de investeringsbehoefte. De
mogelijkheden om de infrastructurele capaciteit zodoende te vergroten, hangen
derhalve af van de maatschappelijke acceptatie, de bereidheid dus tot het volstaan
met een ander kwaliteitsniveau van transportdiensten en bereikbaarheid dan wel
tot het plegen van hogere investeringen in de desbetreffende randvoorwaarden (de
investeringen zullen veelal lager zijn dan die in geval van uitbreiding van de fysieke
infrastructuur). Men kan hier spreken van achterliggende randvoorwaarden van de
railcapaciteit, een vraagstuk waarop in hoofdstuk 4 nader wordt ingegaan.
De conclusies ten aanzien van de railverbindingen zijn niet bij voorbaat valide voor
het hele railnetwerk. Daarbij zal immers ook rekening moeten worden gehouden
met knooppunten en de bijzonderheden van stations. Bijvoorbeeld, in het metrobedrijf op een baanvak scoren sneltreinen beter dan stoptreinen, bij kopstations is
dat echter omgekeerd, onder andere omdat de wisseling van richting bij sneltreinen
over het algemeen meer tijd vergt dan bij stoptreinen.
Stations zijn een belangrijke schakel in het capaciteitsvraagstuk. Aan de stadszijde
is dit het geval vanwege de ontruimingstijd van perrons door reizigers die de
verblijfstijd van een trein op een station beïnvloedt. De perronlengte bepaalt
bovendien - nu aan de railzijde - de maximale lengte van personentreinen (hoe
langer, hoe hoger de capaciteit van een station en de bijbehorende baanvakken).
Ook de aanwezigheid van partiële viersporigheid op en rondom de stations vergroot
de capaciteit van een baanvak. De mogelijkheden om de bestaande infrastructuur
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bij stations te gebruiken in het voordeel van een hogere baanvakcapaciteit, zijn op
verschillende stations (gedeeltelijk) aanwezig. Voorzover uitbreiding van de stations
nodig is, overschrijden we uiteraard de afbakening van dit project (de uitbreiding
van de fysieke primaire infrastructuur blijft hierbij buiten beschouwing).
Variatie van de benutting van railverbindingen kan ook tot een gemiddeld
intensiever gebruik van de infrastructuur leiden, zonder dat de capaciteit daarvan
verandert. Te denken valt aan een gelijkmatiger en derhalve efficiëntere spreiding
van de vervoersstromen in de tijd en de ruimte. De theoretische mogelijkheden met name van de tijdspreiding - zijn aanzienlijk. In praktijk zullen de maatschappelijke acceptatie en kosten van dergelijke maatregelen de mogelijkheden voor een
dergelijke optimalisatie beperken (zie ook hoofdstuk 4).
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W2
WEGVERVOER

W2.1 Inleiding

Het wegvervoer in Nederland vertoont al jaren een sterke groei. Omdat de
uitbreiding van het wegennet daar in veel gevallen bij achter is gebleven - hetzij om
financiële redenen, dan wel om redenen van milieubehoud en leefbaarheid -, is de
verkeersintensiteit op zeer veel wegen duidelijk toegenomen. Dit heeft op veel
plaatsen tot congestie geleid.41
Op (delen) van de hoofdtransportassen (in de Randstad) geldt dit zelfs gedurende
een groot gedeelte van de (werk)dag; de traditionele spitsuren vervagen, het is de
hele dag druk. Hierdoor staat de bereikbaarheid van belangrijke werklocaties onder
toenemende druk; de bereikbaarheidskwaliteit neemt af en de bereikbaarheidskosten nemen toe. Het belang van maatregelen om de bestaande wegcapaciteit beter
te gebruiken wordt hiermee duidelijk. Alvorens daarop in hoofdstuk 3 wordt
ingegaan, wordt hier eerst beknopt ingegaan op voor het wegvervoer relevante
capaciteits- en daarmee samenhangende begrippen.

W2.2

Dermities

W2.2.1 Inleiding

In het navolgende worden capaciteitsbegrippen in het wegvervoer beknopt
beschreven. Voor een uitvoeriger beschrijving wordt met name verwezen naar
Transportation Research Board (1985, chapter 1) en Rijkswaterstaat (1987). Voor
de duidelijkheid zij vermeld, dat de Amerikaanse en de Nederlandse verkeerspraktijk nogal verschillen; daarom worden de lessen uit Transportation Research Board
(1985) in de Nederlandse praktijk veelal niet gebruikt. De terminologie daaruit
wordt evenwel grotendeels overgenomen.
Waar gesproken wordt over wegen of wegvakken, kan gedacht worden aan
geïdealiseerde of feitelijk bestaande weg(vakk)en als onderdeel van een meer of

41
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"In de huidige situatie (1987; JMV) wordt namelijk ongeveer 10 % van het verkeer (per dag)
geconfronteerd met files." (Rijkswaterstaat, 1987b, p. 13)

minder complex wegennetwerk. De capaciteit van een weg(vak) is dan mede
afhankelijk van die van de aansluitende wegvakken. Indien nodig, zal een
onderscheid tussen soorten wegen (autowegen, autosnelwegen etc.) worden
gemaakt.

Aspecten van capaciteit
De capaciteit van wegen kan globaal op twee wijzen beschreven worden, namelijk
in kwantitatieve termen (bijvoorbeeld het aantal auto's per tijdseenheid) en in
(meer) kwalitatieve termen. De laatste methode - waarin de verkeersafwikkeling
centraal staat - wordt in Nederland gebruikt.
De afwikkeling van het verkeer kan beschreven worden aan de hand van drie
primaire maatstaven (Transportation Research Board, 1985, p. 1-4/1-6):
Gemiddelde reissnelheid (afgelegde weg per tijdseenheid), inclusief stoppen en
weer optrekken. De reissnelheid van een rit tussen twee of meer locaties is
afhankelijk van de rijsnelheid op de verschillende weggedeelten.
Verkeersvolume (het feitelijk aantal auto's per tijdseenheid) en/of 'rate of flow'
(verkeersvolume per 15 minuten42, omgerekend naar equivalente uurwaarde.
Bijvoorbeeld, bij een verkeersvolume van 1000 auto's per 15 minuten hoort een
equivalente uurwaarde van 4000). Deze equivalente uurwaarde wordt afgezet
tegen de piek 15-minutenwaarde. Als de equivalente uurwaarde in één van de
4 15-minutenperioden van het uur de voertuiguurcapaciteit van de weg
overschrijdt (= congestie), dan kan de congestie uren doorwerken, zelfs al
overschrijdt het totale verkeersvolume in het betreffende uur de voertuiguurcapaciteit van de weg niet. Het begrip verkeersvolume is dus relateerd aan de
tijd.
Verkeersdichtheid wordt gemeten als het gemiddeld aantal voertuigen per
weglengte. Dichtheid geeft de manoeuvreervrijheid binnen een verkeersstroom
weer. Dichtheid wordt gerelateerd aan de afstand gemeten in wegruimte.
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling ('level of service': LOS) wordt in het
algemeen uitgedrukt in zogenoemde verkeersafwikkelingsniveaus (6 niveaus: A-F).
Hiermee worden binnen een bepaald verkeersintensiteitsbereik verschillende
combinaties van snelheid en reistijd, oponthoud, bewegingsvrijheid, veiligheid,
rijcomfort en kosten onderscheiden. Een verkeersafwikkelingsniveau is dus een
globaal begrip. Het afwikkelingsniveau wordt primair bepaald door de "intensiteiten
en/of de intensiteit-capaciteit verhoudingen, die overigens per rijstrook verschillen
( .. )". (Stembord en Martens, 1990, p. 94) Bij elk afwikkelingsniveau hoort een
zogenoemde 'service flow rate', een discrete waarde (kengetal) die de actuele
verkeers- en overige omstandigheden op de weg beschrijft. Door dataproblemen is
dit kengetal in de praktijk echter niet te bepalen. Gewoonlijk wordt gebruik

42

De 15 minuten-periode wordt beschouwd als het kleinste tijdsinterval waarin ongestoorde
doorstroming (zie hierna) bestaat. (Transportation Research Board, 1985).
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gemaakt van één of meer operationele maatstaven ('measures of effectiveness':
dichtheid, gemiddelde snelheid, reservecapaciteit etc.). In afbeelding 33 wordt
hierop grafisch ingegaan. Zoals ook uit tabel 12 valt op te maken, komt een hoger
verkeersafwikkelingsniveau overeen met een hogere maximumintensiteit (per
rijstrook) en een hogere verhouding van intensiteit en capaciteit. Tevens zal de
mogelijke kruissnelheid van het verkeer gaan afnemen.

Afb.33

Verband tussen intensiteit, de intensiteit-capaciteit verhouding, (kruis)snelheid en afwikkelingsniveaus.
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- I/C = intensiteit/capaciteit;
- pae/h = personenauto-equivalenten/uur;
- A-F, zie tabel 12.
- Afwikkelingsniveaus. De vermelde grenswaarden gelden voor een rijstrook van
een 2 x 2-strooks autosnelweg.

Bron: Stembord en Martens, 1990, p. 95.
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Tabel U

afwikkelingsniveau
A
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C
D
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Afwikkelingsniveaus voor autosnelwegen met een ontwerp-snelheid
van 120 km/uur
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-----------------------------------------------------------------------------------------Bron:

Stembord en Martens, 1990, p. 95.

Ongestoorde doorstroming
In afbeelding 34a wordt het verband tussen doorstroming ('flow'), snelheid ('speed')
en dichtheid ('density') weergegeven voor ongestoorde doorstroming, d.w.z. geen
verstoring van het verkeer door externe factoren zoals verkeersregeling, weersgestelheid en brugopeningen. Er blijken twee extreme situaties te bestaan waarin de
equivalente doorstroming gelijk aan nul is, namelijk indien er geen verkeer is én
wanneer de dichtheid maximaal is (iedereen staat stil). Ook wordt duidelijk, dat de
gemiddelde snelheid pas voorbij een bepaalde dichtheid voelbaar gaat afnemen.
Voor Nederlandse autosnelwegen gebeurt dit pas voorbij een verkeersintensiteit die
75 % van de capaciteit bedraagt. Bij niet-autosnelwegen daarentegen "is over vrijwel
het gehele intensiteitsgebied sprake van snelheidsbeïnvloeding." De daling van de
gemiddelde rijsnelheid bij toenemende verkeersintensiteit verloopt bij autowegen
veel geleidelijker dan bij autosnelwegen. (Rijkswaterstaat, 1987b, p. 6, 8)
De capaciteit van een weg kan nu omschreven worden als "het maximum aantal
voertuigen dat per tijdseenheid een rijstrook of rijbaan onder bepaalde omstandigheden kan passeren." (Rijkswaterstaat 1987b, p. 6) Het bijbehorende capaciteitsbegrip is 'steady flow capacity' . Uit afbeelding 34a blijkt, dat er een maximale of
kritieke verkeersdoorstroom (intensiteit) bestaat. De bijbehorende snelheid heet de
kritieke snelheid. Als de intensiteit de capaciteit benadert, dan wordt het
verkeerspatroon onstabieler, omdat het aantal vrije (inhaal- en invoeg-)openingen
vermindert. Als de intensiteit gelijk wordt aan de capaciteit, dan leidt elke
verandering van het verkeerspatroon (b.v. door invoegend verkeer of door
rijbaanwiss,eling) tot een niet uit te dempen verstoring. Een dergelijke situatie mag
dus slechts van beperkte duur zijn; wegen worden gewoonlijk ontworpen voor
onderbenuttingssituaties. Uit afbeelding 34b blijkt dat onder normale omstandigheden gemiddelde snelheid en dichtheid elkaars tegenpolen zijn; hoge dichtheid en
lage gemiddelde snelheid (onstabiele verkeersafwikkeling) of lage dichtheid en hoge
gemiddelde snelheid (stabiele verkeersafwikkeling: niveaus A-E).
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Atb.34a Het verband tussen snelheid, dichtheid en equivalente doorstroming.
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Transportation Research Board, 1985, p. 1-7, figure 1-1.

Zoals hierna zal blijken, wordt de feitelijke verkeerscapaciteit niet alleen bepaald
door het aantal voertuigen op de weg, maar zeker ook door de karakteristieken van
deze voertuigen.
Gestoorde doorstroming
Het bepalen van capaciteit bij gestoorde doorstroming is zeer complex, omdat de
capaciteit dan bepaald wordt door een wisselwerking tussen verkeersinterne
(reactievermogen bestuurders, acceleratie- en stopsnelheden) en verkeersexterne
factoren (verkeerslichten, stopborden e.d.). We kunnen hierbij een onderscheid
maken naar de capaciteitseffecten voor een lijn en voor een netwerk (een kruising
valt hier bijv. onder). De gevoeligheid voor, en de ernst van de verstoringen en
daarmee het capaciteitseffect zijn mede afhankelijk van de feitelijke opbouw van
het netwerk. Ook kan er een bepaalde voorrangsregeling gelden, die de capaciteit
kan beïnvloeden.
Verkeerslichten kunnen zorgen voor een grote vermindering van de doorstroming,
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omdat alleen de groene (en gele) fasen per rijrichting normaliter bruikbaar zijn om
door te rijden. Ook het uit veiligheidsoogpunt vrijmaken van kruisingen vermindert
de doorstroming. Er ontstaat een patroon van zich groepsgewijs voortbewegende
voertuigen. Capaciteit en equivalente doorstroming worden dan ook uitgedrukt in
aantallen voertuigen per groenfase (naar uren omgerekend). Er wordt gesproken
over de 'verzadigingsdoorstromingswaarde', d.w.z. het aantal voertuigen dat per uur
zou kunnen passeren indien een verkeerslicht gedurende het hele uur op groen zou
staan. De feitelijke verkeersafwikkeling op kruisingen is uiteraard afhankelijk van
de inrichting van de kruising en het feitelijk voertuigaanbod uit de diverse
richtingen. Vaak wordt de verkeerslichtregeling dankzij detectielussen e.d. flexibel
gemaakt, waardoor de voertuigcapaciteit van de kruising voor één of meer
rijrichtingen kan worden verhoogd (met mogelijk negatieve consequenties voor
andere rijrichtingen). In de praktijk wordt ook de roodfase soms gebruikt door
weggebruikers, dit zou de tijd die nodig is om de kruising vrij te maken kunnen
beïnvloeden (extra veiligheidsmarge?). Er kan kortom veel reistijd- en capaciteitsverlies optreden door verkeerslichten. De zogenoemde groene golf "vreet
capaciteit", met name bij onderbenutting van de wegcapaciteit in de geprioriteerde
rijrichting( en); het is vooral een kwaliteitsverhogende maatregel. (Bexelius, gesprek
1991)
Stopborden e.d. in zijstraten vereisen een adequate (invoeg)reactie van autobestuurders. Er moet uiteraard voldoende ruimte zijn om in te voegen in de hoofdstroom.
Dit kost tijd en beperkt de capaciteit van de betreffende weg.
Een essentiële kwaliteitsmaatstaf bij gestoorde doorstroming is (de gemiddelde)
vertraging door het moeten stoppen ('stopped-time delay'). Reservecapaciteit wordt
gedefinieerd als het verschil tussen de capaciteit van de weg en de actuele vraag
(Transportation Research Board, 1985, p. 1-10). Hierbij wordt rekening gehouden
met vertraging.
Het is niet zinvol om te spreken van dé capaciteit van een weg. In de praktijk
worden twee soorten capaciteit onderscheiden (Stembord en Martens, 1990, p. 94
en Van Maarseveen en Van der Vlist, 1990, p. 1):
- Capaciteit onder ideale omstandigheden. "Het maximum aantal personenauto's
dat gedurende een uur een bepaald punt kan passeren onder ideale weg- en
verkeersomstandigheden." Vrachtauto's worden hierbij omgerekend naar
personenauto-equivalenten (pae: 1 vrachtauto geldt voor 2 pae's; Rijkswaterstaat
1987b, p. 15). De eenheid personenauto's wordt ook wel vervangen door
personen.
- (Actuele) capaciteit. Dit is "het maximum aantal personenauto's dat gedurende
een uur een bepaald punt kan passeren "onder de heersende weg- en verkeersomstandigheden (weer, licht en samenstelling, JMV)."
Uit empirisch onderzoek (geciteerd in Van Maarseveen en Van der Vlist, 1990, p.
3) blijkt, dat "ongunstige rij condities de waarde van de capaciteit kunnen reduceren,
variërend van enkele procenten tot in sommige gevallen wel zo'n 10 tot 15 procent."
"En het is bekend dat een kleine capaciteitsreductie in situaties met een hoog
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verkeersaanbod (d.w.z. intensiteit dicht tegen de capaciteit) forse consequenties kan
hebben voor de verkeersafwikkeling."
Van Maarseveen en Van der VIist (1990, p. 3) maken een onderscheid tussen
systematische variaties in capaciteit (actuele capaciteit) en kortstondige fluctuaties
door andere oorzaken. De actuele capaciteit wordt door hen opgevat als "de
gemiddelde waarde zoals berekend op basis van een aantal waarnemingen van de
afwikkeling van het verkeer."
W2.2.2 Capaciteitsbepalende factoren
Het bepalen van de capaciteit van weginfrastructuur (wegvak, kruising, netwerk) is
een vrij complexe opgave, omdat deze door nogal wat (groepen) variabelen
beïnvloed wordt. In het voorgaande zijn deze (impliciet) reeds besproken. Te
onderscheiden zijn centrale randvoorwaarden en achterliggende randvoorwaarden
(zie hoofdstuk 1).
Tot de centrale randvoorwaarden behoren de verkeersomstandigheden, Lc. de
maximale verkeersdichtheid per rijbaan en per verkeersrichting, de snelheid, het
rem- en versnellingsvermogen, het laadvermogen, de voertuigbezettings- en
beladingsgraad etc.
Tot de achterliggende randvoorwaarden behoren de geometrische karakteristieken
van de weg zoals de soort weg, het aantal rijstroken per rijrichting, de rijbaan- en
bermbreedte, de zijdelingse ruimte, de horizontale en verticale richting (boogstraal,
hellingshoek) etc. en de eventuele aansluitingen van de weg binnen een netwerk.
Ook het optreden van onderhoudswerkzaamheden behoort tot deze groep
randvoorwaarden, evenals de verkeersregelingsomstandigheden, zoals de plaats, de
soort en de timing van verkeersbeïnvloedende faciliteiten zoals verkeerslichten,
stopborden, rijbaansignalering en verkeersregels (stopverboden, verbod op afslaan
etc.).
Overige factoren, zoals het optreden van ongevallen en het weertype worden ook
tot de achterliggende randvoorwaarden gerekend. Ook gewenste veiligheids- of
gemiddelde of maximumsnelheidsniveaus kunnen hiertoe gerekend worden.
Capaciteit en voertuiggebrnik
De capaciteit van weginfrastructuur wordt zeker ook bepaald door het soort
voertuigen dat daarvan gebruik maakt. We kunnen de volgende onderscheiding
maken:
- Technische karakteristieken van de gebruikte voertuigen. Welke voertuigtypen
worden gebruikt (maximaal aantal zitplaatsen, tonnage of volume per voertuig/meter, rijkarakteristieken, (maximum)snelheid etc.).
- Praktische karakteristieken van de gebruikte voertuigen: maximale rijprestatie
(veiligheid, topsnelheid, minimale opvolgingsafstanden etc.).
Het betreft hier achterliggende randvoorwaarden. Tot de centrale randvoorwaarden
worden de zogenoemde vermogensbegrippen gerekend (laadvermogen, versnellingsvermogen etc.).
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Voor de effecten van randvoorwaarden om de capaciteit enjof de benutting van
wegen te verhogen is van belang dat - in tegenstelling tot bijv. het railvervoer -,
capaciteit en vooral benutting de resultante zijn van een sterk gedecentraliseerde
besluitvorming, waarbij de individuele beslissingen (t.a.v. het wel of niet ondernemen van een rit, het gewenste tijdstip, de lengte en de duur van de rit (routekeuze),
en de keuze van vervoermiddel) IÛet of nauwelijks gecoördineerd worden.
In hoofdstuk 3 wordt op de capaciteitseffecten van een aantal van de genoemde
randvoorwaarden dieper ingegaan.

W2.3

Conclusies

Het spreken over de capaciteit van wegen dient met de nodige voorzichtigheid te
geschieden, want in de eerste plaats bestaat dé capaciteit van wegen niet (er gaapt
een gat tussen theoretisch ideale verkeerssituaties en de actuele verkeerspraktijk)
en in de tweede plaats is het belangrijk om ons af te vragen waarvan we de
capaciteit willen bepalen; van een rijstrook, een rijbaan, een wegsegment, een
kruispunt (in een netwerk), van een netwerk, van het hoofdwegen- (m.n. snelwegen)
of het onderliggende wegenstelsel (en vervolgens kan eventueel ook nog een
multimodale benadering gehanteerd worden)?
De actuele capaciteit van wegen blijkt bepaald te worden door de wisselwerking
tussen de geometrische en overige karakteristieken van de wegen, het actuele
gebruik dat daarvan gemaakt wordt (verkeersintensiteit en aard van de benutting)
- de zogenaamde verkeersinterne factoren -, en overige factoren - de zogenaamde
verkeersexterne factoren (zoals verkeersmanagement). Deze constatering is gevat
in termen van centrale en achterliggende randvoorwaarden.
Voor de effecten van randvoorwaarden om de capaciteit enjof de benutting van
wegen te verhogen is van belang dat - in tegenstelling tot bijv. het railvervoer -,
capaciteit en vooral benutting de resultante zijn van een sterk gedecentraliseerde
besluitvorming, waarbij de individuele beslissingen (t.a.v. het wel of niet ondernemen van een rit, het gewenste tijdstip, de lengte en de duur van de rit (routekeuze ),
en de keuze van vervoermiddel) niet of nauwelijks gecoördineerd worden. Deze
factor zal de positieve effecten van randvoorwaarden om de capaciteit of benutting
te verhogen beperken.
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3
SCENARIO'S VAN INFRASTRUCTUURBENUTIING

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden vier scenario's voor de benutting van de infrastructuur
gepresenteerd. De scenario's onderscheiden zich ten aanzien van de waarden van
de randvoorwaarden voor de benutting van de infrastructuur. In het eerste scenario
worden de randvoorwaarden zo gevarieerd dat de - in technische zin - hoogst
mogelijke infrastructuurbenutting bereikt wordt. Men maakt dan optimaal gebruik
van capaciteitsreserves. Enkele benuttingsvormen hebben tevens een capaciteitsverhogend effect. Dit scenario, TECHNOMAX genoemd, is het onderwerp van de
paragrafen B3.l, L3.l, R3.l en W3.1. 1 Met behulp van een voorbeeld wordt een
indicatie gegeven van het capaciteitsverhogende effect van TECHNOMAXrandvoorwaarden. Hierbij wordt uitgegaan van een abstracte verbinding die op een
nader omschreven manier (benuttingsconcept) wordt benut. In de overige drie
scenario's (ORGMAX, ENVIROMAX en ECONOMAX) worden de randvoorwaarden genoemd die horen bij een verkeersafwikkeling waarbij uitdrukkelijk
rekening wordt gehouden met resp. de acceptatie van randvoorwaarden door
infrastructuurgebruikers, de aanvaardbaarheid van randvoorwaarden voor een
duurzame ontwikkeling van de samenleving, en diverse economische rentabiliteitscriteria (par. BjLjWjR3.2, BjLjW jR3.3 resp. BjLjWjR3.4). In alle drie de
scenario's variëren de capaciteit en de (mate van) capaciteitsbenutting. Voor deze
drie scenario's worden geen berekeningen uitgevoerd. Maar in het algemeen kan
worden gesteld dat de bij het specifieke scenario behorende randvoorwaarden ertoe
leiden dat de in TECHNOMAX haalbaar gebleken capaciteit niet wordt bereikt.
De acceptatie van de randvoorwaarden speelt in ORGMAX, ENVIROMAX en
TECHNOMAX een centrale rol. Maar de redenen van acceptatie zijn verschillend.
In ECONOMAX staat de acceptatie om economische redenen centraal, in ORGMAX daarentegen de bereikbaarheidskwaliteit van bestemmingen via een bepaalde
vaarroute. Bijvoorbeeld, hoge snelheden impliceren snelle verbindingen en zijn

De letters staan, zoals reeds eerder vermeld, voor Binnenvaart, Luchtvaart, Railvervoer resp.
Wegvervoer.
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derhalve in het kader van ORGMAX gewenst. In de optiek van ECONOMAX
kosten hoge snelheden veel brandstof. Ze worden dan minder geaccepteerd. De
acceptatie in ENVIROMAX gaat uit van de niet-infrastructuurgebruikers. Te
denken valt aan de bewoners van gebouwen die naast een weg, luchthaven,
railverbinding of vaarweg staan, het milieu, de natuur e.d. Leefbaarheid, duurzaamheid, milieukwaliteit e.d. staan daarbij centraal.
Aansluitend aan datgene wat in hoofdstuk 1 is gezegd, wordt de aandacht in dit
hoofdstuk gericht op de zogenaamde centrale randvoorwaarden. De specifieke
functie van een randvoorwaarde kan blijken uit een toevoeging: randvoorwaarden
die geen effect hebben op de capaciteit, maar alleen op de belasting van de
infrastructuur, worden gekenmerkt door de toevoeging CAPACITEITSBESlAG.
Voor zover randvoorwaarden niet alleen betrekking hebben op een lijn of niet
enkel unimodaal van aard zijn, maar repercussies hebben voor het hele netwerk
resp. andere vervoerswijzen, wordt dit aangegeven door de toevoegingen NETWERK en MULTIMODAAL.
Elke randvoorwaarde wordt in de omschrijving slechts één keer vermeld. Dit
gebeurt steeds bij het scenario waarvoor de effecten van bijzonder belang zijn.
Diverse randvoorwaarden zijn in alle scenario's relevant. Ze worden in dat geval
slechts bij TECHNOMAX genoemd. Uiteraard wordt bij de toelichting van de
diverse scenario's opnieuw op de randvoorwaarden ingegaan, als dit nieuwe
inzichten oplevert.
In alle scenario's kunnen twee benaderingen worden onderscheiden: één waarbij
alleen gekeken wordt naar de visie van het goederenvervoer, en één waarbij ook
wordt gekeken naar de visie van de overige infrastructuurgebruikers (b.v. de
recreatievaart). In dit hoofdstuk wordt de eerste benaderingswijze gekozen.

3.2 Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt voortgebouwd op de uiteenzetting van hoofdstuk 1 en 2.
Daartoe wordt voor elk van de vier vervoerswijzen een viertal scenario's geïntroduceerd, waarin de belangrijkste randvoorwaarden systematisch worden gerangschikt
en geanalyseerd in het kader van de probleemstelling.
Centraal staat hierbij de groep van technische scenario's. Daarnaast wordt een
drietal referentiescenario's onderscheiden, namelijk een organisatorisch/institutioneel scenario, een milieuscenario en een economisch scenario. In deze scenario's
wordt bekeken hoe via variaties in de in hoofdstuk 2 genoemde randvoorwaarden
de capaciteit en/of de benutting van de infrastructuur valt te maximaliseren. Voor
de technische scenario's wordt hierbij getracht om een kwantitatieve onderbouwing
te geven. Bij de andere scenario's bleek dit om diverse redenen niet mogelijk en
werd voor een kwalitatieve benadering gekozen. Hierbij staat een unimodale
benadering centraal. Per vervoerswijze worden één of meer indicatieve rekenvoor114

beelden van de capaciteits- en of benuttingseffecten gegeven.
ORGMAX-scenario's beschrijven de maximale benutting van het vervoerssysteem,
gegeven de te variëren kwaliteitsdoelstellingen voor de vervoerdiensten en het
institutionele kader waarbinnen het vervoerssysteem functioneert. De in dit kader
mogelijke oplossingen hoeven niet rendabel te zijn.
ENVIROMAX-scenario's beschrijven de maximale benutting van het vervoerssysteem, waarbij aan ecologische randvoorwaarden wordt voldaan. Hierbij wordt in
beginsel geen rekening gehouden met de acceptatie of rentabiliteit van oplossingen.
ECONOMAX-scenario's tenslotte, beschrijven de maximale benutting van het
vervoerssysteem in het licht van een kosten-baten analyse van het vervoerssysteem.
Afhankelijk van de filosofie wordt bij de beoordeling van oplossingen wel of geen
rekening gehouden met maatschappelijke kosten.
De analyse in dit hoofdstuk heeft geleid tot een aantal interessante uitkomsten. Zo
blijkt dat het inzetten van 4- of 6-baksduwboten bij normale waterstand globaal tot
een verdubbeling van de capaciteit van de vaarwegen zal leiden ten opzichte van
de inzet van motorschepen. Bij lage waterstand is dit voordeel nog groter.
Homogenisering zal een capaciteitswinst van enkele tientallen procenten geven,
omdat inhalen en het zich moeten aanpassen aan de vaarsnelheid van andere
schepen niet meer nodig is.
Bij het railvervoer kan de inzet van electrisch zicht en meelopende blokken op
lijnverbindingen grote capaciteitsvoordelen bieden, maar de consequenties voor
kruisingen en aftakkingen zijn onvoldoende bekend.
In het luchtvervoer kan homogenisering via de inzet van uitsluitend de categorie
vliegtuigen met het hoogste startgewicht het bij een gegeven ladinggewicht
benodigde aantal vliegtuigen sterk doen verminderen en daarmee de belasting van
luchthavens verminderen. Hierdoor komt capaciteit vrij. Een analoog effect treedt
op door het gebruik van piekmanagement.
De capaciteit van rijstroken van snelwegen tenslotte kan zeer sterk verhoogd
worden door nieuwe vormen van collectieflange afstands busvervoer: ook een vorm
van homogenisering.
Het belang van dit hoofdstuk is met name gelegen in het feit, dat de verschillende
vervoerswijzen - hoe sterk ze soms van elkaar lijken te verschillen - nogal wat
overeenkomsten blijken te vertonen als het gaat om de effecten op de capaciteit
en/of de benutting van variaties in de (geüniformeerde) randvoorwaarden.
Homogenisering van de voertuigen, maar ook bijvoorbeeld (nieuwe) vormen van
verkeersgeleiding of - besturing komen als veelbelovend naar voren.
Deze constatering kan aanknopingspunten bieden bij een vervoerswijze-overschrijdende en oplossingsgerichte analyse van de beschreven capaciteits- en
benuttingsvraagstukken. Hierop wordt in hoofdstuk 4 dieper ingegaan.
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B3

BINNENVAART

B3.1

TECHNOMAX-scenario

B3.1.1 Omschrijving van varianten
Het TECHNOMAX-scenario beschrijft die situatie waarbij de technisch maximale
verkeersintensiteit op het vaarwegennetwerk gerealiseerd kan worden. Hieronder
worden de randvoorwaarden aangegeven die moeten bewerkstelligen dat de
technische capaciteit zo min mogelijk beperkt en zo veel mogelijk benut wordt.
Daarbij is een onderscheid gemaakt in de randvoorwaarden met betrekking tot de
vaarwegvakken en die met betrekking tot de sluizen.
Randvoorwaarden met betrekking tot de vaarwegvakken zijn:
a)
de snelheid van schepen;
b)
de verschillen in snelheid tussen schepen;
c)
het laadvermogen van schepen;
d)
de afstanden rondom schepen;
e)
hoge manoeuvreerbaarheid van schepen die remmen of stilstaan;
f)
hinder door andere vaaractiviteiten, zoals de recreatievaart;
g)
hinder door andere activiteiten, zoals drinkwater, natuur;
h)
hinder van lage waterstand;
i)
verkeersgeleiding en veiligheid;
j)
de wijze van weven van verkeer op kruispunten en aftakkingen (NETWERK);
k)
de kenmerken van barrières (beweegbare bruggen e.d.) (MULTIMODAAL)
I)
spreiding van het vervoer in de tijd (CAPACITEITSBESLAG);
m)
spreiding van het vervoer in de ruimte (NETWERK, MULTIMODAAL,
CAPACITEITSBESLAG)
n)
de beladingsgraad van schepen (CAPACITEITSBESLAG);
0)
voldoende aantal schepen.

Randvoorwaarden met betrekking tot de sluizen zijn (voor zover niet reeds hiervoor
genoemd):
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p)
q)

de feitelijke invaar- en uitvaarsnelheid van schepen en de duur van de
schutcyclus;
de afmetingen van schepen in relatie tot de kolkafmetingen.

B3.1.2 Uitwerking
ad a) De snelheid van de schepen. Aangezien hogere snelheden in de binnenvaart
nauwelijks grotere afstanden in de lengte-richting tussen schepen impliceren,
is een hoge snelheid van schepen gewenst, omdat de capaciteit dan
toeneemt. De snelheid mag uiteraard niet hoger zijn dan de kenmerken van
de vaarweg toelaten (weerstandsverhogende stromingen en golfbewegingen;
erosie oevers).
Hoe de hoge snelheden bereikt worden, is voor TECHNOMAX niet van
belang.2
Wanneer transporten geheel of gedeeltelijk via sluizen verlopen, kan een
lage snelheid optimaal zijn (zie 'ad k, 0 en p').
ad b) De snelheidsverschillen tussen schepen. Een verschil in de snelheid tussen
schepen maakt inhalen noodzakelijk. Soms zal het in te halen schip hierbij
om stromingstechnische redenen langzamer moeten varen om inhalen
mogelijk te maken. In geval van tegemoetkomend verkeer zal het inhalende
schip vóór het inhalen eerst file, en dus langzamer moeten varen. Om de
genoemde redenen kunnen óf grote snelheidsverschillen gewenst zijn óf nog beter - men zou geen snelheidsverschillen moeten hebben. Inhalen
wordt dan immers overbodig. Wanneer inhalen niet meer plaatsvindt, dan
kan, bij voldoende vaarbreedte, een gedeelte van het kanaalprofiel
vrijkomen voor een additionele vaarbaan. De capaciteit kan dus worden
verhoogd door het voorkómen van lage snelheden door inhalen en - soms bovendien door het vrijkomen van additionele vaarbreedte voor het
reguliere niet-inhalende verkeer.
ad c en d) Het laadvermogen van, en de afstanden tussen schepen. Hoe groter
de schepen, des te meer goederen er per schip kunnen worden vervoerd.
Maar tegelijkertijd nemen de minimum-afstanden tussen de schepen toe.
Hoewel de relatie tussen de afmetingen van en de noodzakelijke afstanden
tussen schepen (mede in relatie tot de kenmerken van een vaarweg) nog
met enige onzekerheid is omgeven, kan gesteld worden dat de inzet van
grotere schepen de verwerkingscapaciteit van een vaarweg (gemeten in
tonnen/tijdseenheid) verhoogt. Uit tabel 5 van hoofdstuk B2 blijkt dat een

Achterliggende variabelen zijn de topsnelheid die afhangt van het motorvermogen, en de
voortstuwingseigenschappen in relatie tot de vaarwegkenmerken. Een bepaalde snelheid kan
worden behaald door een hoge topsnelheid waarvan maar ten dele gebruik wordt gemaakt
of door een lage topsnelheid die tevens de feitelijke vaarsnelheid is. In de laatstgenoemde
situatie wordt onevenredig veel brandstof verbruikt, hetgeen in ENVIROMAX en
ECONOMAX ongewenst is.
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verdubbeling van het gemiddelde laadvermogen een additionele doorvoer
van ca. 50% mogelijk maakt. Een bijzonder aandachtspunt is de additionele
afstand bij schepen met gevaarlijke stoffen. Dit vermindert de capaciteit van
een vaarweg.
Bij transporten op routes met sluizen zal de optimale scheepsgrootte mede
bepaald worden door de bij (m) genoemde aspecten.
ad e) Een hoge manoeuvreerbaarheid van de schepen draagt ertoe bij dat de
toelaatbare intensiteit relatief dicht bij de maximale intensiteit zal liggen.
Immers, de schepen blijven ook bij lagere snelheden - afgedwongen door de
hogere intensiteit of door andere omstandigheden - volledig bestuurbaar.
ad f)

De recreatievaart wordt beperkt tot vaarwegen die voor het goederenvervoer geen betekenis hebben. In een afgezwakte variant mag de recreatievaart op alle vaarwegen plaatvinden, maar dan alleen op bepaalde dagen,
of mag er altijd maar een bepaald aantal recreatie schepen varen. Andere
activiteiten (baggeren, scheepsbouw) kunnen niet worden beperkt, maar een
optimale afstemming van deze activiteiten in de tijd wordt nagestreefd.

ad g en h) Hierop wordt niet nader ingegaan.
ad i)

Radar, marifoon en verkeersgeleiding dragen bij tot vermindering van
zichthinder door mist, donker, bochten en diverse obstakels bij kruisingen
van vaarwegen. De communicatie tussen wal en schip wordt ondersteund
door telematica. De in dit kader in te zetten informatiesystemen maken het
volgen van (gevaarlijke) ladingen mogelijk, waardoor calamiteiten zoveel
mogelijk worden voorkomen c.q. snel en doelmatig kan worden ingegrepen.
De noodzaak om netwerkdelen af te zetten en daardoor de capaciteit
tijdelijk te verminderen, wordt zodoende verminderd.
Bijzondere TECHNOMAX-doelen van de genoemde hulpmiddelen zijn het
verminderen van afstanden tussen elkaar opvolgende schepen, en het
optimaliseren van afstanden tussen schepen die een sluis tegemoet varen.
De reductie van de veiligheid behoort tot de theoretische mogelijkheden van
TECHNOMAX, want minder veiligheid in het verkeer kan een hogere
capaciteit van de verkeerswegen impliceren. Maar voor de binnenvaart gaat
dit niet op. Meer ongevallen zullen op de meeste vaarwegen een capaciteitsverminderend effect hebben.

ad j)

Een (sterk) capaciteitsverlies van vaarwegvakken door het tekort schieten
van de capaciteit van kruispunten kan wellicht worden verminderd door de
toepassing van verkeersgeleiding op de kruispunten, de juiste mix van
verkeer uit verschillende richtingen (zie ook hoofdstuk R2) en - in
vaarwegenrijke gebieden zoals de delta tussen Rijn, Maas en Schelde - door
vormen van verkeerscirculatie.
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ad k) Vanuit de binnenvaart beredeneerd, moet het weg- en spoorvervoer dat via
niet-vaste bruggen de vaarwegen oversteekt, zo veel mogelijk rekening
houden met de belangen van de binnenvaart (dezelfde eis geldt voor
overstekende veerboten). Vanuit de andere vervoerswijzen gezien, komt
men tot tegengestelde eisen. Het is mogelijk dat het rail- of wegvervoer
hierdoor veel sterker wordt geschaad dan dat de binnenvaart geholpen
wordt. Het TECHNOMAX-optimum is de combinatie van kruisend verkeer
waarbij een maximum aan vervoersstromen het kruispunt passeert.
ad 1)

Er wordt, voor zover dit noodzakelijk is om de verkeerspieken af te vlakken,
dag en nacht, door de week en in het weekeinde evenveel gevaren. De
meeste sluizen worden 168 uren per week bediend.

ad m) Spreiding in de ruimte houdt in dat het verkeer evenwichtiger over "paralleIe" routes wordt verdeeld en daardoor een afvlakking van verkeerspieken
ten goede optreedt. Daarnaast kan er, hoewel dit wel erg ver gaat, wel
egalisatie van vervoersintensiteiten plaatsvinden: er moet meer vervoerd
worden in regio's met infrastructurele capaciteitsoverschotten (dit veronderstelt een overeenkomstig locatiebeleid ten aanzien van verladers e.d.).
Het mainportprincipe dat op vele vaarwegen tot additionele verkeersstromen leidt, wordt afgeschaft, tenzij dit in bepaalde havens (en de vaarwegen
daaromheen) tot knelpunten leidt die een suboptimale benutting van de
infrastructuur impliceren.
ad n) Onderbelading en leegvaren worden zo veel mogelijk beperkt. Dit veronderstelt dat er in de sfeer van de achterliggende randvoorwaarden veel
verandert. Te denken valt aan de liberalisatie van cabotageregelingen, de
afschaffing van het toerbeurtsysteem of de verbetering van de vrachtbemiddeling (b.v. de invoering van de telematische beursparticipatie in het toerbeurtsysteem; daardoor zou de leegvaart afnemen). Zeer belangrijk lijkt in
ieder geval de sturing van het vestigingsplaatsbeleid van verladers (industrie,
transport, distributie), gericht op het - per vervoersrelatie - bevorderen van
meer evenwichtigheid van de goederenstromen naar richting.
ad 0) De huidige vloot is niet groot genoeg voor de vervoersomvang in TECHNOMAX. Er moeten derhalve meer (grote) schepen worden ingezet.
Daarnaast is het van belang dat de reservevloot waarvan gebruik gemaakt
wordt bij lage waterstand en in de campagnevaart, in stand gehouden wordt.
Ook bij de reservevloot is stroomlijning van de vlootsamenstelling gewenst.
Homogeniteit ten aanzien van de vaarkarakteristieken, en het optimaal
aangepast zijn aan de vaarwegprofielen bij lage waterstand en de sluisafmetingen (zie punt q) zijn ook belangrijke kenmerken van de reservevloot.
ad p) De cyclustijd van een sluis hangt mede af van de in- en uitvaarsnelheid van
schepen. Deze worden op hun beurt gedeeltelijk bepaald door de situatie
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vóór een sluis: hoe zijn de ligplaatsen ingericht en hoe lang zijn de files van
wachtende schepen. Optimaal is een situatie waarin een schip net komt
aanvaren op het moment dat de sluisdeuren opengaan. Een dergelijke
situatie kan bevorderd worden door verkeersgeleidings-systemen. Deze
zorgen - door het berekenen van optimale verkeersprocessen, op grond
waarvan vaaradviezen gegeven kunnen worden - in vergaande mate voor een
spreiding van de arriverende schepen in de tijd en ruimte.
ad q) De samenstelling van de binnenvaartvloot is wat betreft de afmetingen van
schepen afgestemd op haalbare optima bij sluizen: gestreefd wordt naar een
kolkbenutting die de hoogste capaciteit oplevert. De mogelijke capaciteitswinst is per sluis verschillend. Het is belangrijk om te komen tot een
optimum op relaties met meerdere sluizen. Het optimum bestaat hierbij uit
de optimale kolkvullingen van alle sluizen én het streven om op alle links
met zo groot mogelijke schepen te varen. Op deze problematiek wordt in
hoofdstuk 4 gedeeltelijk nader ingegaan.
'
Wanneer een cluster van sluizen tot een scheepsvloot leidt die uit schepen
met verschillende afmetingen bestaat, wordt de kolkvulling door beïnvloeding van de schutvolgorde geoptimaliseerd. De optimalisatie begint allang
vóór de sluis, waarbij gebruik gemaakt wordt van verkeersgeleiding(ssystemen).

B3.1.3

Kwantificering van de etTecten van TECHNOMAX-randvoonvaarden

EtTecten van capaciteitsverhogende randvoonvaarden
In deze paragraaf wordt een indicatie gegeven van de effecten van TECHNOMAXrandvoorwaarden. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een vaarweg met twee
vaarstroken. Deze wordt op de volgende manier benut (benuttingsconcept).
Er worden slechts vierbaksduwstellen (laadvermogen 8800 t) ingezet, in een
variant hierop slechts zesbaksduwstellen (drie keer twee bakken; 13200 t).
Alle schepen zijn 100% beladen, bij laag water 60%.
De schepen varen met een snelheid van 10 km/uur, bij laag water 7 km/uur;
het Dortmund-Eerns-schip als referentieschip vaart 15 resp. 10 km/uur).
De schepen zijn, afwijkend van de huidige schepen, ook bij stilstand goed te
manoeuvreren.
Er wordt in de piekperiodes geen hinder ondervonden van recreatievaart,
beweegbare bruggen e.d ..
Er hoeft geen rekening gehouden te worden met sluizen.
De vaarweg bevat geen obstakels in de vorm van pijlers, bruggen, veerboten,
recreatieboten, zichthinder e.d ..

In de berekening is het in de hierna genoemde formule weergegeven verband
(Studiedienst Verkeer te Water, 1971) toegepast. De resultaten blijken uit tabel 13.
De meeteenheid van de 'situatielengte L betreft meters.
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1: I*b
Situatielengte L

* (1 + r) + O.SB + 100, waarbij:

afstand tussen de schepen
1:b

I=
b =
r =
B =

lengte schip
breedte schip
beladingsgraad schip
breedte vaarweg (in de berekeningen = 100 m).

De validiteit van deze formule is niet universeel en - naar weten van de auteur ook niet bevestigd door recenter onderzoek. De verbanden zijn mede het resultaat
van de onderzoeksopzet van de geraadpleegde bron. Dit impliceert dat de
resultaten in tabel 13 met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Dat geldt met name voor de absolute cijfers. Voor conclusies wordt dan ook
alleen gekeken naar de verhoudingscijfers. Uit de resultaten, waarbij vooral de
relatieve cijfers van belang zijn, blijkt dat de inzet van duwschepen bij normale
waterstand globaal een verdubbeling van de capaciteit van een vaarweg betekent
ten opzichte van het inzetten van motorschepen. Bij lage waterstand is het
capaciteitsverhogend effect van de randvoorwaarden nog groter.
Naast deze winst kan - ten opzichte van de bestaande situatie - op een capaciteitswinstgerekend worden die het resultaat is van de inzet van een homogene
vloot. De omvang van deze winst hangt af van de kenmerken van de heterogene
referentievloot. De schepen van de heterogene vloot halen elkaar in 6f ze varen
met de snelheid van het langzaamste schip. Beide benuttingsvarianten verminderen
de capaciteit van de gebruikte vaarweg met enkele tientallen procenten.
Effecten van randvoorwaarden die de capaciteit niet verhogen
Men kan in het kader van TECHNOMAX slechts geïnteresseerd zijn in de randvoorwaarden die leiden tot een intensievere benutting van de infrastructuur, zonder
dat daarbij de capaciteit verandert. Voorbeelden zijn de randvoorwaarden 1, men
n (verhoging van de beladingsgraad en spreiding van het verkeer in de tijd en
ruimte).
De potentiële vervoersstromen bij een beladingsgraad van 100% van alle schepen,
en een spreiding van de vervoersstromen in de tijd en de ruimte, blijken uit
afbeelding 11 van hoofdstuk B2. Daaruit blijkt dat de capaciteitsreserves aanzienlijk
zijn, mits de verkeerspieken afgevlakt worden. Afvlakking is voornamelijk
noodzakelijk vanwege de relatief hoge belasting van de sluizen. Daarnaast is een
intensivering van het infrastructuurgebruik mogelijk door het verminderen van de
leegvaart en lage beladingsgraden. Deze conclusies hebben uitsluitend betrekking
op lijnverbindingen (dus niet op het netwerk).
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Tabel 13 De capaciteit van een vaarweg met twee vaarstroken gegeven TECHNOMAX-randvoorwaarden
Dortmund-Eems-schip

vierbaksduwschip

zesbaksduwschip

(2x3)

""-I
uur (2
\

100

27

1350

8800

13200

135000

241500

275352

ca. ISO %

ca. 205%

20

richtingen)
norgemiddeld
male laadvermogen
(t)

water-

vervoerd
gewicht (t)/
uur (2
richtingen)

stand
verhouding
vervoerd
gewicht

la-

schepen/
uur (2
richtingen)

100 %

60

21

16

ge

wa-

vervoerd
gewicht (t)/
uur (2
richtingen)

41661

945U

108 636

terst.

verhouding
vervoerd
gewicht

UlO %

ca. 225 %

ca. UiO %

Bron: eigen berekeningen op basis van de formule van de Studiedienst Verkeer te Water (1971).

Conclusies
De globale verkenning van de effecten van de lECHNOMAX-randvoorwaarden
leidt tot de volgende conclusie. Het cumulatief effect van de randvoorwaarden die
niet tot capaciteitsverhoging leiden, is hoger dan dat van de overige randvoorwaarden (zoals in het rekenvoorbeeld van par. B 3.1.3). Maar de eerste groep
randvoorwaarden is moeilijker te realiseren. Dat geldt met name ten aanzien van
het verminderen van de leegvaart in het internationale vervoer.
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B3.2

ORGMAX-scenario

B3.2.1 Omschrijving van varianten
In het ORGMAX-scenario wordt gekeken naar de best mogelijke benutting van de
infrastructuur, uitgaande van de acceptatie van benuttingsconcepten door infrastructuurgebruikers.
Het toepassen van ORGMAX-randvoorwaarden houdt in eerste instantie in dat de
huidige capaciteit van het vaarwegennet niet wordt bereikt, aangezien er meer
gebruik wordt gemaakt van de overige vervoerswijzen (zie par. B2.1). Er moet
derhalve gezocht worden naar randvoorwaarden die de binnenvaart zo aantrekkelijk
maken, dat ze veel beter kan concurreren met de andere vervoerswijzen. Hierbij
ontstaan op termijn capaciteitsproblemen.

Op grond van het voorgaande kunnen de TECHNOMAX-randvoorwaarden worden
gesplitst in drie groepen. In de eerste groep wijst de waarde van ORGMAXrandvoorwaarden in dezelfde richting als TECHNOMAX (dat geldt voor de
randvoorwaarden a, e, f, g, h, k, en p). Duidelijke afwijkingen tussen TECHNOMAX- en ORGMAX zijn er ten aanzien van de randvoorwaarden b, c, I, m, n
en q. De derde groep randvoorwaarden levert een minder duidelijk beeld op. De
belangrijkste ORGMAX-randvoorwaarden uit de laatste twee groepen worden in
de volgende paragraaf nader toegelicht.
B3.2.2 Toelichting van varianten
ad b en c) Uniformiteit van de schepen ten aanzien van de vaarkarakteristieken
en het laadvermogen is uit het oogpunt van de bereikbaarheidskwaliteit niet
gewenst. Bepaalde ladingen moeten sneller of in kleinere hoeveelheden dan andere
worden vervoerd. Hieraan kan het best tegemoet gekomen worden door een grote
variatie van scheepstypen.
ad i)

De capaciteitswinsten, die onder andere door middel van verkeersgeleiding
kunnen worden bewerkstelligd, zijn ook in het kader van ORGMAX
gewenst. Een hogere capaciteit betekent immers dat de bereikbaarheidskwaliteit toeneemt. Niettemin zullen de adviezen van verkeersgeleidingscentra niet zondermeer worden opgevolgd, tenzij het systeem van een
kwaliteit is die gemiddeld voor iedere schipper tot een vaartijdverkorting
leidt. Anders zal een bepaald deel van de schippers geen vertrouwen in de
verkeersadviezen hebben. Ze volgen andere routes en varen andere
snelheden dan geadviseerd wordt, en ze hebben geen vertrouwen in een gelijke verdeling van voor- en nadelen over alle schippers.

ad I)

Een gelijkmatiger gebruik van de vaarwegen in de tijd kan weerstand
oproepen bij verladers, schippers/reders en infrastructuurbeheerders.
Schippers/reders zullen vrezen dat een opgelegde tijdelijke stilstand de
concurrentiepositie van andere vervoerswijzen bevordert.

123

ad m en n) Verschillende vestigingsplaatscriteria, logistieke overwegingen en
een deel van de (inter)nationale regelgeving ter bescherming van delen van
de transportbedrijfstak (toerbeurtsysteem, cabotageregels, wettelijk
vastgestelde tarieven) staan een optimaal ruimtelijk gebruik van de infrastructuur in de weg, en bevorderen leegvaren en lage beladingsgraden. Het
is vrijwel uitgesloten dat het vestigingsplaatspatroon van verladers ingrijpend gewijzigd kan worden om tot even sterk belaste vaarwegen in alle
regio's te komen. Ook zal de vermindering van de verkeersbelasting door
afschaffing van het mainportconcept ervaren worden als zijnde in strijd met
de vervoerslogistieke vereisten.

B3.3.

ENVIROMAX-scenario

B3.3.1 Omschrijving van varianten
Een toename van het vervoer per binnenvaart wordt in ENVIROMAX niet alleen
nagestreefd om de congestie in de andere vervoerssystemen te verminderen, maar
ook omdat een hoog vervoersaandeel van de binnenvaart bijdraagt aan een
vermindering van de emissies van de gezamenlijke vervoerssystemen. Dit kan tot
een basisconflict binnen ENVIROMAX leiden, omdat een unimodale en de
multimodale benadering tot tegengestelde conclusies kunnen leiden. Een voorbeeld:
vanuit de unimodale invalshoek moeten binnenschepen om brandstof te besparen,
naar verwachting langzaam varen. In een multimodale benadering kunnen juist hoge
snelheden gewenst zijn, omdat dit de binnenvaart aantrekkelijker maakt, waardoor
het vervoersaandeel van de binnenvaart toeneemt hetgeen voordelig is voor het
milieu.
Een intensieve benutting van de vaarwegen heeft effecten die in ENVIROMAX
ongewenst zijn. De verkeersbelasting kan zo sterk toenemen dat de waterkwaliteit,
de oeverversteviging en het milieu van de vaarwegen door olie, scheepsverf, golven
en vibraties zeer nadelig worden beïnvloed. Het intensieve gebruik van het
vaarwegennet kan bovendien geluidsoverlast e.d. voor de aangrenzende percelen
veroorzaken. De emissies van schadelijke stoffen kunnen tenslotte de luchtkwaliteit
van een bepaald gebied negatief beïnvloeden. Om deze effecten te voorkomen of
te reduceren spelen in ENVIROMAX naast diverse in paragraaf 3.1.1 genoemde
randvoorwaarden nog enkele andere randvoorwaarden een grotere rol, te weten:
r) de invoering van schonere, lekvrije, vibratie-arme motoren en schepen, en een
gunstige verhouding tussen top- en feitelijke snelheid;
s) de invoering van scheepstypen die zo weinig mogelijk schade aan de oevers
aanrichten;
t) de invoering van scheepstypen met hogere veiligheidskenmerken;
u) het verbieden van onderhoudsbeurten, sloopactiviteiten e.d. buiten plaatsen
werven e.d.) die niet toegerust zijn voor het milieuvriendelijk verrichten van
onderhoud;
v) het intensiveren van oeveronderhoud;
w) het invoeren van vaarrestricties.
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De belangrijkste randvoorwaarden worden hieronder nader toegelicht.

83.3.2 Uitwerking
ad a) Er wordt langzaam gevaren om brandstof te besparen. Men moet echter
wel beseffen dat de omloopsnelheid in het transport afneemt en dat er
derhalve meer schepen nodig zijn om in een bepaalde vervoersbehoefte te
voorzien. Meer schepen betekent bovendien dat de verkeersbelasting
toeneemt, hetgeen inhoudt dat de capaciteit eerder wordt bereikt. Gegeven
de huidige belasting van het vaarwegennet, kunnen lagere vaarsnelheden
verantwoord lijken. In het jaar 2010 is dit veel minder het geval. Langzamer
varen betekent dat de fysieke infrastructuur eerder moet worden uitgebreid.
Of het uiteindelijke milieu-effect van langzaam varen echt gunstiger is,
dient derhalve in een integrale benadering nog nader te worden onderzocht. 3
Voor ENVIROMAX is - anders dan in TECHNOMAX - de relatie tussen
top- en feitelijke snelheid van belang, aangezien het varen op topsnelheid
onevenredig veel brandstof kost.
ad b)

Inhalen is een energieverspillende activiteit. Deze wordt derhalve in
ENVIROMAX vermeden.

ad c en 0) De volgens TECHNOMAX-criteria opgelegde schaalvergroting in de
binnenvaart zal veelal niet aansluiten bij de verladerswensen, waardoor de
beladingsgraden zullen dalen. Lage beladingsgraden zijn ongewenst.
Derhalve is een heterogene vloot (met kleine en grote schepen) ook in het
belang van ENVIROMAX. Nader onderzoek moet meer inzicht in mogelijke optima tussen de voordelen van een hoog laadvermogen en de nadelen
van lage beladingsgraden aantonen.
ad e, f, i, j,

0,

p en q) Hier bestaan veel overeenkomsten met TECHNOMAX.

ad g en h) Hier is duidelijk sprake van verschillen ten opzichte van TECHNOMAX. De drinkwatervoorziening, milieu- en natuurbescherming hebben
in ENVIROMAX een hoge prioriteit. Het beheer van de oevers en de
bodem van vaarwegen zal aan andere criteria moeten voldoen dan in de
overige scenario's. Dit kan tot snelheids- en hoeveelheidsbeperkingen op
de vaarwegen leiden.

Een eventueel hoger brandstofverbruik moet ook gerelateerd worden aan de
brandstofbesparingen bij de andere vervoerswijzen. Deze zou dan het gevolg kunnen zijn van
het feit dat een hogere snelheid in de binnenvaart meer vervoer aantrekt. De tijdwinst moet
men echter niet overwaarderen, omdat de tijd die de overslag en het vóór- en nàtransport
vergt, relatief zwaar weegt.
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ad I en m) Spreiding van het vervoer in de tijd en ruimte kan tot vormen van
overlast leiden, die voorheen onbekend waren (b.v. geluid gedurende de
nacht). Hieruit kan nog niet, ook bij een unimodale benadering, de
conclusie worden getrokken dat spreiding niet mogelijk is.
ad r t/m w) Hierop wordt niet nader ingegaan.

83.4

ECONOMAX-scenario

In het ECONOMAX-scenario worden de effecten ('baten') van de eerder genoemde
randvoorwaarden geconfronteerd met de (financiële en overige) kosten van de
randvoorwaarden. Gestreefd wordt naar een optimale verhouding tussen gewenste
effecten en benodigde inspanningen. Hierbij kan gekeken worden naar de korte of
de lange termijn. Ook kan gedifferentieerd worden naar optima van de afzonderlijke actoren/sectoren (b.v. de rijksoverheid, de transportbedrijven, de slachtoffers
van geluidsoverlast, of het milieu), of naar meer integrale niveaus. Een voorbeeld
van een integrale benadering is de zogenaamde internalisering van maatschappelijke
kosten van verkeer. Deze worden toegerekend aan de 'veroorzakers' van de kosten,
dus de verkeersdeelnemers. Die moeten voor de kosten opdraaien. Als maatschappelijke kosten komen in aanmerking de schade aan milieu, natuur, gezondheid van
mensen, en veiligheid.
Het niveau van kosten-baten-optima is een belangrijk aspect bij de beoordeling van
TECHNOMAX-randvoorwaarden. Voor zover er hierbij überhaupt sprake is van
een positief saldo, zal dit vooral de beheerders van de infrastructuur ten goede
komen. Een intensievere benutting van de infrastructuur bespaart immers
investeringen in de fysieke uitbreiding van het vaarwegennet. Dergelijke besparingen zouden ook in het voordeel van de infrastructuurgebruikers, dus de
transportbedrijven, zijn, als deze de infrastructuurlasten helemaal zelf moesten
dragen. Dat is echter, vanwege de Akte van Mannheim en andere regelingen,
slechts gedeeltelijk het geval. Tegelijkertijd vergt de intensivering van de binnenvaart aanzienlijke investeringen door de transportbedrijven. Het voordeel van deze
investeringen kan niet blijken zolang men zo weinig bijdraagt in de infrastructuurlasten. Bovendien leidt de internalisering van de milieukosten er voorlopig nog niet
toe dat de binnenvaart inkomsten recruteert uit de relatieve vermindering van de
milieuschade door een lager vervoersaandeel van het wegvervoer.
83.4.1 Omschrijving van varianten
De volgende randvoorwaarden spelen in het kader van ECONOMAX een centrale
rol:
x) kosten-baten-criteria die voldoen aan bedrijfseconomische, partiële en lof
korte termijn-eisen;

y)
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kosten-baten-criteria die voldoen aan algemeen economische, andere integrale
enlof lange-termijn-eisen.

83.4.2 Uitwerking
Hieronder wordt gekeken wat de combinatie van de in de eerdere scenario's
genoemde randvoorwaarden met de ECONOMAX-randvoorwaarden oplevert.

ad a tlm e) De stroomlijning (snelheid, laadvermogen), uitbreiding en technische verbetering (manoeuvreerbaarheid) van de vloot vergen aanzienlijke
investeringsbedragen en veronderstellen dat de bestaande vloot vroegtijdig
op grote schaal wordt afgeschreven. De vraag is of de daarvoor benodigde
middelen in een gunstige verhouding staan tot de effecten, en of de kosten
en baten evenredig over de belangrijkste betrokkenen kunnen worden
verdeeld. Wanneer bespaarde milieuschade tot de baten wordt gerekend,
is een multimodale benadering van het kosten-baten-vraagstuk van belang.
Een uniforme en hoge snelheid per vaarweg is economisch weinig aantrekkelijk. Ten eerste (zie ORGMAX) levert een bepaalde snelheid niet overal
dezelfde baten op, terwijl de brandstofkosten door een verhoging van de
snelheid onevenredig stijgen (afb. 35). Derhalve wordt in de praktijk veelal
een snelheid gekozen die op 60 à 70% van de topsnelheid van een schip
ligt. Uniforme scheepsgroottes zijn moeilijk te verenigen met het verschil
in partijgrootte van ladingen (Verkade, 1988). De kans op lagere beladingsgraden neemt toe, hetgeen de kosten-baten-verhouding negatief beïnvloedt.
ad 1, m en n) Spreiding van het vervoer in de tijd kan bij de transporteurs tot
minder inkomsten leiden, als hierdoor de binnenvaart minder aantrekkelijk
wordt. Daarnaast ontstaan er bij de verladers kosten door de noodzaak om
de logistiek te veranderen (afvlakken van pieken kan voorraden noodzakelijk maken). Spreiding van het vervoer in de ruimte veroorzaakt kosten in
de vorm van minder efficiënte operaties in geval van opgelegde routekeuzes
of afschaffing van mainports. Voorzover het doel van de spreiding een
verschuiving van vervoer naar minder vervoersintensieve regio's is, of de
egalisatie van vervoersstromen naar richting (hierdoor vermindert de
leegvaart), veronderstelt dit een bijstelling van het vestigingsplaatspatroon
van verladers. De omvang van noodzakelijke investeringen en eventuele
desinvesteringen maakt deze strategie zeer onwaarschijnlijk.
Positiever te beoordelen is wellicht de telematische beursparticipatie die wanneer het toerbeurtsysteem niet wordt afgeschaft - kan bijdragen aan een
vermindering van de leegvaart (capaciteitsbeslag) en de hierdoor veroorzaakte emissies van onder andere schadelijke stoffen.
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Afb. 35

Relatie tussen vaarsnelheid en vaarkosten voor verschillende vaarwegdwarsprofielen
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ad r t/m v) Deze randvoorwaarden hebben kans van slagen als de internalisering van kosten serieus wordt aangepakt. De concurrentieverhoudingen
tussen de vervoerswijzen mogen hierbij niet uit het oog worden verloren.

B3.5

Conclusies

Anders dan in hoofdstuk B2, waar de capaciteitseffecten van de afzonderlijke
randvoorwaarden van de benutting van vaarwegen in beeld gebracht werden, is in
dit hoofdstuk gestreefd naar een gerichte variatie van randvoorwaarden waardoor
voldaan kan worden aan de volgende vier hoofddoelstelllingen:
de technisch maximale verkeersintensiteit;
de maximale verkeersintensiteit gegeven bepaalde randvoorwaarden van de
transportkwaliteit;
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de maximale capaciteit, gegeven bepaalde randvoorwaarden van een duurzame
ontwikkeling en
de maximale capaciteit, wanneer men bepaalde efficiency-criteria toepast.
Voor de eerste van deze vier hoofddoelstellingen (dus in het zogenaamde TECHNOMAX-scenario) hebben indicatieve berekeningen van de cumulatieve effecten
van enkele TECHNOMAX-achtige randvoorwaarden plaatsgevonden. Deze zijn
indicatief, aangezien er weinig recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn die
zich voor dergelijke berekeningen lenen. Dit is het gevolg van gebrek aan
belangstelling uit beleidskringen voor de benuttingsintensivering op vaarwegvakken.
Hier komt geleidelijk verandering in. De berekeningen geven aan d~t de
uniformering en schaalvergroting van scheepstypen tot ruim een verdubbeling van
de capaciteit van een vaarwegvak leiden. Houdt men - afwijkend van het
doorgerekende benuttingsconcept - rekening met kruispunten en sluizen in het
vaarwegennetwerk, is de capaciteitswinst uiteraard geringer, maar het verlies kan
worden beperkt wanneer het netwerk voorzien dan is van verkeersgeleidingssystemen.

In het ORGMAX-scenario is een zo sterke sanering van de vloot niet gewenst
omdat de bereikbaarheid afneemt (grote schepen passen niet op kleinere vaarwegen
e.d.), ook omdat niet bij voorbaat vaststaat dat de transportkwaliteit bij inzet van
uitsluitend grote schepen aan de logistieke eisen van verladers en transporteurs
voldoet.
De wenselijke variatie van randvoorwaarden in het ENVIROMAX- en ECONOMAX-scenario is niet altijd duidelijk aan te geven. Het kunnen vermijden van
netwerkuitbreiding op grond van benuttingsmaatregelen lijkt milieuvriendelijk en
economisch voordelig, anderzijds zijn bepaalde randvoorwaarden om tot een
intensievere benutting te komen, waarschijnlijk schadelijk voor het milieu en
bedrijfseconomisch nadelig. Hogere vaarsnelheden betekenen hogere brandstofkosten en meer emissies, maar tegelijkertijd bewerkstelligt de verhoging van de
omloopsnelheid, dat er minder schepen nodig zijn. Een integrale benadering van
milieueffecten ten gevolge van benuttingsvormen en de daarvoor noodzakelijke
investeringen is gewenst. Deze benadering is bij voorbaat multimodaal van aard om
de nadelige effecten door de binnenvaart te kunnen vergelijken met die van de
andere vervoerswijzen.
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L3

LUCHTVAART

L3.1 TECHNOMAX-scenario
1.3.1.1 Beschrijving van de randvoorwaarden
TECHNOMAX-scenario's beschrijven de technisch maximale benutting van de
luchtvaartinfrastructuur. Deze benutting wordt verondersteld afhankelijk te zijn van
een serie randvoorwaarden. Dit betekent, dat er verschillende soorten deelscenario's
te onderscheiden zijn, naar gelang het gewicht dat aan de verschillende randvoorwaarden wordt toegekend. Elk deelscenario kent dan een gewenste verkeersafwikkelingsniveau op de luchthaven en in de lucht (de corridors en luchtzones). In dit
hoofdstuk worden de volgende randvoorwaarden (variabelen) onderscheiden:
a) ingezette vliegtuigtypen (homogeen of heterogeen verkeer);
b) vliegtuigbezettingsgraad of -beladingsgraad;
c)
snelheid (grond en lucht (kruissnelheid»;
d) veiligheid;
e) de kenmerken en kwaliteit van de LVB-systemen;
t)
de toegankelijkheid van vliegvelden in de tijd;
g) terminal-, gate- en balie capaciteit;
h) piekbelasting, baankeuze etc.;
i)
de verhouding tussen nuttige lading (laadvermogen) en vliegtijd;
j)
de beschikbaarheid van burgerluchtruim en de corridorcapaciteit.
Hierbij moet bedacht worden, dat het variëren van de capaciteit in één of meer van
de ketens van het luchtvaartsysteem niet tot het oprekken van de totale capaciteit
daarvan hoeft te leiden; dit vereist meestal simultane capaciteitsvergroting op
verschillende punten. Zo heeft het vergroten van de start- en landingsbaancapaciteit
weinig zin, als de LYB-capaciteit niet tegelijkertijd toeneemt. Ook de terminalcapaciteit behoeft dan veelal vergroting.
1.3.1.2 Uitwerking
ad a) Het inzetten van de grootst mogelijke vliegtuigtypen vergroot de potentiële
vervoerscapaciteit per vliegtuig aanmerkelijk; er zijn dan minder vliegtuigen
nodig om dezelfde hoeveelheid passagiers of goederen te vervoeren. Door de
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daling van de verkeersintensiteit kan er op verschillende plaatsen capaciteit
vrijkomen (landen, starten, taxiën, gates).
Het voordeel van het uitsluitend inzetten van grote vliegtuigen is ook, dat
turbulentieproblemen niet meer optreden. Het op deze wijze homogeniseren
van het vliegverkeer is dus gunstig voor de capaciteit.
ad b) Een hogere bezettings-jbeladingsgraad maakt het bij een gelijke vervoersstroom mogelijk om het aantal vliegtuigen te verminderen, waardoor de verkeersintensiteit afneemt en de capaciteit toeneemt.
ad c) Een hogere snelheid in de lucht leidt binnen Europa buiten de piekuren
slechts tot een marginale capaciteitsverhoging, terwijl dit binnen de piekuren
de capaciteit juist verlaagt, omdat de opvolgafstanden uit veiligheidsoogpunt
groter moeten zijn. Een hogere snelheid op de grond kan tot snellere doorstroming op luchthavens (het taxiën) leiden. Dit kan echter met extra onveiligheid gepaard gaan.
ad d) Opvolgafstanden op luchthavens en in corridors zijn in theorie te verkleinen
door een grotere mate van risico (onveiligheid) toe te laten om de intensiteit
te verhogen. Het is de vraag of de leAO-normen hier een duidelijke onveranderlijke ondergrens vormen. Bij de factor verkeersveiligheid moet
overigens niet alleen gedacht worden aan de risico's voor de passagiers, maar
zeker ook aan die voor mensen die getroffen kunnen worden als een vliegtuig
zou neerstorten. De opbouwen het gebruik van het banenstelsel spelen een
belangrijke rol bij de veiligheid daarvan; zowel het kruisen op de grond als
in de lucht dient vermeden te worden. Op Schiphol is het taxiënd kruisen van
start- en landingsbanen meestal onvermijdelijk.
ad e) De kwaliteit van de LVB-systemen is onvoldoende. Zo is de radardekking in
Europa op dit moment onvolledig, terwijl de radarseparatie onnauwkeurig is,
met name op grotere afstanden. In de toekomst zal een koppeling tussen de
radars van diverse centra tot stand gebracht worden, waardoor navigeren en
begeleiden veel nauwkeuriger kan geschieden. Met nieuwe LVB-systemen
kan de luchtruimtecapaciteit sterk opgevoerd worden, omdat opvolgafstanden
tussen vliegtuigen verkleind kunnen worden. De afhankelijkheid van het weer
kan door nieuwe technische systemen in de vliegtuigen (datacommunicatie
via satellieten) verkleind worden, waardoor ook bij slecht zicht voldoende
(landings)capaciteit op luchthavens beschikbaar is; navigatie via bakens zal
dan vervangen zijn door 'area navigation'. Er is een stapsgewijze vervanging
van de LVB-systemen gepland; op dit moment bestaan er uniforme protocollen tussen de centra in Europa, terwijl over 10 jaar de individuele
systemen vervangen moeten zijn door gestandaardiseerde systemen. Op
diverse luchthavens is de capaciteit van de LVB-systemen onvoldoende en
kampt men met een tekort aan personeel. Op Schiphol heeft dit bijvoorbeeld
geleid tot een restrictie van het inkomend verkeer. (Pouweis, 1990, p. 24)
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ad f) Indien een luchthaven 24 uur per dag bereikbaar is, dan zal de capaciteit van
de luchthaven veel groter zijn dan bij beperking van de openingstijden.
ad g) De tijd die een vliegtuig aan de grond moet staan, is afhankelijk van de
snelheid van inchecken, laden (personen, goederen en brandstof) en lossen.
Het vergroten van de balie-, gate- en terminalcapaciteit kan deze tijdsduur
verkleinen. Ook het verkleinen van de (loop )afstanden op een luchthaven
kan de capaciteit verhogen.
ad h) De opbouw van het banenstelsel is sterk bepalend voor de vrijheid van
baankeuze. Op Schiphol is deze niet optimaal, omdat bepaalde vliegrichtingen en vormen van baangebruik niet mogelijk zijn zonder de vliegveiligheid nadelig te beïnvloeden; het is ongewenst dat vliegtuigen elkaar
kruisen bij gelijktijdig starten en/of landen. Hetzelfde geldt bij het kruisen
van start- en landingsbanen door taxiënd verkeer. Een systeem met parallelle
banen zou een veel grotere baancapaciteit mogelijk maken. Bepaalde vliegrichtingen zijn ook verboden wegens de aanwezigheid van woonbebouwing.
De capaciteit van een luchthaven kan opgerekt worden door piekmanagement (zie ook bijlage 13.6 bij dit hoofdstuk). Hierbij wordt een gedeelte van
de piekbelasting in de tijd naar voren en naar achteren verschoven (hierbij
verandert de LVB om veiligheids- en/of organisatorische redenen de baanbelasting in piekuren; een hogere piekuurbelasting zou technisch dus wel
mogelijk zijn). Dit heet piekafvlakking. Piekafvlakking treedt zonder ingrijpen
van de LVB ook vanzelf op (op een bepaald moment geldt technisch gezien:
'vol is vo1'). De luchtvaartmaatschappijen zien niets in piekmanagement door
de L VB. Voor Schiphol zien zij liever een derde piek ontstaan. (KLM,
gesprek, 1991).
ad i) Variaties in de verhouding tussen nuttige lading en vliegtijd. Meer non-stop
vliegen vermindert de reistijd. Er komt startbaan-, landingsbaan- en taxibaancapaciteit vrij op luchthavens waar voorheen tussenstops gemaakt
werden.
ad j) De aanwezigheid van militair luchtruim dwingt het burgerverkeer om gebruik
te maken van corridors. Medegebruik van militair luchtruim (bijvoorbeeld
gedurende bepaalde dagdelen) en/of verkleining van het militair luchtruim
(verbreding van corridors) kan de capaciteit van het luchtruim sterk
vergroten.

. 13.1.3 Consequenties
ad a) Het inzetten van grotere vliegtuigtypen moet wel rendabel zijn en overeenkomen met de wensen van de klanten. Verder zullen er aanpassingen van de
gates, terminals etc. plaats moeten vinden. De luchthaven is afhankelijk van
het verkeersaanbod en kan daarom niet zomaar homogene verkeersstromen
samenstellen. Het lijkt overigens niet onlogisch om te veronderstellen, dat de
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vrijgekomen capaciteit door de latente vraag weer ingenomen wordt of dat
nieuwe vraagpatronen zullen optreden.
ad c) Voor een snelheidsverhoging in de lucht ontbreekt de luchtruimtecapaciteit,
terWijl er voor een snelheidsverhoging op de grond taxibaan- en gate- en
terminalcapaciteit beschikbaar moet zijn. De onveiligheid op de grond zal
toenemen. Ook is het zo, dat hogere landingssnelheden aanpassingen aan
landingsgestel, remmen en banden vereisen, terwijl hogere startsnelheden
daarnaast nog sterkere motoren vereisen, die minder brandstofefficiënt zijn
dan de huidige.
ad e) Het verbeteren van de LYB-capaciteit heeft zowel grote institutioneel-organisatorische, als financiële consequenties. Een voor het vliegverkeer ideale
situatie zou ontstaan indien de souvereiniteit over het eigen luchtruim
opgegeven zou worden; pas dan ontstaat een echt Europees luchtruim. Op
dit moment lijkt dit (compleet) onbespreekbaar. Verder zal een verhoging
van de LYB-efficiency de werkgelegenheid in deze sector onder druk kunnen
zetten. Dit vormt ook één van de verklaringen voor de jarenlange tegenwerking van de nationale RLD's tegen moderniseringsplannen van de LYB-systemen. De financiële consequenties zijn zeer groot: er moet voor enkele
miljarden guldens in nieuwe gestandaardiseerde apparatuur geïnvesteerd
worden. Dit bedrag zal des te groter zijn, indien geïnvesteerd wordt op basis
van piekcapaciteit.
ad f) Het probleem op Schiphol is de beperkte capaciteit voor nachtvluchten
(tussen 00.00 en 6.00 uur), wegens de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast. Met name de capaciteit voor (transatlantische) vrachtvluchten wordt
hierdoor beperkt.
ad g) Op veel (grote) luchthavens worden passagiers bijvoorbeeld met bussen naar
de vliegtuigen vervoerd, dit kost extra tijd. Het uitbreiden van de genoemde
luchthavenonderdelen betekent echter wel een uitbreiding van de fysieke
infrastructuur, wat buiten deze studie valt.
ad h) Tot de consequenties van een derde piek behoren de noodzaak om kleinere
vliegtuigen in te zetten (grotere zijn niet vol te krijgen) en het optreden van
aansluitingsproblemen. Een groot voordeel is echter, dat vliegtuigen per dag
een kwart meer vlieguren kunnen maken, waardoor met hetzelfde aantal
vliegtuigen meer passagiers vervoerd kunnen worden. De potentiële capaciteit stijgt met 30 %, terwijl de vliegfrequentie met 20 % toeneemt.
ad i) Non-stop vliegen is voor de luchtvaartmaatschappij alleen rendabel voorbij
een bepaalde minimum beladingsgraad. Aan de andere kant leiden tussenlandingen tot extra brandstofverbruik, het betalen van landingsrechten en
extra vliegtijd. Het is echter mogelijk, dat passagiers een hogere prijs willen
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betalen voor een kortere vliegtijd. Deze uiteindelijke trade-off is situatie-afhankelijk.
ad j) In de eerste situatie kan de onveiligheid van het vliegen echter toenemen.
Gezien de afgenomen politieke spanningen tussen Oost en West en de daarmee gepaard gaande afbouw van de militaire apparaten lijkt een vermindering of andere opbouw van het militaire luchtruim in Europa op termijn
onvermijdelijk.
De overige consequenties van dit soort scenario's betreffen de externe effecten, die
leiden tot maatschappelijke kosten en degradatie van het milieu. Technische
ontwikkelingen die de emissies van geluid en van schadelijke uitlaatgassen reduceren, verkleinen de externe effecten. Investeren in vlootvernieuwing vermindert de
emissies. De groei van de luchtvloot compenseert dit effect echter weer gedeeltelijk.
Nachtvluchten veroorzaken hoe dan ook geluidshinder. Als het vergroten van de
vervoerscapaciteit leidt tot een toename van de verkeersintensiteit, dan zal het
voor- en natransport toenemen (meer reizigerskilometers over land). Op de
milieueffecten daarvan wordt in deze scenario's niet ingegaan.

L3.1.4 Kwantificering van een aantal randvoorwaarden
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de capaciteitseffecten van een aantal
randvoorwaarden.
De achterliggende randvoorwaarde 'weersgesteldheid'

Uit tabel 14 blijkt, dat bij slecht zicht zowel de zowel de piekuurcapaciteit Cpu4, de
theoretische capaciteit Ct, als het minimale landingsinterval (de separatie-afstand
tussen vliegtuigen gemeten in vliegseconden) toenemen. De capaciteit van een
landingsbaan daalt dus duidelijk en wel het sterkst (met meer dan 50 %) bij
drukker benutte banen ('onafhankelijke landingsbaan').S
Naast het zicht, spelen ook andere factoren een rol in dit kader. Zo blijkt, dat bij
een natte baan strengere normen aan dwars- en startwindlimieten worden gesteld
dan bij een droge baan (10 kts. resp. 0 kts.).6
De maximale dwarswind mag 15 kts. zijn, terwijl de staartwind maximaal 5 kts. mag
zijn.

Voor een verklaring van de terminologie, zie bijlage L3.6 aan het einde van dit hoofdstuk.
Dit voorbeeld is niet gebaseerd op de actuele situatie op Schiphol, maar is afgeleid van de
situatie op London Heathrow en Gatwick in 1985, resp. 1986. Er wordt verondersteld, dat deze
cijfers een benadering vormen voor de te verwachten situatie op Schiphol in het jaar 2000.
1 kts
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= 1 nautische mijl.

Tabel 14 Capaciteit voor een enkele landingsbaan voor 2000

Cpu

Ct

HL!
in sec

Onafhankelijke landingsbaan
bij goed lmatig zicht
bij slecht zicht

42
20

55
26

80
180

Hix/mode landingsbaan
bij goed /matig zicht
bij slecht zicht

20
15

26
20

180
220

TOELICHTING:

MLI

= minimale landingsinterval in seconden.

Bron: Pouwels, 1990, p. 13.

In de praktijk blijkt de bruikbaarheid van het banenstelsel veelal groter te zijn, dan
op grond van de meterologische gegevens verwacht zou mogen worden. De
windvariaties (gusts) zijn meestal onbekend. Door daarvan gebruik te maken, kan
de capaciteit worden verhoogd. De exacte capaciteitseffecten zijn afhankelijk van
de specifieke baan en het jaargetijde (de capaciteit ligt in de zomermaanden hoger
dan in de wintermaanden) (Pouweis, 1990, p. 16).

De in de praktijk gekozen baancombinaties worden bepaald door de eisen van het
preferentieel baangebruik binnen de dwars- en staartwindcombinaties, het feit of
een baan nat of droog is en het zicht. 7 "Onder matig en slecht zichtcondities is het
gebruik van convergerende banen (zie de bijlage, JMV) niet meer mogelijk"
(Pouweis, 1990, p. 16-17).
De centrale randvoorwaarde 'homogenisering vliegtuigtypen'
Uit de tabellen 16 en 17 komt naar voren, dat heterogeen vliegverkeer de capaciteit
van de landings- en startbanen verlaagt ten opzicht van een situatie met homogeen
verkeer. Door de inzet van uitsluitend vliegtuigtype medium kan een maximaal
aantal vliegtuigen worden verwerkt. Aan de andere kant kan door de inzet van
minder, maar uitsluitend type heavy vliegtuigen eenzelfde of een grotere hoeveelheid lading worden vervoerd. In de praktijk (Pouweis, 1990, p. 33) worden in de

7

Categorieën: 'goed': wolkenbasis > 1000 ft, horizontaal zicht > 5 km, 'matig': 200 ft s 1000 ft,
800 m s hor. zicht s 5 km en 'slecht': 100 ft s wolkenbasis < 200 ft, 350 m s runway visual
range (RVR) < 550 m of 800 m hor. zicht.
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Tabel 15

Effect van homogenisering op de landingscapaciteit

(a) HeteropeD verkeer
(1)
(2)

H-M 128.9/60

(3)

(4)

60/2.15

27

(5)

mln. kg

14· 200.000

4.62

+ 13 • 140.000
M-H 88.8/60

60/1.48

40

20 • 140.000

6.80

+ 20· 200.000
(b) Homopen verkeer

H-H 104.5/60
M-M 'ó12/60

60/1.74
60/1.45

34

34· 200.000

41

41 • 140.000

6.80
5.78

TOEUCHTING:
(1)
Leider volger (eerste vliegtuig-tweede vliegtuig, H=heavy: > 140.000 kg, M=medium: 7000
< M < 140.(00);
(2)
Minimale separatie (voor het jaar 2000) in seconden/seconden per minuut (zie tabel 17);
(3)
Minuten per uur/(2);
(4)
Maximale vliegtuigcapaciteit per uur (naar beneden afgerond).
Het betreft hier het maximale startgewicht. Dit zegt echter niets over de maximale lading die
(5)
meegenomen kan worden.
(6)
Het verkeer komt - anders dan in deze berekening - in de realiteit plukjesgewijs binnen.
Tevens bestaat er een mengeling van licht en zwaar verkeer. Tenslotte treden vertragingen op.
De randvoorwaarden van de praktijk wijken samengevat sterk af van die in deze berekening.
(7)
De capaciteitswinst zal door de inzet van jumbojets met een startgewicht van 350.000 kg (in
deze berekening werd uitgegaan van 200.000 kg) nog aanzienlijk hoger liggen.
Bron:

eigen berekeningen gebaseerd op Pouwels, p. 32.

piekuren vrijwel uitsluitend medium en heavy vliegtuigtypen ingezet. Voor het jaar
2000 wordt verwacht dat ruim 75 % van de in de piekuren ingezette vliegtuigen tot
de klasse medium zal behoren; lichte vliegtuigen zullen geweerd worden uit de
piekuren. Hierdoor kan de piekuurcapaciteit met maximaal 7 % toenemen
(Pouweis, 1990, p. 28). De keuze van vliegtuigtypen is gebaseerd op bedrijfseconomische motieven, terwijl door de inzet van uitsluitend heavy vliegtuigen ('jumbojets') veel meer laadvermogen de lucht in zou kunnen. Er wordt hier echter alleen
gekeken naar de capaciteit van het banenstelsel, want de afhandeling van uitsluitend
heavy vliegtuigen zal meer tijd kosten. In het luchtruim kan echter duidelijk
capaciteit vrijkomen. HetZelfde geldt voor de LVB. De banen van Schiphol zijn in
de praktijk "zelden vol belast" (Pouweis, 1990, p. 12). '
Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk; dat met minder, maar zwaardere en gehomogeniseerde vliegtuigen meer lading verwerkt kan worden. Zo kan met 34 heavy
vliegtuigen evenveel lading verwerkt worden als met 20 heavy + 20 medium type
vliegtuigen; dit scheelt 15 % vliegtuigen. Hierbij dient bedacht te worden, dat de
keuze van 140.000 kg. voor een gemiddelde medium vliegtuig extreem hoog is. In
de praktijk zal de capaciteitswinst nog veel groter kunnen zijn. De landzijde
(verwerkingssnelheid) wordt hierbij buiten beschouwing gelaten, evenals de kosten
en de baten. De categorie light is om evidente redenen buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 16

Separatienorm volgens leAO vanaf 1990.

Leider
Heavy

Separatie in NM

Volger

4

3

3

Hedium

5

3

3

Light

6

5

3

NM = nautische mijlen.
Light < 7000 kg. en Heavy> 140.000 kg.

Pouwels, 1990, p. 32, tabel la.

Tabel 17

Gesimuleerde separatietijden voor het jaar 2000.

HU • 77,8 sec.

Leider

Separatie in seconden

Volger

TOELICHTING:

Bron:

Light

Heavy

TOELICHTING:

Bron:

Medium

Heavy

Medium

Light

Heavy

104,5

88,8

87,7

Medium

128,9

87,2

85,5

Light

178,0

137,9

77,8

MLI = minimale landingsinterval in seconden.
Light < 7000 kg.

Pouwels, 1990, p. 32, tabel lb.

LJ.1.5 Conclusies
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat de capaciteit van diverse onderdelen
van het luchtvaartsysteem is te vergroten, zonder dat dat (direct) gepaard gaat met
uitbreidingen van de fysieke infrastructuur. Het interessante feit doet zich voor, dat
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juist de techniek geen beperkingen oplegt aan de capaciteit, maar dat andere
factoren daarvoor verantwoordelijk zijn, zoals institutioneel/organisatorische-,
ruimtelijke (ordenings-), milieu- en rentabiliteitseisen, en wensen van klanten etc.
De technisch maximaal mogelijke capaciteit is dus in de praktijk onhaalbaar en/of
wordt ongewenst geacht. Dit betekent, dat de maximaal mogelijke capaciteit in de
hierna te bespreken scenario's altijd onder die van de Technomax-scenario's zal
liggen.

LJ.2 ORGMAX-scenario
LJ.2.1 Beschrijving
Binnen deze scenario's wordt ingegaan op de capaciteit van het luchtvervoerssysteem, gegeven gewenste kwaliteitsniveaus van de vervoersdiensten en het
institutionele kader waarbinnen het luchtvaartsysteem functioneert. Een nadere
specificatie is mogelijk in de richting van:
- een gewenste vervoerskwaliteit per doelgroep; het zakelijk vervoer kan bijvoorbeeld een hogere prioriteit krijgen dan het vervoer van toeristen;
- een goede bereikbaarheidskwaliteit voor een bepaalde doelgroep (nationaal,
internationaal, zakelijk, recreatief, goederenvervoer). De homogeniteit van de af
te handelen verkeersstroom kan de doorstroomsnelheid verhogen;
- aparte luchtcorridors per vliegtuigtype, waardoor de doorstroming (door
homogeniteit) wordt bevorderd;
- de organisatie van de luchtverkeersbeveiliging;
- de afstemming van het luchtvaartsysteem op de omgeving.

Er zijn verschillende deelscenario's te onderscheiden als gevolg van
k) vliegcomfort (variaties in kenmerken van vliegtuigtypen (vlieg- en rijkarakteristieken, aantal zitplaatsen, totaal laadvermogen, de bezettingsgraad, de
keuze van bestemmingen en de hoogte van de vliegprijs);
1)
homogenisering van het vliegverkeer;
m) variaties in veiligheid;
n) variaties in vliegsnelheid;
0) organisatie en kwaliteit van de luchtverkeersbeveiliging;
p) beschikbaarheid van het burgerluchtruim;
q) gewenste gemiddelde vertraging;
r) piekmanagement;
s) ruimtelijke zonering;
t) vermindering regulering.
LJ.2.2 Uitwerking
De wensen van de reizigers, dan wel van de aanbieders en afnemers van te
vervoeren goederen, zijn bepalend voor de relevantie van de randvoorwaarden en
daarmee voor de mogelijke capaciteitseffecten. We komen tot de volgende
uitwerking.
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ad k) Het vliegcomfort. Een reiziger heeft behoefte aan een bepaald serviceniveau;
voldoende (been)ruimte, attente service etc. Deze behoefte verschilt per
gebruikersgroep; in principe zal iemand met een zakelijke bestemming
hogere eisen stellen dan iemand die op vakantie gaat. In de praktijk komt
het echter wel voor dat een toerist (gewild of ongewild; plaatsgebrek in de
geboekte klasse) bijvoorbeeld business class vliegt, terwijl een zakenman
tourist class vliegt (idem). Minder stoelen of minder vracht in een vliegtuig
kan dus de vervoerskwaliteit verbeteren. De luchtvaartmaatschappij zal een
(bedrijfseconomisch) optimale inzet van de vliegtuigen nastreven, afhankelijk
van de vraag. De zakelijke reiziger verlangt meestal een hogere frequentie
van de vluchten, omdat hij of zij veelal op dezelfde dag terug wil (de
zogenaamde 'dagrandverbindingen'). Het serviceniveau zou dus voor deze
doelgroep dalen bij bundeling van passagiers en vracht in grotere toestellen
met lagere frequenties. Uit concurrentie-oogpunt is dit voor luchtvaartmaatschappijen ongewenst: de reiziger zal een maatschappij kiezen die wel
de gewenste mogelijkheid biedt. Het vliegen via de kortst mogelijke routes
vermindert de vliegtijd en verhoogt daarmee de kwaliteit van het vliegen.
Hierbij moet echter wel het nemen van teveel bochten voorkomen worden.
Ook het gebruik van stillere vliegtuigen komt het vliegcomfort ten goede. De
relatie tussen de vliegtijd en de vliegprijs is ook bepalend voor het vliegcomfort; een supersonische Concorde bekort de vliegtijden enorm, maar de
vliegprijs is voor velen onoverkomelijk. De serviceverschillen tussen
passagiersklassen zijn ook gebonden aan een prijskaartje.
ad 1) Homogenisering van het vliegverkeer. Hoewel dit de capaciteit van het
luchtvaartsysteem duidelijk kan vergroten, komt dit veelal niet overeen met
de wensen van de passagiers of de verladers. Het kan bijvoorbeeld
betekenen, dat op bepaalde tijden niet naar bepaalde bestemmingen
gevlogen kan worden, of dat bepaalde bestemmingen uit rentabiliteitsoogpunt in het geheel niet meer aangedaan worden.
ad m) Vliegveiligheid. Binnen dit scenario past het verhogen van de veiligheidsnormen op grond van de vele 'near misses'. Dit zal de capaciteit verlagen.
ad n) Vliegsnelheid. Een hogere vliegsnelheid biedt voor vluchten binnen Europa
nauwelijks reistijdwinst (voorzover dit technisch op dit moment mogelijk is).
Buiten Europa geldt dit wel (supersonisch vliegen). Het met grotere
snelheden over de grond taxiën hoeft het comfort niet te verhogen; het geeft
namelijk al gauw een gevoel van onveiligheid.
ad 0) Luchtverkeersbeveiliging. De versnippering van het luchtruim over de
verschillende LYB-centra heeft een organisatorische achtergrond. Zowel het
aantal te beheren luchtsectoren per centrum, het aantal vliegtuigen per
luchtverkeersleider, als de menscapaciteit zijn begrensd. Om centra
beheersbaar te houden, worden zij bij het bereiken van een bepaalde
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omvang gesplitst. De capaciteit in de lucht wordt beperkt door aansluitingsproblemen tussen de verschillende systemen. Voor de luchtreiziger ligt het
belang van de LYB met name bij de veiligheid en de stiptheid van vliegen.
Verbetering van de LYB kan dus de vliegkwaliteit en de capaciteit in de
lucht ten goede komen.
ad p) Burgerluchtruim. De burgercorridors tussen de militaire zones komen steeds
dichter bij hun maximum bezettingsgraad. Het verminderen van de omvang
van het militair luchtruim, een betere afstemming tussen civiel en militair
verkeer en eventueel medegebruik door burgervliegtuigen van militaire zones
kan de capaciteit in de lucht sterk vergroten en de vliegveiligheid eveneens.
Het vliegen in meer lagen boven elkaar maakt inhalen mogelijk, maar de
kans op ongelukken neemt eveneens toe.
ad q) Toelaatbare vertraging. De afhandelingskwaliteit wordt gemeten met behulp
van een wachttijdnorm. (Pouwe1s, 1990, p. 3) Bij het landen op Schiphol
speelt het probleem, dat verkeer uit 5 richtingen binnenkomt en moet landen
op 1 of 2 landingsbanen. Als het aanbod op een bepaald moment groter is
dan de capaciteit, dan treedt er vertraging op. De capaciteit wordt groter
naarmate de toegelaten vertraging groter is. (PouweIs, 1990, p. 4) (afbeelding

36).
ad r) Piekmanagement. Piekvorming in het vliegen wordt veroorzaakt door de
dienstregeling ("scheduling"), overstapmogelijkheden en tijdsvoorkeur. Het
afvlakken van de start- en landingspieken kan de wachttijden voor passagiers
en lading verkleinen, waardoor de vervoerskwaliteit kan stijgen. Dit vereist
echter ook een aanpassing van de vliegschema's van eventueel (feeder)
verkeer; er kunnen herverdelingseffecten optreden.
Atb. 36

Oplopen vertragingen van binnenkomende vliegtuigen.

tijd
(min.)

gemidd.
(4)

aanbod vliegtuigen
Bron: PouweJs (gesprek, 1990).

140

Via informele of formele afspraken over de dienstregeling is de capaciteit
van een luchthaven op te rekken. De gemiddelde vertraging in de
piekperiode (2 pieken van 2 uren per dag) bedraagt op Schiphol gemiddeld
4 minuten of 20 minuten bij 3 % van de bewegingen. Volgens de wachttijdtheorie zal deze oplopen naarmate het aanbod toeneemt, zoals in
afbeelding 36 te zien is. Het vliegverkeer kent ook seizoenspieken.
ad s)

Ruimtelijke zonering. Luchthavens hebben een haat-liefdeverhouding met
hun omgeving; enerzijds zorgen zij voor veel overlast, anderzijds leveren zij
een belangrijk aandeel aan de economische groei en werkgelegenheid. Het
is in dit licht merkwaardig, dat luchthavens vaak dicht bij woonbebouwing
zijn gelegen en dat beide ook nog eens steeds dichter naar elkaar
toegroeien. Het lijkt dan zinvol om luchthavens ruimtelijk meer te scheiden
van hun omgeving, maar ze dan wel door snelle, hoogwaardige, openbaarvervoerverbindingen daarmee te koppelen. Dit geldt zowel voor het
personen- als het goederenvervoer. Als het dan nodig is om de capaciteit
en de benutting van een luchthaven op te voeren, dan hoeft de omgeving
niet de wrange vruchten daarvan te plukken. Dit kan in een dichtbevolkt
land als Nederland betekenen, dat de woonbebouwingsdichtheid - die rond
Schiphol overigens vrij laag is - verhoogd moet worden. De kosten van het
niet uitvoeren van deze suggestie zijn evident. Zo kost het isoleren van een
beperkt aantal woningen rond Schiphol zelfs in de goedkoopste - minst
effectieve - variant honderden miljoenen, terwijl de belasting zelf niet weg
wordt genomen.

ad t)

Regulering. De luchtvaart is nog steeds vrij sterk gereguleerd. Zo is het
luchtvaartmaatschappijen niet toegestaan om overal te landen, maar zijn
landingsrechten het resultaat van bilaterale onderhandelingen tussen
landen, waarbij de belangen van de nationale luchtvaartmaatschappijen en
niet die van de wereldluchtvaart centraal staan. Dit verklaart waarom
luchtvaartmaatschappijen op bepaalde continenten wel en op andere veel
minder succesvol opereren; ze zijn niet in staat om een minimum netwerk
op te bouwen, omdat ze - als zijnde buitenlands - geweerd worden.
Samenwerking (incl. fusies) tussen luchtvaartmaatschappijen kan hier
positieve effecten opleveren. Een andere vorm van regulering is het
prijskartel tussen lucht-vaartmaatschappijen binnen Europa. Hierdoor kan
het voorkomen, dat het goedkoper is om naar de VS te vliegen vanuit
Europa, dan te vliegen tussen Europese bestemrriingen. Het opheffen van
de bilaterale regulering zal de intercontinentale luchtvaart zeker beïnvloeden, terwijl ook de intracontinentale luchtvaart zal veranderen; hoe is
echter onduidelijk. Het doorbreken van het prijskartel zal tot een prijzenslag kunnen leiden, met op korte termijn een grotere keuze voor de klant,
echter op langere termijn zal de rentabiliteitseis deze keuze weer inperken.
De vraag naar luchtvervoer zal zeker toenemen.
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L3.2.3 Consequenties
Het maximaliseren van de vervoerskwaliteit vermindert de capaciteit, terwijl ook
de rentabiliteit wordt beïnvloed. Variaties in vliegfrequentie, soort vliegtuig etc.
hebben elk een bepaalde invloed op de capaciteit van een luchthaven, de luchtzones
en -corridors. De mogelijkhèden voor het oprekken van de capaciteit in de
luchtvaart zijn afhankelijk van verschillende partijen: de luchthavenautoriteiten, de
L YB, de luchtvaartmaatschappijen en de passagiers. Piekmanagement bijvoorbeeld,
is bepaald onpopulair bij luchtvaartmaatschappijen, terwijl de passagiers er soms
wel en soms geen baat bij hebben. De luchthavenautoriteiten en de L YB hebben
er duidelijk wel baat bij.
L3.2.4 Conclusies
Institutionele factoren zijn erg belangrijk voor de capaciteit van het luchtvervoerssysteem. Het opheffen van de versnippering in het Europese luchtruim kan de
capaciteit van met name corridors enorm vergroten. Dit kan onder meer inhouden,
dat taken door de betrokken (nationale) instanties aan supranationale organisaties
zoals EUROCONTROL overgedragen moeten worden. De (verdere) overdracht
van luchtruim aan EUROCONTROL wordt reeds jaren tegengehouden door de
nationale instanties. Ook het verminderen van militair luchtruim kan significante
capaciteits- en kwaliteitsvoordelen opleveren.
Ruimtelijke zonering kan een oplossing bieden om de groei van het vliegen
mogelijk te maken.

L3.3 ENVIROMAX-scenario
L3.3.1 Beschrijving
Dit scenario beschrijft de maximale benutting van het luchtvervoerssysteem, waarbij
aan ecologische randvoorwaarden wordt voldaan. Uit de veelheid van te variëren
randvoorwaarden zijn de volgende (typerende) gekozen:
u) niveau van geluidsbelasting.
v) niveau van uitstoot van schadelijke stoffen.
w) ruimtebeslag en mate van versnippering.
Om deze negatieve effecten tegen te gaan, wordt in ENVIROMAX-scenario's vaak
gesproken over de substitutie van het vliegen door m.n. rail- of watervervoer.
1.3.3.2 Uitwerking
Deze variaties hebben de volgende capaciteitseffecten:
ad u) We kunnen de oorzaken van geluidsbelasting globaal onderverdelen in twee
categorieën:
(1) Lawaai door vliegtuigen in de lucht. Het gebruik van grotere toestellen
en vooral de vervanging van oudere toestellen door nieuwere vermindert
de geluidsemissie, vooral buiten de luchthaven. Vliegroutes moeten bij
voorkeur niet boven of in de buurt van bevolkte gebieden liggen. In de
praktijk kan aan deze voorwaarde veelal niet voldaan worden. Enerzijds
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heeft dit te maken met het feit dat in het algeme~n de bevolkingsdichtheid
relatief en absoluut gezien veelal hoog is, terwijl anderzijds niet vergeten
mag worden, dat een luchthaven liefst zo dicht mogelijk bij een agglomeratie wordt gesitueerd teneinde te grote voor- en na-transportafstanden (en
de bijbehorende milieubelasting en congestie) te vermijden en het vliegtuig
qua tijd concurrerend te houden met andere vervoerswijzen. De vliegfrequentie speelt hier een belangrijke rol, evenals het soort vliegtuig;
vrachtvliegtuigen produceren (veel) meer lawaai dan passagiersvliegtuigen.
Een maximaal beladen vliegtuig zal meer lawaai produceren, dan een
minder vol vliegtuig. De lengte van de verplaatsing heeft geen invloed op
deze emissie. Per reizigerskilometer neemt deze hierdoor juist af. Laag
vliegen over (woon)bebouwing dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.
Langzamer vliegen kan het motorgeluid verminderen. Het vliegen tijdens
de nachtelijke uren wordt algemeen ervaren als zeer schadelijk voor de
gezondheid, zeker als dit gebeurt door vrachtvliegtuigen, omdat het hier
vaak oudere, lawaaiige vliegtuigen betreft.
(2) Lawaai op en rond luchthavens. Hierbij gaat het in de eerste plaats om
het gebruik dat van het banenstelsel gemaakt wordt (aantal starts en
landingen, vliegrichtingen etc.). Ook het proefdraaien van vliegtuigmotoren
vormt een bron van geluidsoverlast. De omvang van de geluidsoverlast
wordt mede bepaald door de ligging van de luchthaven ten opzichte van
(woon)bebouwing.
Geluidsnormering heeft uiteraard alleen zin, indien deze strikt toegepast
wordt. Rond Schiphol wordt echter al jaren een discussie gevoerd over wat
nu de juiste (nacht)belastingsnorm moet zijn, waardoor de facto geen
normering plaatsvindt. Wel wordt volgens de luchthaven getracht om
onnodige overlast zoveel mogelijk te beperken. Nieuwere toestellen
brengen beduidend minder geluid voort dan oudere (zie afb. 37). Een
reductie van het oppervlak van de 85 dB(A) geluidscontour tot 1/9 is
hierbij mogelijk. Het bevorderen van vervangingsinvesteringen heeft een
gunstig effect op deze emissies. De luchtvervuilende emissies zijn eveneens
vrij sterk terug te dringen, hoewel dit in mindere mate geldt voor de
verzurende NOx-emissies (zie afb. 38). In sommige gevallen is een reductie
tot 1/4 van die van de oudere toestellen mogelijk. Aan de enorme CO2- en
waterdampemissies, die disproportioneel bijdragen aan het broeikaseffect,
wordt echter op deze wijze niets gedaan.
ad v)

Grotere toestellen, ingezet voor langere afstanden, produceren minder
luchtvervuiling per passagierskilometer dan kleinere vliegtuigen. Het
beperken van deze emissies is technisch mogelijk door schonere motoren.
Uit gegevens van Lufthansa valt af te leiden dat de bezettingsgraad van de
grotere toestellen hoger is dan van de kleinere. Het brandstofverbruik per
passagier is hierdoor voor de grote toestellen lager (zie afb. 39). Zij worden
veelal gebruikt voor de langere afstanden en de frequentie is relatief laag.
Intra-Europees zijn de kleinere toestellen meer van belang voor personen143

verplaatsingen. De lagere bezettingsgraad betekent dat er reservecapaciteit
aanwezig is. Er dient een optimum gevonden te worden tussen minimalisering van de vliegtijd, het aantal stops en de nuttige lading. Zo is het de
vraag of non-stop vliegen - dat het meenemen van meer kerosine vereist,
waardoor minder nuttige lading meegenomen kan worden - te verkiezen is
boven het maken van één of meer tussenstops (om te tanken), terwijl meer
nuttige lading meegenomen kan worden. Het extra landen, starten en taxiën
lijkt in elk geval meer milieu-overlast te geven.
Het vliegen op grote hoogte heeft een negatieve invloed op de ozonlaag en
draagt door de enorme uitstoot van CO 2 en waterdamp sterk bij aan het
broeikaseffect. Een nog niet genoemde vorm van luchtvervuiling betreft het
periodiek lozen van kerosine door vliegtuigen voordat zij mogen landen
(het landingsgewicht zou anders te hoog zijn). "M.b.t. het brandstofverbruik
zij opgemerkt dat dit in de jaren '76-'84 zeer stringente eisen stelde. Deze
zijn inmiddels sterk afgezwakt en worden thans volledig overruled door de
eis van stiptheid, etc." (PouweIs, 1990, p. 5).
ad w)

Het ruimtebeslagvan het luchtverkeerssysteem betreft zowel de luchthavens
als het gebied eromheen waar de geluidsoverlast zo groot is dat (woon)bebouwing niet mogelijk is. Echter, ook gebieden daarbuiten ondervinden
overlast van het overkomend luchtverkeer. Bij strengere normen zal het
getroffen gebied groter zijn. Een luchthaven stelt zeer specifieke eisen aan
de omgeving. Zo zijn boeren rond Schiphol gebonden aan scherpe regels
en mag de bebouwing rond de luchthaven een bepaalde hoogte niet
overschrijden.

L3.3.3 Consequenties
Een milieuscenario kan een duidelijke begrenzing vormen van de mobiliteit door
de lucht. Dit geldt nog sterker indien de luchtvaart blijft groeien. Geluidshindernormen - voorzover op dit moment toegepast - worden nu al systematisch overschreden, terwijl katalysatoren in de luchtvaart onbekend zijn. Het terugdringen van de
nachtvluchten heeft duidelijke negatieve economische consequenties, enerzijds
wegens de aansluitingsproblemen tussen het continentaal en het intercontinentaal
verkeer die dan gaan optreden en anderzijds, omdat met name het vrachtverkeer
voor een positieve rentabiliteit zorgt. Anderzijds vindt nu al een groot gedeelte van
het continentale vrachtverkeer tusen luchthavens over de weg plaats (het
zogenoemde 'trucking'). Dit roept de vraag op in hoeverre de genoemde milieu-effecten terug te dringen zijn en wat de rol van andere modaliteiten (met name
hoge-snelheidstreinen) hierin kan zijn. Een praktijkvoorbeeld hiervan vormt de
Lufthansa Express (Blum, 1990); snelle treinen rijdend op afstanden tot 400
kilometer als aantrekkelijk alternatief voor het vliegen. De luchtvaartmaatschappijen en de spoorwegen hebben hier baat bij (via een hogere bezettingsgraad van de
treinen en lagere congestiekosten voor de luchtvaartmaatschappij). Een ander
voorbeeld betreft de substitutie van het vliegen door het varen; op de relatie
Nederland-Engeland bijv. via de nachtboot Hoek van Holland-Harwich.
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L3.3.4 Conclusies
De capaciteit van het luchtvaartsysteem is onderhevig aan milieurandvoorwaarden.
Hoewel motortechnische maatregelen zowel de geluidsbelasting als de luchtvervuiling per vliegtuig kunnen verminderen, zal de groei van het aantal vliegtuigen dit
effect gedeeltelijk tenietdoen. De bijdrage aan het broeikaseffect van het vliegen
is echter zonder weerga en is niet met bestaande technieken te verminderen. Het
terugdringen van de milieu-overlast en het verbeteren van de leefbaarheid maken
de noodzaak tot het ontwikkelen van alternatieven voor het vliegtuig noodzakelijk.
Op afstanden tot 500 kilometer kan de hoge-snelheidstrein hier een rol gaan spelen,
mits het voor- en natransport van hetzelfde niveau is. Anderzijds zal in het kader
van het toekomstige SVV-lIl - in navolging van het wegvervoer - niet aan het
afremmen van de mobiliteitsgroei in de lucht zijn te ontkomen. Overigens bederft
ook de trein - bijv. via de aanleg van infrastructuur - het milieu, zij het veel minder
dan het vliegtuig.
Atb. 37

Geluidscontour van Boeing 727 en Airbus A320 bij opstijgen.
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Atb.38

Het effect van vlootvernieuwing op enkele emissies (CO, NO", C)iy).
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Atb. 39

Bezettingsgraad en brandstofverbruik per passagier (a)
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Het betreft hier cijfers over de Lufthansavloot in 1989.
De bezettingsgraad en het brandstofverbruik per passagierskilometer zijn vlootgemiddelden. Het brandstofverbruik is berekend op basis van zogenoemde "great-circle distances"
(de kortste afstand tussen starts en landingen), dus niet op basis van feitelijk gevlogen
kilometers. De B 737-200 en de A 320 worden op de korte en middellange afstand ingezet, terwijl de B 747-400 in het betreffende jaar ook op deze afstanden werd ingezet,
hoewel het een lange-afstandsvliegtuig betreft.
Pkm = equivalente passagierskilometers.
-

Reichow, 1990.

L3.4 ECONOMAX-scenario
L3.4.1 Beschrijving

Bij dit scenario gaat het om de economisch maximale benutting van het luchtvaartsysteem in het licht van een maatschappelijke kosten-baten analyse. Er zijn
verschillende alternatieve scenario's te onderscheiden, al naar gelang het gewicht
dat aan één of meer van de onderstaande randvoorwaarden wordt toegekend.
Deze scenario's kunnen beschouwd worden als onderdeel van de hiervoor beschreven scenario's:
x) het wel of · niet doorberekenen van de maatschappelijke kosten aan de
gebruikers;
y) de wijze van kostentoerekening;
z) het verband tussen regulering en ticketprijzen;
z1) de wijze van vliegen;
z2) het gebruik van de luchthaveninfrastructuur;
z3) de gewenste kwaliteit en de prijs van het vliegen.
L3.4.2 Uitwerking

ad x) Toerekening van de maatschappelijke kosten aan de gebruikers (sec).
Deze kosten worden nu slechts gedeeltelijk - via een verhoging van de
landingsrechten voor de luchtvaartmaatschappijen - doorberekend aan de
gebruikers. Uit de opbrengst van deze heffing wordt een gedeelte van de
geluidsisolatie van woningen betaald. Het volledig doorberekenen van
deze kosten zal de vraag naar (minder noodzakelijk) luchtvervoer kunnen
beperken en daarmee de rentabiliteit van het vliegen - en daarmee de
bedrijfseconomische en maatschappelijke baten van het luchtvervoer aantasten. Om ontwijking (verplaatsing activiteiten naar andere luchthavens) en concurrentievervalsing tussen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen te voorkomen, dient doorberekening van externe kosten op
internationale schaal plaats te vinden. Door (verdere) kostentoerekening
kan binnen de verschillende deelprocessen van het vliegen capaciteit
vrijkomen.
ad y) De wijze van kostentoerekening. Het toerekenen van de maatschappelijke
kosten aan het luchtverkeer kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Te
denken valt aan een differentiatie naar gebruikersgroep (toeristisch verkeer, zakelijk verkeer) en/of naar milieubelasting of congestie per tijdseenheid of naar vliegafstand en naar de beschikbaarheid van alternatieven. Naast deze algemene kostenverhoging zou - indien het direct economisch nut van vliegen voorop zou staan - het toeristisch verkeer beperkt
kunnen worden, door dit extra duur te maken. In een draagkrachtdiscussie kan echter ook het duurder maken van het zakelijk vliegen voorop
staan. De modal split van de keuzereiziger zal dan misschien gewijzigd
kunnen worden. In het algemeen kan het toerekenen van de maatschappelijke kosten aan het vliegen tot een objectievere afweging van de maat-
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schappelijke voor- en nadelen van het vliegen leiden en daarmee de
externe effecten verminderen. Het kan zinvol zijn om het vliegen in piekuren veel duurder te maken dan het nu is, teneinde de piekbelasting voor
het (leef)milieu en de congestie te verminderen. Daluurcapaciteit is op
Schiphol in elk geval geen probleem op dit moment; piekafvlakking is
dus mogelijk. De prijsverhoging in piekuren moet vrij groot zijn, omdat
de prijselasticiteit in piekuren erg klein is. (De Wit, 1990)
Met name het vliegen over steeds langere afstanden zit sterk in de lift.
Dit beeft ecologisch echter de grootste schadelijke effecten. Zeker indien
dit supersonisch gebeurt (Concorde), is het de vraag of de maatschappelijke baten tegen de maatschappelijke kosten opwegen. Bij de Concorde
kan deze vraag duidelijk negatief beantwoord worden. Ook bedrijfseconomisch is dit project als een mislukking te waarderen.
ad z)

Het verband tussen regulering en ticketprijzen. De (informele) regulering
in de luchtvaart zorgt voor kunstmatig hoge tarieven. Deregulering zal de
vraag naar luchtvervoer doen toenemen. Hierdoor zal de druk op de
capaciteit in de luchtvaart verder toenemen.

ad z1) De wijze van vliegen. De keuze van de vlieghoogte, het inleggen van
non-stop vluchten of juist één of meer tussenstops en de vliegsnelheid
zijn belangrijke randvoorwaarden voor de capaciteit in de luchtvaart zoals
in het voorgaande bleek. Het vliegen op grote hoogten kan - wegens het
benutten van straalstromen en dergelijke - leiden tot vermindering van
het kerosinegebruik en is daarom bedrijfseconomisch gezien aantrekkelijk. De uitstoot van CO 2 en waterdamp op deze hoogten heeft echter nog
grotere schadelijke milieu-effecten. Het lijkt daarom uit milieu-oogpunt
zinvol om het vliegen op grote hoogten tegen te gaan. De hoogte van de
landingsrechten en het kerosineverbruik vormen - naast uiteraard de
landings- en vertrekwensen van passagiers of verladers - belangrijke parameters voor het bepalen van het aantal tussenstops. Het beperken van de
vliegsnelheid kan de geluidsoverlast van het vliegen beperken. Echter,
hetzelfde geldt voor de capaciteit van het luchtruim. Dit betekent wel,
dat er nieuwe motoren ontwikkeld zullen moeten worden (de huidige zijn
namelijk ontwikkeld op basis van de bedrijfseconomisch meest gunstige
vliegsnelheden). Het verhogen van de vliegsnelheid kan met name op
lange-afstandsvluchten de capaciteit van het luchtruim belangrijk verbeteren.)
ad z2) Het gebruik van de luchthaveninfrastructuur. In het voorgaande werd
reeds geconstateerd, dat er een conflict bestaat tussen de wensen van de
LYB en die van de luchtvaartmaatschappijen; de laatsten wensen in feite
dat de capaciteit van de infrastructuur afgestemd wordt op de piekbelasting, terwijl de eerste wijst op de mogelijkheden van regulering (piekma-
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nagement) om de verwachte groei van het luchtverkeer op te vangen.8
De verwachting is (cf. Pouwels, 1990, p. 24) dat de piekvorming op verschillende manieren wordt afgevlakt; op natuurlijke wijze bij het naderen
van de capaciteitsgrens, door soortgelijke ontwikkelingen op andere luchthavens, door verzadiging van het luchtruim, door een kosten-batenanalyse
bij uitbreidingen van de infrastructuur, door het onomkeerbaar zin van de
reeds in gang gezette landingsregulering en het mogelijk "internationaal
gaan" van de KLM.
Regulering kan de capaciteit van de luchthaven met 10-25 % verhogen.
Door een derde topperiode kan de capaciteit met 10 % stijgen. Maximaal
is dan 35 % capaciteitswinst mogelijk. (Pouweis, 1990, p. 25)
ad z3) Kwaliteit versus prijs. Voor een passagier of verlader kan de afweging
tussen additionele vervoerskwaliteit tegen hogere prijzen of minder kwaliteit tegen lagere prijzen spelen. Het bestaan van verschillende vervoersklassen en het gebruik van supersonische vliegtuigen is bijvoorbeeld zo te
verklaren.

1.3.4.3 Consequenties

Een beschouwing van het luchtvaartsysteem dient een evenwichtige weergave van
de maatschappelijke kosten en baten daarvan te bevatten. Uit de discussie zoals
die bijvoorbeeld rond de mainportontwikkeling van Schiphol gevoerd wordt9,
komen heel sterk de maatschappelijke baten van de binnen deze mainportontwikkeling verwachte groei van het luchtvervoer naar voren (met name de toename van werkgelegenheid en de bijdrage aan het nationaal inkomen). In dezelfde
discussie vormen de externe kosten van het vliegen echter een vrij ondergeschikte factor. Een consequente toerekening daarvan zou echter de vraag naar vliegen
(door bepaalde doelgroepen) kunnen doen afnemen, waardoor (deel)capaciteit
vrijkomt. Het nut en de noodzaak van de gigantische investeringen in de mainportontwikkeling komen dan in een ander licht te staan. Dit geldt te meer, indien het grootste knelpunt niet (primair) in de omvang van de luchthaveninfrastructuur gezocht moet worden, maar bijvoorbeeld in de LYB of in de piekbelasting gedurende enkele uren van de dag. Piekafvlakking via zeer hoge landingsen startgelden kan dan een economisch zeer aantrekkelijke oplossing zijn, zolang
luchtvaartmaatschappijen niet kunnen uitwijken naar andere luchthavens. Dit

"De vertaling van de jaarprognose naar een kwartierverdeling over het etmaal heeft
binnen de werkgroep CBS nogal onder zware druk gestaan van het concurrentiecredo.
Hierbij diende alle groei van het luchtverkeer ongehinderd plaats te vinden zonder
afweging van de economische nadelen hiervan welke ontstaan door het inefficiënte
gebruik van de infrastructuur." (PouweIs, 1990, p. 24)
Hoewel het daarbij om een uitbreiding van de luchtvaartinfrastructuur gaat, zijn de
kenmerken van de discussie in feite dezelfde.
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vereist uiteraard wel de nodige netwerkaanpassingen (aansluitingsproblematiek).
Ook het milieu en de omgeving van de luchthaven kunnen daar baat bij hebben.
L3.4.4 Conclusies
Toerekening van de maatschappelijke kosten aan het vliegverkeer kan de vraag
naar het vliegen verminderen en daarmee capaciteit vrijmaken. Voor de wijze
van toerekening zijn diverse modellen te bedenken, naar gelang de gewenste
effecten. Deregulering zal via verlaging van de prijzen de vraag naar het vliegen
doen toenemen en daarmee het capaciteitsbeslag. Piekmanagement valt uit economisch oogpunt te verdedigen, vooral als dit op andere luchthavens (door de
verkeersgroei) ook optreedt.

L3.S Eindconclusies
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat dé capaciteit van het luchtvervoerssysteem niet éénduidig te bepalen is, maar de resultante is ·van de capaciteiten van een serie met elkaar samenhangende deelprocessen. Op Schiphol
bleek een zeer belangrijke oorzaak van (toekomstige) capaciteitsproblemen op
de luchthaven gezocht te moeten worden in de piekuurbelasting als gevolg van
de netwerkopbouw en aansluitingswensen van de luchtvaartmaatschappijen
(ORGMAX-overwegingen). Het willen inspelen op een vrij onzekere toekomstige ontwikkeling van de vraag naar luchtvervoer door middel van uitbreidingsinvesteringen is niet op voorhand te verdedigen, als ENVIROMAX-overwegingen
in het geding zijn. Door internalisering van externe kosten in de prijs van het
vliegen, en door substitutie van vliegen door water- en railvervoer, ontstaat een
ecologisch gezien beter evenwicht. Piekmanagement is in dit verband een veel
aantrekkelijker optie, waardoor grote uitbreidingsin-vesteringen wellicht voorkomen kunnen worden. Dit geldt zeker voor Schiphol, waar een grote capaciteitsreserve (ook voor de toekomst) bestaat. Een andere manier om het capaciteitsbeslag te verminderen, is het (substantieel) verhogen van de kosten van het vliegen.
Dit is ook op grond van ecologische motieven te verdedigen. In dat kader past
ook het pleiten voor een betere ruimtelijke scheiding van de luchthaven van de
omgeving.

L3.6 Bijlage luchtvaart
Capaciteitsdefinities bij het landen
De theoretische topcapaciteit is "het aantal vliegtuigen per 2-uursperiode (de
piek op Schiphol (JMV» dat, indien er op elk moment wachtende vliegtuigen in
de lucht zijn, uur na uur op de baan zouden kunnen worden gezet zonder dat de
veiligheid in gevaar wordt gebracht, indien de enige criteria separatie-minima in
de lucht en baanbezettingstijden zouden zijn. Bij een ideale lay-out van de rapid
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exits of high speed turn offs (delen van taxibanen (JMV» zal het separatiecriterium bepalend zijn" (Pouweis, 1990, p. 4).
(1) c t th = 120 min / separatiecriterium = ca. 83 landingen/2 uur
Bij gebruik van waarschuwingssystemen tegen turbulentie ligt de vereiste minimale separatie-afstand op 3 nautische mijlen (de minimale radarseparatie ). Dit
komt overeen met een vliegtijd van ca. 80 seconden. c t th wordt dan 92 landingen/2 uur. De in de praktijk toegepaste separatie-afstand is afhankelijk van de
samenstelling van het vliegtuigaanbod naar grootte en in de tijd, en zal altijd
groter zijn dan 3 nautische mijlen. Hierdoor is de capaciteit lager. Het cijfer van
83 landingen/2 uur betreft een berekening gebaseerd op de verwachte verkeersverdeling voor het jaar 2000.
De praktische of "topperiode capaciteit is het gemiddelde topperiode aanbod in
alle topperioden van de 3 drukste zomermaanden, dat verwerkt kan worden bij
een gemiddelde vertraging, over alle in de topperioden binnenkomende vliegtuigen, van 4 minuten." (Pouweis, 1990, p. 6) Het heterogene aanbod van binnenkomende vliegtuigen zorgt voor wisselende separatie-intervallen, waardoor wachttijden ontstaan. Luchtvaartmaatschappijen hanteren in hun vluchtplanning een
marge van 5 minuten, waarvan de gemiddelde vertraging deel uitmaakt. Het
beleid van de LYB op Schiphol is gericht op het vermijden van extreme vertragingen. De norm ligt hier bij 20 minuten of meer vertraging. "Een maximale
vertraging van ca. 20 minuten houdt in dat er ca. 12 vliegtuigen in de wachtgebieden rondcirkelen, waarvan maximaal 6 in één wachtgebied" (Pouweis, 1990,
p.5).

(2) Ct is de praktische of topperiode capaciteit.
Bij een normale piek bedraagt Ct maximaal 55 landingen/2 uur. Bij 4 minuten
gemiddelde vertraging is de Cpu dan 42 landingen/piekuur. Dit geldt voor een
enkele landingsbaan. (Pouweis, 1990, p. 13, 15)
"De piekuurcapaciteit is gelijk aan het aanbod van de drukste 4 aaneengesloten
kwartieren behorende bij de verkeersverdeling c.q. het aanbod van de topperioden, welke maatgevend zijn voor de topperiode capaciteit." (Pouweis, idem)
Deze capaciteit wordt ook wel de maximale capaciteit genoemd. Volgens IATA-normen is er sprake van "inadequate capaciteit als tijdens de 30 drukste
dagen de capaciteit gedurende meer dan 10 uur per dag gemiddeld wordt bereikt." Voor Schiphol zou dit omgerekend neerkomen op de 30 dagen waarin de
30 drukste uren voorkomen; "een zeer conservatieve benadering". (Pouweis,
1990, p. 8)
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Atb. 40

Piekbelasting op Schiphol.

aantal
vliegtuigen

tijd

2-uursperiode

Bron:

Pouwels (gesprek 1990).

(3) C pu is de piekuurcapaciteit. Voor het volledige banenstelsel bedraagt deze
voor het jaar 2000 78 (69) landingen/2 uur in de zomer (winter) (PouweIs, 1990,
p.17).

In afbeelding 40 wordt een typische 2 uurspiek voor Schiphol weergègeven.
De jaarcapaciteit N is afhankelijk van Ct en de topperiodecoëfficient Pt (= aantal landingen in de 4 uren van de topperiode/aantal landingen per etmaal) en Pm
(aanbod over het jaar). Maximaal kunnen 2 * Ct landingen verwerkt worden in
deze 4 uren. Het totaal aantal landingen per etmaal is dan 2 Ct / Pt • De topperiode in het jaar betreft de zomermaanden (153 etmalen), zodat het aantallandingen (306 / Pt) * Ct is. Pz is de verhouding tussen het aantal landingen in de 5
zomermaanden en het totaal aantal landingen per jaar. De jaarcapaciteit wordt
dan 306 * Ct /(Pt * Pz) landingen, terwijl het aantal bewegingen 612 * Ct /(Pt *
Pz) bedraagt.
(4) N is de jaarcapaciteit. Deze bedraagt voor Schiphol voor het vierbanenstelsel
420.000 bewegingen, terwijl een aanbod van 305.000 bewegingen wordt verwacht
in het jaar 2000. Door diverse maatregelen is de capaciteit nog op te voeren tot
550.000 bewegingen (PouweIs, 1990, p. 29).
In de volgende afbeeldingen wordt een aantal van deze capaciteitsbegrippen
toegepast op het banenstelsel van Schiphol. Zoals in de onderstaande afbeelding
te zien is, bestaat het banenstelsel van Schiphol uit banen die elkaar kruisen en
banen die parallel gebruikt kunnen worden. Tevens zijn enkele vliegrichtingen
verboden, omdat zij teveel geluidsoverlast voor de (woon)bebouwing zouden
veroorzaken.
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Atb. 41

Het banenstelsel van Schiphol en de toegestane vliegrichtingen
TOELICHTING:

verboden:

richting 19L (S)
richting 01L

S = starten

N.V. Luchthaven Schiphol, 1983 en Pouwels (gesprek, 1990)

Bron:

Atb. 42

Piek, piekafvlakking en vertraging

(a) piek en piekafvlakking

(b) vertragingen
aantal
vliegtuigen

+---------+-....
2-uursperiode

tijd

tijd
2-uursperiode

TOELICHTING:
Theoretische capaciteit (C,) = max. 82 vliegtuigen per 2 uur.
Piekafvlakking = max. 72 vliegtuigen per 2 uur.
Normale piekuurcapaciteit (Cp.) = max. 55 vliegtuigen per 2 uur.
Bij vertraging komt een gedeelte van de vliegtuigen buiten de 2-uursperiode aan.
Bron:

Pouwels (gesprek, 1990).
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Atb. 43

Piekverbreding en derde piekperiode.
(b) drie piekperioden per dag

(a) piekverbrediDg

belasting
(in aantal
vliegtuigen)

+-----.-t'-L.L.........----_ capaciteitsgreDS

+---+'--"--4--...,..l,~:"'---I'--"-''t--

tijd

Ie

3e
24-uursperiode

Bron:
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KLM (gesprek, 1991).

R3

RAILVERVOER

In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden van de vier, in hoofdstuk 1 omschreven scenario's voor de benutting van de infrastructuur, omschreven en toegelicht. Hierbij ligt de nadruk op randvoorwaarden die een intensievere benutting van de infrastructuur mogelijk maken en daarbij tevens tot een capaciteitsverhoging leiden (er bestaan immers ook 'capaciteitsneutrale' randvoorwaarden
voor de benutting van infrastructuur).
In de hoofdstukken 1 en R2 is duidelijk gemaakt dat ernaar gestreefd wordt de
zogenaamde centrale randvoorwaarden te optimaliseren. Niettemin wordt in dit
hoofdstuk ook ingegaan op één achterliggende randvoorwaarde, namelijk het
type signaleringssysteem, aangezien dit diverse centrale randvoorwaarden zeer
sterk beïnvloedt. De effecten van de TECHNOMAX-randvoorwaarden worden voor zover het gaat om randvoorwaarden voor het railvervoer op lijnverbindingen en niet ook voor netwerken - door berekeningen in kwantitatieve zin geconcretiseerd. Dit was mede mogelijk door rekenkundige ondersteuning van Prof.
M. van Witsen van de Nederlandse Spoorwegen en de TU Delft. Deze uitkomsten zijn gedeeltelijk ook van nut voor de andere scenario's. Voor de uitleg van
specifieke begrippen wordt verwezen naar hoofdstuk R2.
In het overzicht van paragraaf R3.1.1 worden de randvoorwaarden die betrekking hebben op het netwerk en niet slechts op lijnverbindingen, of die zelfs met
multimodale vraagstukken te maken hebben, of die nauwelijks te maken hebben
met de capaciteit, gekenmerkt door de volgende toevoegingen: NETWERK resp.
MULTIMODAAL en CAPACITEITSBESLAG. Randvoorwaarden met de toevoeging CAPACITEITSBESLAG zijn dus in eerste instantie capaciteitsneutraatI°

10

In tweede instantie kunnen dergelijke randvoorwaarden toch wel effect hebben op de
capaciteit. Zo betekent bijvoorbeeld het afvlakken van een verkeerspiek, dat de verkeersafwikkeling in de piekuren gemakkelijker wordt (b.v. minder drukte op een perron en
minder tijd voor het betreden of verlaten van een rijtuig), hetgeen voordelig is voor de
capaciteit.

155

KJ.I

TECHNOMAX-scenario

KJ.I.I Omschrijving van varianten
Het TECHNOMAX-scenario beschrijft de technisch maximale verkeersintensiteit
op de railinfrastructuur. Er bestaan meerdere varianten met maxima. De variatie
komt tot stand door:
a) de kenmerken van signaleringssystemen (blokken);
b) de rijprestaties van voertuigen (capaciteitsrelevant is vooral de topsnelheid
en het rem- en versnellingsvermogen van treinen);
c) het verschil tussen rij-prestaties van treinen en de variatie van treintypes
(stop-, snel-, goederentreinen en hoge-snelheidstreinen);
d) het beheerssysteem en de omvang van de zogenaamde buffer;
e) het laadvermogen van het rijdend materieel (aantal zit- of staanplaatsen per
rijtuig; aantal tonnen/kubieke meter laadvermogen per wagon; aantal rijtuigen per trein) en van de infrastructuur (toegelaten aslasten; profiel van vrije
ruimte); het in- en uitstapgemak of het be- en ontladingsgemak.
f) de veiligheid van het vervoerssysteem;
g) het aantal stations en inhaalfaciliteiten, de vormgeving en het gebruik daarvan (zoals het wel of niet verknopen van lijnen);
h) de hoeveelheid treinen uit verschillende richtingen op kruispunten (NET-

WERK);
i)

de kenmerken van barrières (bruggen, sluizen, tunnels e.d.; MULTIMODAAL);
j) de kwaliteit en capaciteit van het vóór- en nàtransport (MULTIMODAAL);
k) spreiding van het vervoer in de tijd (CAPACITEITSBESLAG);
1) spreiding van het vervoer in de ruimte (NETWERK, MULTIMODAAL,
CAPACITEITSBESLAG);
m) de bezettings- of beladingsgraad van rijtuigen (CAPACITEITSBESLAG).
KJ.Iol Uitwerking
ad a) De invoering van electrisch zicht in het hele netwerk leidt tot aanzienlijke
capaciteitswinsten. De op één na beste oplossing is het bedrijf met vaste,
maar snelheidsafhankelijke, bloklengtes.

ad b en c) Een verhoging van het rem- en versnellingsvermogen impliceert dat
de opvolgafstanden kleiner worden. Nagestreefd worden voor alle treintypes een hoge aanzet- en remvertraging (b.v. 1 m/sec2, zoals dit ook voor
metro's geldt).
Een hoge topsnelheid betekent bij het metrobedrijf met electrisch zicht
dat de capaciteit afneemt, bij het metrobedrijf met vaste blokken dat de
capaciteit toeneemt, en bij het mengbedrijf met electrisch zicht dat de
capaciteit afneemt. Bij het mengbedrijf met vaste blokken zijn hierover
geen eenduidige uitspraken mogelijk, aangezien het verband tussen capaciteit en snelheid ook van andere randvoorwaarden afhangt, zoals de mix
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van treinen en het verschil van snelheden.
Optimaal is het werken met - qua rij-karakteristieken - slechts één treintype. Wil de goederentrein aan deze randvoorwaarde voldoen, dan moet
die de kenmerken van een personentrein aannemen. Dat wil zeggen dat
de goederentreinen dezelfde topsnelheid en hetzelfde versnellings- en
remvermogen hebben. Gelijkheid in lengte is niet noodzakelijk.
Een alternatief is de scheiding van treinsoorten in de tijd, bijvoorbeeld
overdag slechts personentreinen in het metrobedrijf, 's nachts slechts
goederentreinen.
ad d) Het beheerssysteem bij de spoorwegen wordt dusdanig verbeterd dat een
substantiële vermindering van de buffer mogelijk is. Realistisch lijkt een
vermindering van de spits- en dalbuffer van 25 resp. 40% naar 15 resp.
25%.
ad e) Er worden in het personenvervoer slechts lange treinen bestaande uit
dubbeldekker-rijtuigen ingezet. Voor zover deze als stoptreinen fungeren,
bezitten deze op de onderste etage slechts staanplaatsen. De in- en uitstapmogelijkheden worden verruimd. In Japan is het een geaccepteerde
gewoonte dat porders passagiers in de treinen duwen.
ad f)

De veiligheid is variabel in die zin dat er ook voor meer veiligheid gekozen kan worden. De capaciteit zal in dit geval meestal afnemen. Een
beperkte vermindering van de veiligheid betekent in theorie dat de capaciteit kan toenemen. De prijs hiervan is meer ongevallen en doden. Voor
het spoorvervoer geldt deze theoretische situatie echter niet, aangezien
treinongelukken over het algemeen tot een langer durende stilstand van
alle bewegingen op een netwerkgedeelte leiden.

ad g) In het metrobedrijf heeft het aantal stations geen effect op de capaciteit.
In het mengbedrijf neemt de capaciteit af naarmate de afstanden tussen
stations (= inhaalfaciliteiten) groter worden. De afname is sterker naarmate de snelheid van de treinen hoger is en naarmate het snelheidsverschil tussen treinen kleiner is. Is de snelheid van snel- en stoptreinen
daarentegen even hoog, dan leidt een vermindering van het aantal tussenstations voor de stoptreinen tot een capaciteitsverhoging.
Deze conclusies gelden niet voor zover de stoptreinstations geen inhaalmogelijkheden bieden. Dergelijke stations verminderen in het mengbedrijf
de capaciteit. Stationssluiting is dan gewenst. De fijnmazige bereikbaarheid moet dan door andere vervoerswijzen worden gegarandeerd.
ad h, i, jen m) Hierop wordt niet nader ingegaan.
ad k) Een in de tijd gespreid vervoer heeft voor de spoorwegen alleen nut als
er bepaalde kwantitatieve drempels (minimale aantallen reizigers) worden
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overschreden. Dit veronderstelt de aanwezigheid van enkele -achterliggende randvoorwaarden: organisatorische (b.v. hoe flexibel zijn de arbeidstijden?), ruimtelijk-technologische (b.v. waar vinden activiteiten
plaats?) etc.
ad 1)

Aansluitend bij g kan de ruimtelijke ordening ook inspelen op het TECHNOMAX-railnet. De sluiting van stations behoeft bijvoorbeeld niet te
worden gecompenseerd door andere vervoerswijzen als het locatiepatroon
zich aanpast aan de stationssluiting.

R3.1.3 Kwantificering van enkele randvoorwaarden
In deze paragraaf worden de effecten van enkele belangrijke TECHNOMAXrandvoorwaarden gepresenteerd. De rekenuitkomsten hebben betrekking op een
theoretisch traject dat in afbeelding 44 is weergegeven.
De TECHNOMAX-randvoorwaarden van de berekeningen waarvan de uitkomsten in tabel 18 worden weergegeven, zijn:
- metrobedrijf (ook de goederentrein heeft dezelfde rij-karakteristieken);
- er bestaat vanwege het metrobedrijf geen verschil tussen soorten stations. L =
(varianten) 3km, 6km resp. 12km;
- lengte van alle treinen: 400m. Dit betekent dat de goederentreinen korter zijn
dan gebruikelijk;
- aanzet- en remvertraging van alle treinen lmjsec2;
- gelijke snelheid van alle treinen. Varianten: 80, 120, 160 km/uur;
- meelopend blok met cabineseinen; reactietijd machinist 12 seconden;
- buffer in de spits 15%, in de overige periode 25%;
- geen goederentreinen tijdens de spits.

Afb.44

Het theoretische traject voor TECHNOMAX-berekeningen

L

L

L

L

D~---.----~.~~.-------D
TOELICHTING:

0"--- = station voor alle treinen in het metrobedrijf;
'- =

L
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station voor sneltreinen in het mengbedrijf;

_ = station voor alle treinen in het metrobedrijf;
.......... = station voor stoptreinen in het mengbedrijf;

•

lengte tussen stations.

Tabel 18 laat de resultaten zien, gemeten in aantallen treinen/uur. Er is daarbij
gewerkt met verschillende combinaties van personen- en goederentreinen. Het
uitgangspunt daarbij was dat er in de spitsuren geen goederentreinen rijden en
dat buiten het spitsuur even veel of twee maal zo veel goederentreinen rijden als
thans op een druk goederentraject.
Uit tabel 18 blijkt dat de capaciteit bij hogere snelheden toeneemt als er vaste
blokken zijn, en afneemt als er electrisch zicht is. De afstand tussen stations
levert geen capaciteitsverschil op. De grotere buffer in de daluren impliceert dat
de capaciteit dan globaal 10% lager is. Electrisch zicht is de randvoorwaarde die
hierbij het meeste effect sorteert (globaal 3 keer zo veel bij 80kmjuur en 2 keer
zo veel bij 160kmjuur!).
Alle uitkomsten van tabel 18 kunnen ook worden vergeleken met de waarden
van tabel 9 in hoofdstuk R2 (een stationsafstand van 3 km en 6 km kan hierbij

Tabel 18

De capaciteit van een lijntraject (zie atb. 44) gegeven TECHNOMAX-randvooIWaarden

ttn

treintype
aantal treinen per uur

spitsuren

daluren

TOELICHTING:

Bron:

L

I

Variant

Vp

=

=

Vp

=

38
38
38

=

17

20
22

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

2

2

2

4
0
2
4
0
2
4

4
0
2
4
0
2
4

4
0
2
4
0
2
4

17
17
17
19
19
19
36
36

12
12
12
14
14
14

Vg

20

15
15
15
17
17
17
38
38
38

3,6,12
3,6,12
36 12
3,6,12
3,6,12
3,6,12
3,6,12
3,6,12
3,6,12

=

160

41

1500
1500
1500
750
750
750
EZ
EZ
EZ

Vg

120

43

14
17
43

=
80

120

3,6,12
3,6,12
3,6,12

Vg

160

80

1500
750
EZ

L
I
EZ
Vp
Vg

Vp

waarvan goederentreinen

36

afstand tussen stations;
lengte blok;
electrisch zicht;
snelheid personentreinen;
snelheid goederentreinen.

eigen bewerking van Jansons, 1991.
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gelezen worden als stoptrein in het metrobedrijf). De TECHNOMAX-capaciteit
ligt bij (hele) vaste blokken circa 10% tot 50% hoger dan in de huidige praktijk,
bij halve blokken ca. 30% tot 75% hoger, en bij meelopende blokken globaal
twee tot drie keer zo hoog.
De betekenis van electrisch zicht is zo groot, dat ook in het niengbedrijf nog
zeer hoge capaciteitswaarden gehaald worden (tabel 19).11 De uitkomsten van
tabel 19 kan men vergelijken met de capaciteit bij een mengbedrijf onder de
thans gegeven randvoorwaarden (hoofdstuk R2). Deze lag bij ca. 8 snel- en stoptreinen per (spits)uur. De TECHNOMAX-capaciteit (mengbedrijf) is globaal
50% tot 200% hoger.
Men kan - anders dan in tabel 19 - ook van verschillende snelheden van personentreinen enerzijds en van goederentreinen anderzijds, uitgaan. Deze situatie
kan zich met name bij de hogere snelheden van de personentreinen voordoen. In
tabel 20 hebben de goederentreinen steeds een snelheid van 100 km/uur.
De conclusies uit deze berekeningen kan men niet zonder meer overdragen op
het railnetwerk. Het is aannemelijk dat de aanzienlijke capaciteitsverruiming op
Tabel 19

De capaciteit van een lijntraject (zie atb. 44) gegeven TECHNOMAX-randvoorwaarden, maar bij mengbedrijf (twee types personentreinen)

Variant

1500
750

spitsuren

EZ

1500

daluren

750

EZ

TOELICHTING: L
I
EZ

L

aantal
(personentreinen)

3/6/12
3/6/12
3/6/12

12
14

3/6/12
3/6/12
3/6/12

25
10

12
22

afstand tussen stations;
lengte blok;
electrisch zicht;

snelheid (personen)treinen = 80 km/uur
Bron: eigen bewerking van Jansons, 1991.

1\
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Wel moet men er dan rekening mee houden, dat op knooppunten, bij splitsingen, e.d.
andere bottlenecks naar voren zullen komen, die alleen via infrastructurele oplossingen
aangepakt kunnen worden.

Tabel 20 De capaciteit van een lijntr~ect (zie aib. 44) gegeven TECHNOMAXrandvoorwaarden, bij mengbedrijf (snelheid goederentreinen = 100
km/uur)

1 type personcntrCÎDCn +
1 type goedercntrcincn

2 types personcntrcÎDcn +
1 type goedercntrcincn
TOELICHTING:

= 120

aantal trCÎDCn
Vp - 160

waarvan goedercntrcincn

= 100

I

L

1500
1500
1500
750
750
750
EZ
EZ
EZ

3
6

16
14

16

12

11

3
6

19
17
13
37
33
25

6
19
14
7
32
24
7

4

21
19
15

18
13
8

4
4
4

Variant

EZ
EZ
EZ

L

I
EZ

Vp
Vg

12

3
6
12

3
6
12

Vp

12

Vg

Vg

= 100

4
4

4

4
4
4

3

4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2

afstand tussen stations;
lengte blok;
electrisch zicht;
snelheid personentreinen;
snelheid goederentreinen.

In deze tabel hebben de goederentreinen een lengte van slechts 4OOm.
Tevens is er voor de goederentreinen van een lager versnellings- en remvermogen uitgegaan (vertraging ca. 0,9 m/sec2).
Bron: eigen bewerking van Jansons, 1991.

de lijnverbindingen door invoering van het meelopend blok tot aanzienlijke congestieverschijnselen op. kruispunten en aftakkingen leidt, die niet door benuttingsmaatregelen zelf zijn op te vangen. Deze kwestie kon in dit project niet nader worden onderzocht.

RJ.2 ORGMAX-scenario
In het ORGMAX-SCENARIO wordt het begrip kwaliteit van transportdiensten
ingevoerd. Er is sprake van verschillende kwaliteitsniveaus. De randvoorwaarden
geven de minimale niveaus weer die door reizigers, transporteurs en verladers
geaccepteerd worden. Deze randvoorwaarden zijn mede bepalend voor de capaciteit.
Gedeeltelijk zijn de (waarden van) randvoorwaarden van TECHNOMAX ook
van toepassing in ORGMAX. Hierbij moet met name gedacht worden aan de
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TECHNOMAX-randvoorwaarden a, b, den f. Deze randvoorwaarden verhogen
de capaciteit zonder dat dit ten koste gaat van de reis-, transport- en bereikbaarheidskwaliteit, in tegendeel: een goed beheerssysteem bevordert ook de transportkwaliteit en de overige genoemde randvoorwaarden. Een hogere capaciteit
in het blokbedrijf veronderstelt hogere snelheden, hetgeen in ORGMAX ook
gewenst is (bij electrisch zicht gaat een grotere capaciteit gepaard met lagere
snelheden, maar deze afname is zeer beperkt van omvang).
De (waarden van de) TECHNOMAX-randvoorwaarden c en e staan duidelijk op
gespannen voet met de ORGMAX-doelstelling. De 'eenheidsworst' in de vorm
van het metrobedrijf is immers niet gewenst in deze tijd die gekenmerkt wordt
door een toenemende individualisering in de samenleving. 'Men' wenst een gedifferentieerd aanbod aan treintypes en een fijnmazig netwerk van verbindingen.
Ook wil men niet in de rijtuigen moeten staan. Daarentegen wenst men te beschikken over veel zitruimte en of geeft men de voorkeur aan treinen die niet
volledig bezet zijn.
De randvoorwaarden voor de spreiding van het vervoer (k en 1) zullen in ORGMAX andere zijn dan in TECHNOMAX, aangezien in ORGMAX de klant met
gegeven ruimtelijke en tijdspatronen het verkeerssysteem bepaalt.

RJ.3. ENVIROMAX-scenario
RJ.3.1 Omschrijving van varianten
ENVIROMAX stimuleert substitutie van vlieg-en wegverkeer door railverkeer.
Binnen het railvervoer spelen voor ENVIROMAX naast de in paragraaf 3.1.1
genoemde randvoorwaarden ook de volgende randvoorwaarden een rol:
n)
de toegestane emissies (lucht);
0) de toegestane emissies (geluid);
p) de toegestane bodem- en watervervuiling;
r)
het toegestane ruimtebeslag en de toegestane ruimteversnippering;
s)
de toegestane overige verstoringen (natuur, landschapsbeeld).
Normen ten aanzien van de genoemde punten worden als randvoorwaarden van
de capaciteit opgevat, omdat zonder deze randvoorwaarden het functioneren van
belangrijke delen van de samenleving (zoals de bereikbaarheid van activiteiten)
ernstig belemmerd wordt.
RJ.3.2 Uitwerking
ad a en d) Het meelopende blok is - gezien het capaciteitsbesparende karakter beter dan het halve blok en nog beter dan het vaste blok. De overeenkomst met TECHNOMAX geldt ook ten aanzien van de wens om over
een kwalitatief hoogwaardig beheerssysteem te beschikken om te komen
tot een zo beperkt mogelijke buffer.
ad b en c) Afwijkend van TECHNOMAX wordt met relatief lage snelheden en
een laag versnellings- en remvermogen gewerkt. Hierdoor kan de capaci-
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teit gemiddeld minder intensief worden gebruikt hetgeen nadelig is voor
het milieu, maar daar staat veel energiebesparing en mogelijk minder
slijtage van het materieel tegenover.
ad e en m) De randvoorwaarden met betrekking tot het laadvermogen en de beladingsgraad zullen een compromis tussen TECHNOMAX (veel capaciteit met milieuvriendelijk effect) en ORGMAX (intensief treingebruik op
grond van acceptatie) zijn.
ad f)

De veiligheidsnormen zijn in ENVIROMAX gericht op de bescherming
en leefkwaliteit van de omgeving van infrastructuur. Deze zijn met name
in het goederenvervoer veel hoger dan in ORGMAX.

ad g en ,i) De aanwezigheid van veel stations is in het personenvervoer noodzakelijk om de concurrentiekracht van het railvervoer ten opzichte van milieuonvriendelijkere vervoerswijzen te bevorderen. In het goederenvervoer vragen de voordelen van een fijnmazig collectie- en distributiesysteem per rail (dus het blijven ontsluiten van industrie- en haventerreinen
door middel van directe bedrijfsaansluitingen) nog om nadere onderbouwing, althans wat de milieukant ervan betreft. Een goed vóór- en
nàtransport is om dezelfde reden als de aanwezigheid van veel stations
noodzakelijk.
ad k) Hierop wordt niet nader ingegaan.
ad 1)

Het centrale criterium van de ruimtelijke inrichting is minimalisatie van
emissies.

ad n) De gebruikelijke aanpak inzake luchtverontreiniging door verkeer is anders dan bij de industrie - uitsluitend gebaseerd op het emissie-principe. Hierbij wordt niet gekeken naar de cumulatieve effecten in bepaalde
regio's. In ENVIROMAX wordt dit wel noodzakelijk geacht. Er kan
bijvoorbeeld worden gekeken naar de gezamenlijke emissies van alle
verkeersactiviteiten in een regio. Hiervoor worden maximale waarden
bepaald. Deze vormen een plafond (emissie- of immissieplafond). Gegeven een dergelijk plafond kan gekozen worden voor veel emissie-arm
(b.v. railvervoer of korte afstanden) of weinig emissierijk (b.v. wegvervoer
of lange afstands-) verkeer. Dit vraagstuk staat uiteraard niet los van de
randvoorwaarden ten aanzien van de ruimtelijke inrichting.
Een vergaande benadering is het bepalen van plafonds voor alle regionale activiteiten. Een afweging is dan bijvoorbeeld: meer emissies door
fabrieken of meer door verkeer?
In ENVIROMAX is een intermodale benadering noodzakelijk. Zonder
deze kan men tot de conclusie komen dat zo min mogelijk railvervoer
gewenst is (want elk soort verkeer werkt verstorend), terwijl railvervoer

163

tot de milieuvriendelijkste vervoerswijzen behoort (zie onder meer Ten
Bruggenkate, 1989; Van Witsen, Schoemaker en Wiggenraad, 1989; Guyt
en Papendrecht, 1989). De intermodale benadering is ook gewenst vanwege de veelal noodzakelijke v66r- en nàtransporten per particulier of
collectief vervoersmiddel. Hierbij wordt grotendeels gebruik gemaakt van
andere vervoerswijzen die uiteraard bij de afweging van de voor- en
nadelen van alternatieve benuttingsconcepten moeten worden meegenomen.
ad 0) Ten aanzien van geluidsemissies wordt in de huidige praktijk met geluidszoneringen gewerkt. Dit instrument leent zich ook voor ENVIROMAX.
Naast de zonering speelt in ENVIROMAX ook de corridoraanpak een
belangrijke rol. Daarin heeft de ruimtelijke bundeling van verkeersstromen prioriteit, omdat dit bijdraagt aan een beperking van de verstoringen
door geluid. Rekening houdend met een uitgangspunt van dit project,
namelijk dat de fysieke infrastructuur niet wordt uitgebreid, betekent de
corridoraanpak dat intensivering van het verkeer vooral plaatsvindt op
die routes die (direct) naast andere verkeersverbindingen liggen (b.v.
sporen naast provinciale wegen of naast rijkswegen e.d.).
De zonale geluidsnormen kunnen in ENVIROMAX ook tot beperkingen
van de vervoersomvang leiden.
ad p t/m s) Dit soort van aspecten speelt in de actuele beleidsdiscussie een be
langrijke rol, ook al vormen andere projecten dan de infrastructuur-benutting de aanleiding tot dergelijke discussies (voorbeeld: het tracé van
de hoge-snelheidstrein).
RJ.4

ECONOMAX-scenario

Vele randvoorwaarden bij TECHNOMAX, ORGMAX en ENVIROMAX zullen
verzacht moeten worden, wanneer benuttingsconcepten ook aan ECONOMAXrandvoorwaarden moeten voldoen. Dit betekent dat de capaciteit, de kwaliteit
resp. het milieuvriendelijk karakter van benuttingsconcepten afneemt. Bij enkele
randvoorwaarden bestaat ook de indruk dat deze door ECONOMAX-randvoorwaarden versterkt kunnen worden.
RJ.4.1 Omschrijving van varianten
In het E.CONOMAX-scenario wordt de levensvatbaarheid van alle concepten
beoordeeld. De criteria, op te vatten als randvoorwaarden, zijn variabel. Er kan
gewerkt worden met:
t)
kosten-baten-criteria die voldoen aan bedrijfseconomische en korte termijn-eisen;
u)
kosten-baten-criteria die bovendien voldoen aan externe en/of lange termijn-eisen.
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De kosten-baten-analyses kunnen worden uitgevoerd per randvoorwaarde (a t/m
S12), voor combinaties van randvoorwaarden of voor concrete benuttingsconcepten.

RJ.4.2 Uitwerking
ad t) De randvoorwaarden a t/m s moeten afzonderlijk of in gecombineerde
vorm worden geconfronteerd met de kosten van dergelijke maatregelen.
De kosten-baten-verhoudingen van alternatieven (b.v. meer of minder
stringente randvoorwaarden, alternatieve benuttingsconcepten) kunnen
onderling worden vergeleken. Voor enkele randvoorwaarden is de uitkomst - gegeven de huidige kosten- en prijsstructuren - voorspelbaar. Een
rem- en versnellingsvertraging van 1m/sec2 is economisch niet verantwoord. Diverse TECHNOMAX-randvoorwaarden lijken op eerste gezicht
wel economisch, maar zijn het niet wanneer men tevens rekening houdt
met de acceptatie door transporteurs, reizigers en verladers (deze zouden
immers in geval van TECHNOMAX-randvoorwaarden tot lege treinen
kunnen leiden).
De capaciteitswinsten door de invoering van het meelopend blok zijn op
lijnverbindingen zo groot dat ze naar verwachting zeer duur mogen zijn,
omdat daardoor uitbreiding van de fysieke infrastructuur voor een groot
gedeelte overbodig wordt. Bij de afweging van voor- en nadelen moet
echter ook rekening gehouden worden met de implicaties voor het netwerk.
ad u) Hierbij worden de economische nadelen door verkeer van personen en
instellingen in mindering gebracht op de economische voordelen van de
verkeerdeelnemers. Op de waarderings- en toerekeningsproblematiek
wordt hier niet nader ingegaan. Maar het is duidelijk dat transport daardoor duurder wordt. Dit kan de levensvatbaarheid en realisatiekans van
bepaalde randvoorwaarden doen toenemen. Als externe kosten systematisch worden geïnternaliseerd is dat gunstig voor het railvervoer, want de
concurrentiepositie van de trein wordt verbeterd ten opzichte van weg- en
luchtvervoer. Anderzijds wordt het railvervoer door de overheid zwaar
gesubsidieerd. Dit beneemt het zicht op economische afwegingen.

12

Een voorbeeld van een dergelijke exercitie is de congestienorm in het SVV 11 (Rijkswaterstaat, 1987 a t/m c).

165

RJ.5 Conclusies
De betekenis van randvoorwaarden voor de benutting en de capaciteit van infrastructuur kan bijzonder goed worden geillustreerd wanneer men de randvoorwaarden gericht varieert. In dit hoofdstuk is de variatie gericht op vier hoofddoelstellingen. Dit leidt tot de vier reeds nader omschreven scenario's. In het
eerste daarvan, het TECHNOMAX-scenario, heeft een kwantificering plaatsgevonden van de (cumulatieve) effecten van een benuttingsconcept met (concrete) TECHNOMAX-achtige randvoorwaarden voor de capaciteit van een railverbinding. Hierbij worden weer de verbanden tussen randvoorwaarden en capaciteitseffecten zichtbaar zoals die reeds in hoofdstuk R2 werden aangegeven, maar
men kan op grond van de berekeningen een duidelijker beeld krijgen van de
orde van grootte van de effecten. De hoogste capaciteit bedraagt 43 treinen per
uur. Dat is meer dan het dubbele van een benuttingsconcept met uitsluitend
sneltreinen (16 stuks per uur) en met voor de rest de thans geldende randvoorwaarden van de railbenutting. Een capaciteit van 43 treinen ligt meer dan zes
keer zo hoog als de huidige (doorsnee-)benutting van een railverbinding (8 treinen per uur in het mengbedrijf met vaste blokken en relatief hoge rem- en versnellingstijden). De capaciteitswinst wordt niet veel minder wanneer men iets
minder gunstige randvoorwaarden toepast (daluren-randvoorwaarden). De grootste winst van alle randvoorwaarden levert het electrisch zicht op. Bij vaste blokken neemt de capaciteit toe naarmate de treinen sneller rijden (ca. 15% winst bij
introductie van 160 km/uur ten opzichte van 120 km/uur). Goederentreinen
vertonen in het metrobedrijf dezelfde rijkarakteristieken als personentreinen
hetgeen inhoudt dat er geen capaciteitsverliezen door goederentreinen optreden.
Bij de discussie omtrent het in praktijk brengen van 'electrisch zicht' moet worden bedacht dat er nog weinig ervaring is opgedaan met de invoering van dit
opvolgingssysteem op reeds bestaande netwerkdelen. Electrisch zicht in het bestaande netwerk vergt hoge investeringen, omdat wellicht de aanwezige locomotieven e.d. moeten worden vervangen. Daar staat wel de besparing in de vorm
van niet-verdubbelde railverbindingen tegenover. De optimalisatie van dit soort
vraagstukken leidt ons naar het ECONOMAX-scenario, waarbij de TECHNOMAX-concepten kritisch getoetst worden aan efficiency-criteria. In dit rapport is
volstaan met een kwalitatieve omschrijving van de probleemstelling van een
dergelijk toets.
Uit de TECHNOMAX-berekeningen kunnen nog meer conclusies worden getrokken. Ten eerste dat electrisch zicht ook in het mengbedrijf veel winst oplevert, pakweg een verdubbeling ten opzichte van het vast blok van 1500m. De
capaciteit van een railverbinding en het voordeel van electrisch zicht nemen af
naarmate de snelheidsverschillen tussen de treintypes toenemen. Dit geldt in het
bijzonder wanneer de afstanden tussen stations (= inhaalfaciliteiten) groot zijn.
Voordat TECHNOMAX-benuttingsconcepten voldoen aan de ORGMAX-filoso166

fie moeten op zijn minst de scherpe kanten van de benuttingsconcepten worden
afgehaald. De afwijzing van TECHNOMAX-benuttingsconcepten is ten dele aan
leefgewoonten toe te schrijven die vooral cultureel van aard zijn. Ten dele kunnen echter ook materiële oorzaken worden aangegeven. De door TECHNOMAX-randvoorwaarden bewerkstelligde achteruitgang van de bereikbaarheid
betekent immers waarschijnlijk dat additionele kosten moeten worden gemaakt
om dit gebrek te compenseren. Anderzijds zijn er ook TECHNOMAX-randvoorwaarden die tegelijk ORGMAX-randvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld het streven
naar meer betrouwbaarheid in het railvervoer door betere beheerssystemen.
Hierdoor nemen de capaciteit en de kwaliteit toe.
Een van de opvallendste kenmerken van het ENVIROMAX-scenario is dat bij
bepaalde randvoorwaarden niet bij voorbaat aangegeven kan worden hoe deze in
het voordeel van de hoofddoelstelling gevarieerd moeten worden. De beantwoording van deze onduidelijkheid vraagt om integrale milieu-effect-evaluaties waarbij zowel de infrastructuurbenutting als ook de investeringen die het gevolg van
randvoorwaarden zijn op een rij gezet worden.
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W3
WEGVERVOER

W3.1 TECHNOMAX-scenario
W3.1.1 Beschrijving van de randvoorwaarden

Het TECHNOMAX-scenario beschrijft de technisch maximale benutting van de
weginfrastructuur. Deze benutting wordt verondersteld afhankelijk te zijn van
een serie randvoorwaarden. Dit betekent, dat er verschillende soorten deelscenario's te onderscheiden zijn, naar gelang het gewicht dat aan de verschillende
randvoorwaarden wordt toegekend. Elk deelscenario kent dan een gewenst verkeersafwikkelingsniveau voor een weg of een wegenstelsel. De nadruk ligt hierbij
grotendeels op de centrale randvoorwaarden. In dit hoofdstuk worden de volgende randvoorwaarden onderscheiden:
a) ingezette voertuigtypen (homogeen of heterogeen verkeer en de voertuigkarakteristieken zoals het versnellings- en remvermogen); voertuigbezettingsgraad of -beladingsgraad;
b) snelheid;
c) gewenste veiligheid;
d) de verkeersbeheersingssystemen (verkeerslichten e.d.);
e) locale aanpassingen van de weggeometrie;
f) piekbelasting, rijstrookkeuze etc.;
g) onderhoudswerkzaamheden en weersomstandigheden;
h) het openen respectievelijk sluiten van sluizen, bruggen en overwegen.
De randvoorwaarden genoemd onder a), b), c) en d) behoren tot de centrale
randvoorwaarden, terwijl de randvoorwaarden genoemd onder e), f), g) en h) tot
de achterliggende randvoorwaarden gerekend worden.
De capaciteit van wegen is de resultante van een complex interactieproces waarin voertuigen, mensen, regelsystemen en overige factoren een hoofdrol spelen.
Elke beschrijving heeft kortom een partieel karakter. De onderstaande uitwerking is gebaseerd op Transportation Research Board, 1985, p. 1-10/1-12 e.v. en
Rijkswaterstaat, 1987, 1988.
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WJ.l.2 Uitwerking

ad a) De feitelijk aanwezige voertuigtypen op een weg hebben grote invloed op
de capaciteit van een weg. Zware voertuigen kunnen de capaciteit van
een weg verminderen, omdat zij meer ruimte nodig hebben dan personenauto's, mindere rijkarakteristieken hebben dan personenauto's (qua
acceleratie en afremmen) en voor diverse negatieve effecten voor hun
medeweggebruikers zorgen (bijv. (over)zichtvermindering). Het bij een
bepaalde voertuiglengte vergroten van het aantal zitplaatsen of maximum
toegelaten tonnage of volume kan het aantal benodigde voertuigen verminderen en daarmee de wegcapaciteit verhogen. Dit effect is echter
afhankelijk van het feitelijk gebruik dat daarvan wordt gemaakt; de werkelijke bezettings- of beladingsgraad. Een andere maatregel ter verhoging
van de voertuigcapaciteit van een weg zou het weren van zwaar verkeer
zijn. Op dit moment is in Nederland het (elkaar) inhalen door vrachtauto's soms verboden, terwijl op zesstrooksautosnelwegen de meest linker
rijstrook verboden is voor vrachtverkeer.
Zware voertuigen worden wel onderverdeeld in trucks, recreatieve voertuigen (campers e.d.) en bussen. Recreatieve voertuigen kennen weliswaar veelal rijkarakteristieken die die van personenauto's benaderen,
echter hun bestuurders hebben veelal te weinig rij-ervaring, waardoor de
slechtere rijkarakteristieken geaccentueerd worden. Het weren van recreatief verkeer uit de spitsuren zou de wegcapaciteit kunnen verhogen.
Road pricing zou daarvoor misschien gebruikt kunnen worden. De zwakke punten van bussen liggen met name bij de mindere acceleratie- en
remkarakteristieken en in het vele halteren, waardoor de verkeersstroom
(in naastliggende banen) - en daarmee de capaciteit - verminderd wordt.
Dit geldt zeker, indien er geen aparte 'insteekhavens' bij haltes aanwezig
zijn. Een (meer) homogene verkeerssamenstelling kan c.p. de voertuigcapaciteit van een weg duidelijk verhogen. Dit kan scheiding van personenen vrachtverkeer inhouden.
ad b) Qua rijsnelheid zijn er geen technische problemen - ook vrachtauto's
kunnen de wettelijke maximumsnelheden bereiken en handhaven, omdat
het motorvermogen, een achterliggende randvoorwaarde, meestal ruim
voldoende is. De volgens de wet toegestane maximumsnelheid voor dit
soort voertuigen zorgt hier echter voor een beperking. Dit speelt met
name op auto(snel)wegen. Vrachtauto's kunnen personenauto's officieel
onvoldoende 'bijbenen' in veel situaties, waardoor gaten in de verkeersstroom optreden, die slecht opgevuld kunnen worden via passeerbewegingen.
ad c) Het verlagen van de verkeersveiligheid zal wegens de daarmee verbonden
psychologische effecten de capaciteit vermoedelijk negatief beïnvloeden,
ook al zouden er geen ongelukken optreden. De verkeersveiligheid wordt
negatief beïnvloed door de aanwezigheid van zware voertuigen. Een
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hogere (maximum/gemiddelde) snelheid vereist vanuit veiligheidsoogpunt
grotere voertuigafstanden en vermindert zo de capaciteit.
ad d) Gemeten ten opzichte van een situatie zonder verkeersbeheersing kan
verkeersbeheersing de capaciteit van een weg veranderen. De exacte
effecten zijn situatie-afhankelijk. Dit geldt zowel voor het betreffende
wegvak zelf, als voor netwerken. Eén van de methoden van verkeersbeheersing betreft het gebruik van stoplichten. Hierbij kunnen capaciteitsvariaties optreden door verschillen in de gebruikte installaties (wel of geen
meetlussen in de rijbanen bijvoorbeeld en hun plaatsing), de instelling
van de fasen (met name de groene en gele fasen) en de cycluslengte. Het
verlengen van de cyclustijd bijvoorbeeld heeft alleen zin als de opstelvakken maximaal gevuld zijn. Bij het wel of niet plaatsen en laten werken
van de verkeerslichten speelt een afwegingsproces waarbij wachttijden en
onveiligheid tegen elkaar afgewogen worden; capaciteit is drukte-afhankelijk, daarom worden in stille uren installaties soms uitgeschakeld indien
de verkeersveiligheid dat toelaat. De regeling van verkeerslichten aan het
einde van afritten dient aangepast te zijn aan de verkeersintensiteit op de
hoofdweg (auto(snel)weg), anders kan er op de hoofdweg een (rijdende)
file ontstaan, met een grotere kans op ongevallen. Omgekeerd kan het
werken met doseerlichten bij opritten (toeritdosering) de doorstroming
op de hoofdweg eveneens vergroten, wat een positief effect heeft op de
capaciteit.
Een andere vorm van verkeersbeheersing betreft het gebruik van stopborden. Het wel of niet verplicht moeten stoppen beïnvloedt met name de
capaciteit van zijwegen. De exacte capaciteitseffecten voor die zijwegen
zijn daarbij afhankelijk van het verkeersvolume op de hoofdweg( en); het
verkeer op de zijwegen moet er immers 'tussen zien te komen'. Als de
intensiteit op het hoofdwegennet het verzadigingspunt van de capaciteit
nadert, dan ontstaan op de zijwegen exorbitante problemen, die andere
oplossingen, zoals stoplichten, vereisen.
Het toestaan van parkeren, keren etc. heeft eveneens een duidelijke
invloed op de capaciteit. Het verbieden van parkeren op de rijweg bijvoorbeeld, vergroot het aantal beschikbare rijstroken, terwijl keerverboden het kruisen van tegemoetkomend verkeer uitsluiten. Op beide wijzen
wordt de wegcapaciteit vergroot. Als rechts altijd voorrang heeft, dan
daalt de capaciteit, immers het verkeer uit andere richtingen moet wachten, al is het maar voor één auto. De reactie van de verkeersdeelnemers
op de verkeersregels speelt hierin ook een duidelijke rol. Zo gebeurt het
wel, dat verkeersdeelnemers hun 'recht' op voorrang weggeven. Als andere verkeersdeelnemers in naastliggende rijstroken echter niet hetzelfde
doen, dan kan er chaos optreden; alles loopt vast en de capaciteit van de
kruising is weg.
ad e) Het versmallen van de rijstroken maakt het mogelijk om meer rijstroken
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aan te leggen. De wegcapaciteit kan hierdoor toenemen. De capaciteit
verschilt per wegtype. Zo heeft een autosnelweg bijvoorbeeld een grotere
capaciteit dan een dorpsweg - zelfs al zouden ze evenveel rijstroken hebben. Het verlengen van in- en uitvoegstroken kan de gemiddelde snelheid
op een hoofdweg verhogen, omdat het verkeer op de hoofdweg minder
snelheid moet verminderen om invoegen mogelijk te maken. Door dit
soort locale aanpassingen van de geometrie zal de verkeersveiligheid
verhoogd worden, echter het effect op de verkeersintensiteit zal vrij marginaal zijn. De verkeersstroom zal soepeler gaan verlopen (Rijkswaterstaat, 1988, p. 50).
Het door ongelijkvloerse kruisingen v66rkomen van kruisend verkeer
(linksaf of rechtsaf afslaand) Via één of meer rijstroken verhoogt de
gemiddelde rijsnelheid in beide rijrichtingen op één of meer rijbanen en
daarmee de capaciteit van de weg. Een dergelijke maatregel valt echter
buiten de definitie van dit project.
ad t)

De verkeersstromen op meerbaanswegen zijn in de praktijk meestal ongelijk verdeeld over de verschillende rijbanen per rijrichting. Vaak wordt
te weinig gebruik gemaakt van de rechter rijstrook, men blijft na inhalen
'hangen' in bijvoorbeeld de middelste of linker rijstrook op driebaanswegen of wisselt veelvuldig van rijstrook etc. Als iedere weggebruiker meteen naar rechts zou gaan, dan zou de verkeersintensiteit en capaciteit van
de weg hoger kunnen zijn. Ook het ''vluchtstrookrijden'', het snijden van
andere voertuigen en "jagen en jachten" om verkeerslichten te kunnen
halen, zorgt voor een zeer onrustig verkeersbeeld met ongewenste snelheidsverschillen tussen identieke voertuigen, schrikreacties, een grotere
kans op ongevallen en vermindering van de capaciteit. In de USA kent
men dit soort problemen niet (in die mate), daar bestaat het 'keep your
lane'-systeem. Daar gelden echter ook andere inhaalregels (rechts inhalen
toegestaan), zijn de toegestane maximumsnelheden lager en zijn de verkeersdeelnemers over het algemeen toleranter dan die in Nederland. De
effecten van het 'keep your lane'-systeem zijn het rustiger rijden (minder
rijstrookwisselingen) en een betere doorstroming. Er vindt een sortering
op snelheid plaats. In Nederland gebeurt dit soms ook vanzelf. Gaten in
het verkeerspatroon worden opgevuld. Het is echter onbekend of het
'keep your lane'-systeem voor een grotere voertuigcapaciteit dan het
Nederlandse systeem zorgt (Bexelius, gesprek 1991). De verdeling van het
verkeer verschilt per rijrichting naargelang het tijdstip van de dag; de
bekende ochtend- en avondpieken. Naargelang deze verdeling schever is
(bijv. 30-70 % i.p.v. 50-50 %), worden de wegcapaciteit en het afwikkelingsniveau negatiever beïnvloed; wegcapaciteit is zeker tijdstipafhankelijk. Wegcapaciteit is tijdelijk te verhogen door te werken met wisselrijstroken ('tidal flow'). In de drukste rijrichting wordt dan door variabele
wegafbakening een rijstrook toegevoegd, die in de daluurperioden weer
wordt onttrokken aan het verkeer. Hierdoor kan de verkeersveiligheid
verhoogd worden, omdat het sluipverkeer via het onderliggende wegennet
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vermindert. Het effect op de verkeersafwikkeling is divers; in de drukste
rijrichting zal deze - ondanks een latente vraag-effect - verbeteren, terwijl
in de tegenstelde rijrichting enige verslechtering kan optreden (Rijkswaterstaat, 1988, p. 39)
ad g) Onderhoudswerkzaamheden leiden vaak tot files, omdat de wegcapaciteit
en de doorstroomsnelheid afnemen. Het verminderen van het onderhoud
gaat echter op een bepaald moment ten koste van de capaciteit. Verschuiving van onderhoud naar minder drukke uren kan wel een oplossing
vormen. Weersomstandigheden zijn eveneens belangrijk voor de wegcapaciteit. Bij gladheid bijvoorbeeld, zal de gemiddelde rijsnelheid (vóór of
dankzij ongevallen) omlaag gaan en daarmee de wegcapaciteit. Gladheidssignalering kan in theorie de kans op ongevallen verminderen.
ad h) Het openen respectievelijk sluiten van sluizen, bruggen en overwegen
vermindert eveneens de wegcapaciteit. Een verandering van de prioriteit
tussen weg- en overig verkeer ten gunste van het wegverkeer kan de
verkeersafwikkeling duidelijk verbeteren en de wegcapaciteit vergroten.
De verkeersveiligheid zal eveneens omhoog gaan. Het positieve effect in
de drukke uren zal het negatieve effect in de stillere uren zeker compenseren (Rijkswaterstaat, 1988, p. 66).
W3.1.3 Consequenties

ad a) Homogenisering (hetzij via fysieke scheiding van personen- en vrachtauto's, hetzij via gelijkschakeling van hun benuttingsmogelijkheden, bijv.
door voor vrachtauto's dezelfde snelheid voor te schrijven als voor personenauto's) van het verkeer betekent in feite, dat de weggebruikers zich
niet meer vrij over het wegenstelsel kunnen bewegen. Dit vereist effectieve beïnvloedings- en sturingssystemen, en voertuigtechnische aanpassingen. De vergelijking met de scheiding van stop- en sneltreinen bij het
treinvervoer volgens Rail 21 dringt zich hier op. Echter, bij het treinverkeer is centrale sturing regel, in plaats van uitzondering. Fysieke scheiding is echter zeer moeilijk toe te passen in de praktijk (in- en uitvoegproblemen) en zal mogelijk leiden tot "extreem grote verliestijden" (Bexelius, gesprek 1991).
Het weren van zwaar verkeer kan de capaciteit van het wegenstelsel
verhogen. De economische consequenties van het weren van zware voertuigen zijn zowel positief (zeer sterke vermindering van de onderhoudskosten) als negatief (Nederland Distributieland). Omgekeerd heeft het
weren van personenauto's ten gunste van het vrachtverkeer ook negatieve
economische consequenties. Immers, personenauto's worden ook veel
zakelijk gebruikt.
Er wordt hier afgezien van allerlei logistieke concepten als JIT, die kunnen leiden tot een lagere benuttingsgraad, een hogere ritfrequentie en
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een groter aantal voertuigen. Echter, langere trucks zijn slechter te manoeuvreren, waardoor de wegcapaciteit en de verkeersveiligheid negatief
beïnvloed worden.
ad b) Het verminderen van de snelheidsverschillen tussen personen- en vrachtauto's kan de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling verbeteren. In
dit licht is het merkwaardig, dat de maximumsnelheid voor personenauto's verhoogd is op delen van het wegennet. Vracht-autobestuurders zullen dan moeilijk de neiging kunnen onderdrukken om harder te gaan
rijden dan toegestaan is.
ad c) Het wel of niet installeren van verkeerslichten is afhankelijk van een
serie factoren, zoals de opbouw van het netwerk en de verkeersintensiteit. Zonder verkeerslichten kan de verkeerssituatie te gevaarlijk worden.
Het vervangen van verkeerslichten door voorrangs- of stopborden kan de
capaciteit van een gedeelte van het netwerk verhogen, ten koste van die
van andere delen. Het optimaliseren van de verkeersregeling kan positieve milieu-effecten hebben (minder brandstofgebruik, lawaai en luchtvervuiling) (Rijkswaterstaat, 1988).
ad e) Een smallere rijstrookbreedte geeft weggebruikers een gevoel van onveiligheid; ze gaan dan langzamer en/of op grotere afstand van hun voorganger en - bij meerstrooks wegen - van de naast hun rijdende auto rijden. Zijdelingse obstakels op korte afstand (huizen, pijlers van viaducten
etc.) hebben een vergelijkbaar effect; automobilisten gaan meer naar het
midden of aan de linkerkant van de rijstrook rijden, waardoor bestuurders in de rijbanen naast hen hetzelfde gaan doen. Dit kan ertoe leiden,
dat één of meer rijbanen niet of verminderd bruikbaar zijn, waardoor de
capaciteit eveneens afneemt. Bermen worden soms gebruikt door (inhalend) verkeer (in bochten)7Een versmalling daarvan beperkt de mogelijkheden daarvoor en daarmee de capaciteit. Omdat met name bij hogere
rijsnelheden de kans op slingeren groter zal zijn, is extra wegbreedte
t.o.v. een situatie met lagere snelheden noodzakelijk. Het versmallen van
de rijstrook heeft als consequentie dat bij een gegeven veiligheidsniveau
de gemiddelde rijsnelheid omlaag zal moeten gaan.
Het verlengen van in- en uitvoegstroken en het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen blijft in het kader van deze studie buiten beschouwing.
ad f)

De achterliggende oorzaak van de ongelijk verdeelde belasting van de
rijbanen per rijrichting per tijdsperiode - de ongelijke spreiding van
woon- en werklocaties in de ruimte - wordt door de aanleg van zogenaamde 'tidal flow' rijstroken uiteraard niet aangepakt. Op een aantal
plaatsen in de Randstad is de wegcapaciteit in beide richtingen volbezet
(in piekuren), daar zou 'tidal flow' dus juist de capaciteit verlagen.
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ad g) Het veranderen van het onderhoud van wegen heeft organisatorische en
financiële consequenties; het 'in mootjes hakken' van één onderhoudsbeurt over de dag (kleinere afsluitingen) in plaats van één grote en langer durende afzetting betekent, dat het werkverkeer vaker de weg op- en
af moet rijden, dit kost meer tijd en verlengt de werktijd. Het verschuiven
van de werkzaamheden naar de stillere uren is door het werken in overuren eveneens duurder. Soms wordt gewerkt met rijstrookversmalling in
combinatie met een verlaging van de toegestane rijsnelheid. Er ontstaan
dan tijdelijk vier versmalde rijstroken, waardoor het verkeer minder gehinderd wordt. Dit kost eveneens extra geld.
In de praktijk zal door gladheidssignalering vermoedelijk het bestaande
gevoel van onschendbaarheid versterkt worden, waardoor de kans op
ongevallen zelfs kan toenemen.
ad h) Het bevoordelen van het wegverkeer zal de capaciteit van de andere
vervoerssystemen uiteraard verlagen.
Tot de algemene consequenties van dit soort scenario's kunnen gerekend worden
de externe effecten die leiden tot maatschappelijke kosten en de verdere degradatie van het milieu. Als de mobiliteitsgroei niet gehinderd wordt, zal de modal
split echter verder verschuiven in de richting van de auto.
Het uitvoeren van veel maatregelen stuit in de praktijk ook op andere grenzen,
zoals voldoende verkeersveiligheid en beperkte budgetten.
Het bevoordelen van een bepaalde groep of bepaald gebied geeft repercussies
en zal tot compenserend gedrag leiden.
Het scheiden van de verschillende vervoerssoorten vereist een aantal technische
ingrepen in het wegennet, waaronder aanpassingen van de infrastructuur (bijv.
aparte rijstroken voor bussen of vrachtvervoer). De laatste vallen echter buiten
het kader van deze studie. Het is echter de vraag in hoeverre een andere opbouw van het wegenstelsel tot (veel) extra capaciteit zal leiden. De vergelijking
met het rail- en binnenwatervervoer gaat in zoverre mank, dat deze twee vervoerssystemen decennialange ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en in de
economische ontwikkeling in feite niet hebben gevolgd, in tegenstelling tot het
(hoofd)wegennet dat in feite steeds weer werd aangepast aan de eisen van de
tijd en dus relatief efficiënt opgebouwd is.

W3.1.4 Kwantificering van een aantal randvoorwaarden
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de capaciteitseffecten van een aantal
randvoorwaarden.

De centrale randvoorwaarde 'laadvermogen'
Uit Brits onderzoek komt naar voren dat "In Britain, following the increase in
the maximum gross vehicle weight from 32.5 tonnes to 38 tonnes in 1983, it is
estimated that 5 ()()() fewer heavy lorries are now used. This has meant a reducti-
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on of about 250 million miles travelled through Europe by goods vehicles ( .. )"
(Caff, 1988, p. 3). Het verhogen van het voertuiggewicht kan dus de wegcapaciteit verhogen. Verlenging van trucks kan dus leiden tot een betere benutting van
trucks en daardoor eveneens tot een kleiner aantal voertuigen. Het probleem is
echter, dat langere trucks met name in de steden slecht te manoeuvreren zijn en
extra onveiligheid veroorzaken.
De centrale randvoorwaarde 'homogenisering van het verkeer'

In theorie is het mogelijk om al het binnenlands personenvervoer met autobussen te laten plaatsvinden. Het lange afstands treinverkeer wordt dan vervangen
door snelbussen die via de autosnelwegen rijden en op de korte(re) afstanden
door streekbussen. De vervoerskwaliteit zou sterk omhoog gaan; de ritfrequentie
kan sterk opgevoerd worden, lijnen gesplitst en non-stopdiensten ingevoerd. De
weginfrastructuur wordt daarbij aangepast aan het busvervoer (aparte busstroken
enjof eigen op- en afritten). Bij ongestoorde doorstroming kunnen 1500 streekbussen per uur per rijstrook verwerkt worden. Bij 40 zitplaatsen per bus kunnen
dan per rijstrook 60.000 personen per uur verwerkt worden. Dit ligt iets boven
de capaciteit van een metrosysteem bij de spoorwegen en duidelijk hoger dan bij
een gemengd bedrijf bij de spoorwegen. Bij gelede bussen en aanpassingen aan
de infrastructuur kunnen nog veel meer personen verwerkt worden. Qua exploitatie zijn de gevolgen zeer gunstig; de produktiviteit per passagierskilometer "zal
met een factor 3 à 4 omhoog gaan". Naar verwachting zal het omgekeerde gelden voor de kosten-opbrengsten-verhouding (Bexelius, 1989).
De centrale randvoorwaarde 'verkeersbeheersing'
Het is mogelijk om via "messcherpe verkeersregelingen" de doorstroming op de
hoofdroute aanzienlijk te verbeteren; de afname van de verliestijd "kan liggen in
de orde van 20 % ronder dat de verliestijd van het dwarsverkeer aanzienlijk
toeneemt" (Rijkswaterstaat, 1988, p. 64). Omdat de ergernis van de weggebruiker
en het daaruit eventueel voortvloeiend gedrag kan verminderen, is het mogelijk,
dat de verkeersveiligheid toeneemt; exacte uitspraken op dit punt vereisen echter
nader onderzoek. Tot de in dit kader mogelijke maatregelen behoren het verminderen van het aantal verkeerslichten en het in daluren en 's nachts uitschakelen daarvan.
Verdergaand is het gebruik van dynamisch verkeersmanagement (DVM: verkeersgeleiding, voertuiginformatiesystemen, rekening rijden, incident management en voertuiggeleiding). Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen capaciteitsverhoging en verhoging van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. In Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, 1990b worden deze simpelweg
opgeteld, wat in het kader van deze studie niet juist is. De capaciteit van een
weg kan door DVM met 10-25 % toenemen. Een bijkomend voordeel is de
verbetering van de verkeersveiligheid met 15-20 %. De kwaliteit van de verkeersafwikkeling kan eveneens toenemen, terwijl filevorming tegengegaan wordt.
Rekening rijden past in dit kader; het verkeersvolume neemt af. Het betreft hier
verwachtingen, want een aantal systemen wordt op dit moment beproefd (Rijks-
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waterstaat, Dienst Verkeerskunde, 1990b). Bij de capaciteitseffecten dient echter
onderscheid te worden gemaakt naar microcapaciteit (korte periode, ong. 1
minuut), dan zal de capaciteitsverhoging hooguit 5-10 % bedragen en macrocapaciteit, waarbij ook gekeken wordt naar (het vermijden van) capaciteitsverlies
door ongevallen etc. Als die vermeden kunnen worden, dan is een capaciteitseffect van meer dan 25 % mogelijk. Door een ingrijpende inzet van voertuiggeleiding (electronisch koppelen van de voertuigen) zou de bestaande maximum flow
(1 voertuig per 2 seconden op autosnelwegen) sterk vergroot kunnen worden; de
reactietijd van 1 seconde kan dan vervallen (Bexelius, gesprek 1991).

W3.1.5 Conclusies
Er bestaan verschillende mogelijkheden om de capaciteit van een bestaand(e)
weg of wegenstelsel te vergroten, zonder fysieke uitbreiding daarvan. De exacte
effecten en mogelijkheden van technische maatregelen zijn sterk afhankelijk van
de locale omstandigheden. Veel van deze maatregelen vereisen één of andere
vorm van sturing van het verkeer, die verder gaat dan wat de weggebruikers tot
nu toe ·gewend zijn. De maatregelen gaan gepaard met zowel directe als indirecte kosten, terwijl de achterliggende oorzaken van de steeds stijgende belasting
van de weg niet aangepakt worden.

W3.2 ORGMAX-scenario
De capaciteit van een weg of een wegenstelsel kan op twee wijzen geoptimaliseerd worden (Hamerslag, 1990), namelijk op basis van de wensen van de individuele gebruiker of op basis van die van het wegsysteem (alle gebruikers). Hoewel het hier om dezelfde doelvariabelen gaat, kunnen beide optima in de praktijk vaak niet simultaan bereikt worden. Zo zal het bij een bepaalde verkeersintensiteit ter voorkoming van congestie vanuit het systeemoptimum bekeken zinvol kunnen zijn om additionele verkeersdeelnemers via een alternatieve route te
laten rijden. Dit kan echter betekenen, dat zij moeten omrijden; sommigen moeten ten gunste van anderen een 'offer' brengen. De wegbeheerder zal het systeemoptimum in een dergelijke situatie laten prevaleren boven het individueel
optimum.

W3.2.1 Beschrijving van de varianten
Binnen dit scenario wordt ingegaan op de kwaliteit van het wegvervoerssysteem.
Er zijn verschillende deelscenario's te onderscheiden als gevolg van:
i) variaties in voertuigtypen en karakteristieken(aantal zitplaatsen, tonnage
of volume per voertuig/meter, maximumsnelheid);
j)
variaties in veiligheid;
k) variaties in (toegestaan) rijgedrag.
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W3.2.2 Uitwerking

De wensen van de reiziger dan wel de aanbieder van de te vervoeren goederen
vormen de toetssteen voor alle deelscenario's.
ad i) Niet iedereen wil samen met anderen in de auto zitten. Dit vormt bijvoorbeeld een duidelijk knelpunt bij het bevorderen van carpooling.
Verder wordt een zwaarder beladen voertuig minder handelbaar. JIT en
andere logistieke concepten leiden tot een frequenter gebruik van (slechter beladen) voertuigen. Het verhogen van de toegestane maximumsnelheden voor vrachtverkeer en bussen kan de doorstroming verbeteren,
echter de kans op ongevallen neemt ook toe. De capaciteit zal wel afnemen. Vanuit een systeemoptimum kan het gewenst zijn om de vervoerskwaliteit per doelgroep te laten verschillen; het zakelijk verkeer, het
goederenvervoer of het openbaar (bus)vervoer kan bijvoorbeeld prioriteit
krijgen (tijdstip van de dag, vrije (tram)banen etc.). De aanleg van vrije
rijstroken kan echter tot de paradoxale situatie leiden dat de capaciteit
juist omlaag gaat. De aanleg van carpoolstroken wordt hier bijv. door
afgeremd.
ad j)

Het verkleinen van de onderlinge afstanden tussen auto's vergroot het
gevoel van onveiligheid en wordt daarom door velen niet gewenst.

ad k)

Hogere maximumsnelheden kunnen de reistijd (iets) verlagen, indien het
verkeersvolume dit toelaat, maar de onveiligheid zal ook toenemen en
de capaciteit zal bij een bepaalde snelheid afnemen. Bij een verandering
van de netwerkopbouw of het gebruik van dynamisch verkeersmanagement hoeft dit effect niet op te treden. Het eerste is echter in het kader
van deze studie uitgesloten, indien hierbij de infrastructuur uitgebreid
zou worden.

W3.2.3 Consequenties

Een hogere vervoerskwaliteit kan twee tegengestelde effecten op de externe
effecten hebben. Een hogere gemiddelde snelheid zal uit veiligheidsoogpunt een
lagere verkeersintensiteit vereisen. Meer comfort vraagt eveneens meer ruimte
(grotere auto's). Ook kan de wens naar meer veiligheid of comfort de maximaal
mogelijke intensiteit doen verminderen en daarmee mogelijk ook de externe
effecten.
Hogere kwaliteitseisen kunnen echter aan de andere kant tot een groter gebruik
van de auto leiden. Dit zal de externe effecten weer doen toenemen.
W3.2.4 Conclusies

Een hogere vervoerskwaliteit (hogere snelheid, comfort, veiligheid) kan ten koste
gaan van de capaciteit van het wegvervoerssysteem. Door het verhogen van de
capaciteit van het vervoerssysteem zou echter zowel aan kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen voldaan kunnen worden; het systeem- en het individuele
optimum kunnen dan dichter bij elkaar komen te liggen.
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W3.3 ENVIROMAX-scenarlo
W3.3.1 Beschrijving

Dit scenario beschrijft de maximale benutting van infrastructuur, waarbij een
ecologisch duurzame ontwikkeling centraal staat. Ook binnen dit scenario valt
een nadere definiëring van de gewenste kwaliteit van de verkeersafwikkeling te
geven. Op deze wijze zijn meerdere alternatieve (deel)scenario's te onderscheiden, afhankelijk van de keuze van randvoorwaarden en het daaraan toegekende
gewicht. We denken hierbij met name aan:
1) varaties in geluidsbelasting;
m) variaties in de uitstoot van schadelijke stoffen;
n) variaties in ruimtebeslag en ruimtelijke versnippering;
0) beheersing en beïnvloeding van de (auto)mobiliteit.
W3.3.2 Uitwerking

ad 1)

Hier kan een paradoxaal effect optreden: Hoe hoger het verkeersvolume
is bij een gegeven capaciteit, hoe lager de gemiddelde rijsnelheid zal
worden (voorbij een bepaald verkeersvolume ) en daarmee het verkeerslawaai minder. "Wat betreft de emissie van geluid betekent dit dat het
geluidniveau van een file bij 50 km per uur ruim 3 dB (A), d.w.z. de
helft lager ligt dan bij een zich vrij afwikkelende verkeersstroom." (Rijkswaterstaat, 1987b) Voertuigtechnische maatregelen en geluids-schermen
kunnen de geluidsbelasting doen afnemen, hoewel de effecten van de
laatste niet overschat moeten worden en afhankelijk zijn van de plaats
van meting (echo-effecten e.d.) en negatieve visuele en psychologische
effecten voor de omwonenden oproepen.

ad m) Schonere motoren e.d. kunnen hier gedeeltelijk een oplossing bieden.
Gedeeltelijk, omdat de groei van het verkeersvolume dit effect voor een
belangrijk deel teniet doet.
ad n)

Het autowegennet heeft Nederland feitelijk zeer sterk gecom-partimenteerd, waardoor diverse negatieve (onomkeerbare) effecten voor mens
en milieu zijn ontstaan. Het weren van auto's uit (binnen)steden en de
aanleg van stiltegebieden kan deze effecten gedeeltelijk terugdraaien.
Bundeling van weg- en railinfrastructuur is een optie die bij de aanleg
van nieuwe infrastructuur gebruikt wordt. Dit zou voor bestaande faciliteiten echter ook overwogen kunnen worden, al zijn hieraan duidelijk
kosten verbonden (verplaatsing wegen).
Ook worden nieuwe wegen wel op tracé's van voormalige spoorwegen
aangelegd.

ad 0)

In dit kader past vermindering van de (auto)mobiliteit(sgroei) en/of
verschuiving van de mobiliteit naar schonere modaliteiten.
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W3.3.3 Consequenties
Bij het voorgaande is de milieudoelstelling die gehanteerd wordt, uiteraard van
cruciaal belang. Bestaat die bijvoorbeeld uit het stoppen van verdere milieuaantasting (NMP en SVV-doelstellingen) of uit het teruggaan naar vroeger aanwezige milieukwaliteitsniveaus (echt ecologisch scenario) of een compromisvolle
tussenweg? Hoe hoger de milieukwaliteitsdoelstelling, des te moeilijker het autosysteem daaraan kan voldoen.
De belangrijkste consequenties/vereisten van/voor dit scenario kunnen onder
meer zijn:
- een beperking van de mobiliteitsgroei dan wel terugdringing van het autogebruik (via verboden, prijsbeleid, infrastructuurbeleid etc.);
de noodzaak tot het voeren van een stringent ruimtelijke-ordeningsbeleid met
een adequaat instrumentarium; het aanpakken van één van de oorzaken van
het mobiliteitsgedrag;
een beperking of vermindering van de milieuschade;
toerekening maatschappelijke kosten van voertuigproductie, -gebruik, wegenaanleg etc.;
het (beter) spreiden van het verkeer over de dag;
het stimuleren van multi-modaal vervoer;
het zorgen voor voldoende capaciteitsreserve bij andere vervoerswijzen.
W3.3.4 Conclusies
De milieu-effecten van het wegvervoer zijn ingrijpend. Lang voordat de TEeHNOMAX-scenario's worden benaderd, wordt de ecologisch maximale capaciteit
bereikt. Het beperken van deze effecten kan op twee wijzen geschieden, namelijk door vermindering van de verkeersintensiteit en/of door beperking van de
capaciteit (beide in samenhang met voertuigtechnologische maatregelen).

W3.4 ECONOMAX-scenario
W3.4.1 Beschrijving
Bij dit scenario gaat het om de economisch maximale benutting van het wegvervoersysteem in het licht van een maatschappelijke kosten-baten analyse. Er zijn
verschillende alternatieve scenario's te onderscheiden, al naar gelang het gewicht
dat aan één of meer van de onderstaande randvoorwaarden wordt toegekend.
Deze scenario's kunnen beschouwd worden als onderdeel van de hiervoor beschreven scenario's. Variaties zijn mogelijk ten aanzien van:
p) het wel of niet doorberekenen van de maatschappelijke kosten aan de
weggebruikers;
q) de wijze van kostentoerekening;
r) overige overheidsmaatregelen.
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W3.4.2 Uitwerking

ad p)

Toerekening van de maatschappelijke kosten aan de weggebruikers (sec).
Deze kosten worden nu slechts gedeeltelijk - via een opslag op de brandstofprijs - doorberekend aan de gebruikers. Uit de opbrengst van deze
heffing wordt (technologie)onderzoek bekostigd; de schade door het
wegverkeer wordt dus niet gecompenseerd. Het volledig doorberekenen
van deze kosten zal de vraag naar (minder noodzakelijk) wegvervoer
kunnen beperken en daarmee capaciteit van het wegvervoer vrijmaken.
Doorberekening van externe kosten dient in beginsel op internationale
schaal plaats te vinden.

ad q)

De wijze van kostentoerekening. Er bestaan diverse methoden om de
maatschappelijke kosten aan het wegverkeer toe te rekenen. Zo kan
gedifferentieerd worden naar ritmotief (toeristisch verkeer, zakelijk verkeer) en/of naar milieubelasting of congestie per tijdseenheid of naar
reisafstand. In een draagkrachtdiscussie kan echter ook het duurder
maken van het zakelijk rijden voorop staan. De vervoerswijzekeuze van
de keuzereiziger zal dan misschien iets gewijzigd kunnen worden. Het
toerekenen van de maatschappelijke kosten aan het autosysteem kan in
het algemeen tot een objectievere afweging van de maatschappelijke
voor- en nadelen van het autorijden leiden en daarmee tot een vermindering van de externe effecten. Het rijden in piekuren kan veel duurder
gemaakt worden dan het nu is, teneinde de piekbelasting voor het (leef)milieu en de congestie te verminderen. Het grote probleem is uiteraard
de lage prijselasticiteit van de vraag, waardoor alleen grote verhogingen
van de variabele autokosten enig effect op het autogebruik zullen hebben.

ad r)

Overige overheidsmaatregelen. Het sturen van het wegvervoerssysteem
kan ook met niet-prijsinstrumenten plaatsvinden. Het weren van personenautoverkeer uit de (binnen)steden via rij- en parkeerverboden en het
wel toestaan van vrachtverkeer (op bepaalde uren) vormt een voorbeeld
van zo'n maatregel. Dit komt zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid ten goede. Dergelijke maatregelen kunnen locatie-afhankelijk ingezet worden; bijvoorbeeld een maximale bereikbaarheid van werkgebieden of juist van woongebieden. Een combinatie van de maatregelen
genoemd onder b) en c) is ook mogelijk.

W3.4.3 Consequenties

ad p)
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Het doorberekenen van de externe kosten aan het wegvervoer kan twee
effecten hebben:
- indien deze kosten niet kunnen worden doorberekend aan de afnemers, dan zal het zakelijk wegvervoer gezien zijn marginale winstgevendheid moeten inkrimpen. Indien het overig wegverkeer (woon-

werkverkeer etc.) deze kosten niet kan afwentelen, dan zal de groei
daarvan afgeremd worden;
- indien deze kosten wel kunnen worden doorberekend/afgewenteld,
dan zullen de effecten voor het wegverkeer en -vervoer beperkter zijn.
In beide situaties kan voor de andere vervoerssystemen marktvergroting
optreden (substitutie-effect). Mocht deze substitutie niet optreden, dan
zal er op korte termijn economische schade kunnen optreden. Op langere termijn kan een uitweg gevonden worden in de richting van hoogwaardigheid (vervoerslogistiek i.p.v. laagwaardig bulktransport). Een indicatie
van de macro-economische effecten is niet op voorhand te geven. Hierbij
speelt ook een rol, dat er vermoedelijk een overgangsperiode met compensatiemaatregelen zal zijn.
ad q)

De suggestie om de autokosten sterk te verhogen wordt vooralsnog gesmoord in een koopkrachtdiscussie. De effecten van de aangekondigde
invoering van een tolsysteem in de Randstad zijn onzeker; het optreden
van sluipverkeer gaat vaak gepaard met omrijden en verhoogt de intensiteit op wegen die daarop meestal niet berekend zijn. De onveiligheid
wordt ook groter.

ad r)

Hieronder vallen overheidsmaatregelen gericht op het verminderen van
het autogebruik (en -bezit). Alternatieve vervoerssystemen zullen dan de
rol van de (personen)auto moeten overnemen. Ook zullen distributie- en
winkelpatronen moeten veranderen. Het probleem is echter, dat kleinschaligheid van voorzieningen ingaat tegen de bestaande (door de auto
geïnduceerde en mogelijk gemaakte) trend naar grootschaligheid. Bepaalde voorzieningen zullen de 'trek naar buiten' volgen. De uiteindelijke effecten van dergelijke overheidsmaatregelen op het autogebruik en
de wegcapaciteit lijken negatief.

W3.4.4 Conclusies
Het doorberekenen (internaliseren) van de externe effecten/maatschappelijke
kosten van het autosysteem bij gelijktijdige handhaving van de maatschappelijke
baten is een moeilijke opgave. Dit soort scenario's kan een aanzet voor een
oplossing schetsen. De (personenauto )mobiliteitsgroei zal dan voldoende gehinderd, dan wel (gedifferentiëerd) omgebogen moeten worden. Dit vereist een
verandering van de modal split. Grote struikelblokken liggen in de exacte bepaling van de maatschappelijke kosten van het autogebruik en de keuze van adequate maatregelen. De bepaling van de maatschappelijke baten van het wegvervoer is overigens een minstens zo moeilijk probleem, immers vervoer is een
afgeleide activiteit. Het lijkt dan niet logisch om de baten van de achterliggende
sociaal-economische activiteiten grotendeels of volledig toe te schrijven aan het
wegvervoer. In een verdergaande discussie past ook de vraag of het bijvoorbeeld
wel zo zinvol is om te streven naar het vervoeren van zoveel mogelijk tonnen en een daarmee overeenkomend aantal trucks op de weg te zetten - of dat het
181

verzorgen van minder, maar veel hoogwaardiger vervoer niet een betere optie is
in het kader van een maatschappelijke kosten-batenanalyseP

W3.5 Eindconclusies
Het verhogen van zowel de intensiteit als de capaciteit van het wegvervoerssysteem blijkt in bepaalde mate mogelijk te zijn met behulp van een serie instrumenten. Er zijn in de praktijk echter verschillende motieven om dit niet of beperkt toe te laten. Het betreft hier de gewenste vervoerskwaliteit, het beperken
van de negatieve milieu-effecten van het wegvervoer en de uitkomst van een
maatschappelijke kosten-batenanalyse waarin de maatschappelijke baten van het
wegvervoer tegen lagere kosten dan de huidige bereikt worden.
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Dit is het centrale thema in de recente WRR-studie "Niet bij Transport alleen".

4

CONCLUSIES

4.1

Inleiding

De centrale vraagstelling van dit onderzoek, die men globaal kan samenvatten
als 'kan de infrastructuur intensiever benut worden om infrastructuuruitbreidingen zo veel mogelijk te beperken?', is in essentie zeer eenvoudig. De uitwerking
van deze vraag kan echter leiden tot scenario's en concepten waarvan sommige
enigszins extreem ogen en die soms afwijken van de ervaringen en verwachtingen
van practici in verkeer en vervoer. Niettemin menen de auteurs dat bovengenoemde vraagstelling voor de praktijk relevant kan zijn. De uitwerking van deze
stelling is het onderwerp van hoofdstuk 4. Dit is als volgt opgebouwd:
er zal een resumé worden gegeven van de beschreven effecten van
randvoorwaarden, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op TECHNOMAX-randvoorwaarden (par. 4.2)1;
er wordt ingegaan op de betekenis van deze effecten in het kader van
kosten-baten-afwegingen (par. 4.3);
de potentiële belemmeringen ten aanzien van de realisatie van TECHNOMAX-randvoorwaarden zullen in beeld gebracht worden (par. 4.4);
een verwoording van de slotconclusies en aanbevelingen (par. 4.5).
De verschillende stappen moeten inzichten opleveren op basis waarvan het
gemakkelijker wordt om prioriteiten ten aanzien van in te voeren en/of op te
leggen randvoorwaarden voor de infrastructuurbenutting te stellen. De bevindingen worden vervolgens geconfronteerd met de hoofdlijnen van het vigerende
ruimtelijke ordenings- en verkeers- en vervoersbeleid (par. 4.4.2).
In meer methodische zin houdt de vraag naar het praktische nut van de bevindingen in dat men zich sterker met de achterliggende randvoorwaarden bezig
houdt. Deze zijn van grote invloed op de centrale randvoorwaarden en kunnen
(gedeeltelijk) door de overheid gestuurd worden. De achterliggende randvoorwaarden bleven in de eerdere hoofdstukken min of meer buiten beschouwing of

1

Zoals eerder in dit rapport is aangegeven hebben de overige scenario's vooral de functie
van referentiekader teneinde TECHNOMAX beter te kunnen begrijpen.
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Atb. 45

Soorten randvoorwaarden en effecten in het kader van het TECHNOMAX-scenario

I verkeersintensiteit neemt toe
infrastructuurbenutting
beïnvloeden door maatregelen
(centrale randvoorwaarden van
de infrastructuurbenutting)

)!-,

fysieke (primaire)
infrastructuur uitbreiden

impli'caties

ti
teclmische
achterliggende
randvoorwaarden/
effecten

\.
maatschappelijke
achterliggende
randvoorwaarden/
effecten

de beschrijving bleef beperkt tot de technische achterliggende randvoorwaarden
(b.v. het invoeren van verkeersgeleiding om de verkeersdichtheid te kunnen
opvoeren). In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achterliggende randvoorwaarden, waarbij de nadruk komt te liggen op de niet-technische (ofwel de
maatschappelijke) achterliggende randvoorwaarden (atb. 45).

4.2

Resumé van de effecten van TECHNOMAX-randvoorwaarden

De behandeling van TECHNOMAX-randvoorwaarden geeft duidelijk aan dat
capaciteit geen statisch begrip is, maar afhangt van randvoorwaarden van de
infrastructuurbenutting. Naast de randvoorwaarden die effect hebben op de
capaciteit, zijn er randvoorwaarden die tot een betere benutting van de infrastructuur leiden, zonder dat de infrastructurele capaciteit beïnvloed wordt. De
effecten worden in de in atbeelding 45 aangegeven volgorde besproken. Er wordt
eerst ingegaan op de centrale randvoorwaarden/effecten (deze staan ook in de
linker kolom van tabel 21). Vervolgens wordt ingegaan op de achterliggende
randvoorwaarden en met name op de maatschappelijke daarvan (rechter kolom
van tabel 21).
4.2.1 De centrale randvoorwaarden/effecten
Wat betreft de centrale randvoorwaarden, zijn in de hoofdstukken 2 en 3 geen
expliciete vergelijkingen gemaakt tussen de diverse vervoerswijzen en is er
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nauwelijks ingegaan op de complementaire relatie tussen vervoerswijzen. De
rangschikking van randvoorwaarden naar de omvang van de effecten ervan
(namelijk de mate van verandering van de capaciteit en het capaciteitsbeslag)
heeft alleen per vervoerswijze plaatsgevonden, en ook dan slechts partieel.
Derhalve zal in deze paragraaf een overzicht en - in hoofdlijnen - een evaluatie
van de effecten worden gepresenteerd.
Optimalisatie van randvoorwaarden op verschillende niveaus
Rangschikking van de randvoorwaarden naar de omvang van de effecten kan op
de volgende niveaus geschieden:
het 'link'-niveau. Hierop was de aandacht in de hoofdstukken 2 en 3
voornamelijk gericht;
het netwerk-niveau. Hierbij spelen niet alleen de afzonderlijke verbindingen, maar ook kruispunten of parallelle routes een rol;
het multimodale niveau. Hierbij komen de keuze van vervoerswijzen, en
de optimalisatie van vervoersketens aan de orde.
Op elk niveau is effect-gerichte optimalisatie mogelijk. Het integratief karakter
van de optimalisatie neemt toe met het netwerk-niveau. De grootste winst in
benutting krijgt men door optimalisatie op het multimodale niveau. Iets minder
gunstige resultaten krijgt men door optimalisatie op het unimodale netwerkniveau. Optimalisatie op het 'link' -niveau levert gauw - over het totaal gezien suboptimale oplossingen op. Tegen deze achtergrond moeten de conclusies uit
de hoofdstukken 2 en 3 worden geïnterpreteerd. Anderzijds spelen de mechanismen op het 'link' -niveau ook een belangrijke rol in het kader van optimalisaties
op het multimodale niveau. Elke optimalisatie (d.w.z. het bepalen van de
randvoorwaarden voor een optimale benutting van de infrastructuur op een
bepaald niveau) heeft gevolgen voor de infrastructuurbenutting op de andere
niveaus (afb. 46).

Atb. 46

Optimalisatie van de benutting

I

Bepalen randvoorwaarden op het link-niveau
unimodaal

B_e_p_al_en_ran_d\l_oo_rw_aar_d_e_n_o_p_h_et_m_ul_tim_od_al_e_Dl_·_ve_a_u_ _ _ _ _ _

LI
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}

multimodaal
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Enkele voorbeelden van een optimalisatie van de infrastructuurbenutting op een
bepaald niveau kunnen de verwevenheid daarvan met benuttingsvraagstukken op
een ander niveau illustreren. In de binnenvaart bijvoorbeeld kan men, wanneer
gestreefd wordt naar een TECHNOMAX-achtige benutting van de sluisvrije
vaarwegen, kiezen voor de grootst mogelijke scheepstypen (= randvoorwaarde).
Bevat een vaarweg sluizen, dan kan men eventueel beter andere scheepstypen
inzetten. Het grootste scheepstype voor een vaarwegvak zal wellicht suboptimaal
zijn voor de sluis en voor het geheel. Op een vergelijkbare manier kan men de
vlootsamenstelling van een netwerk beoordelen. Ten behoeve van de bereikbaarheid van bestemmingen langs kleinere vaarwegen, zullen inzake schaalvergroting
compromissen gesloten moeten worden. Op de grotere vaarwegen moet ook
ruimte zijn voor kleinere schepen. Mogelijkerwijze is het · verstandiger om
enerzijds de bestemmingen langs kleine vaarwegen per vrachtwagen te bevoorraden en anderzijds op de grote vaarwegen alleen grote scheepstypen toe te staan.
Het laatste voorbeeld is typisch een optimalisatie-vraagstuk op het multimodale
niveau. Op dit niveau staan drie soorten problemen/situaties centraal. Ten
eerste de kruispunten tussen twee vervoerswijzen (b.v. een spoorbrug over een
vaarweg). Ten tweede - en veel belangrijker - de concurrentie van vervoerswijzen
op een bepaalde relatie. Ten derde - en wellicht het meest belangrijk - het
samenspel van verschillende vervoerswijzen in een vervoersketen. In de twee
laatste situaties is het bijzonder belangrijk dat de capaciteiten tussen netwerken
worden afgestemd. Daarnaast verdient het functioneren van knooppunten
(overstap- en overslagpunten) veel aandacht. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Bij het railvervoer bijvoorbeeld, kan de sluiting van stations in het mengbedrijf
tot een capaciteitsverhoging bijdragen. Maar om hetzelfde bereikbaarheidsniveau
te garanderen, moet - althans in één variant - meer vervoer per auto, bus, tram
e.d. plaatsvinden. Deze vervoerswijzen transporteren de reizigers van en naar de
stations die zijn blijven bestaan. Dit kan tot capaciteitsproblemen bij deze
vervoerssystemen leiden. De randvoorwaarden die binnen een bepaalde vervoerswijze leiden tot een technisch maximale benutting, kunnen bij de andere
vervoerswijzen suboptimale omstandigheden creëren. Rekening houdend met de
problemen die zich op het wegen-, tram- en busnetwerk kunnen voordoen, kan
een minder optimale benutting van het railnetwerk, in dit geval het behoud van
een capaciteitsverminderend railstation, te prefereren zijn.
In de luchtvaart wordt het afvlakken of de verbreding van de verkeerspieken als
een mogelijkheid genoemd om - gegeven een bepaalde capaciteit van een
luchthaven - meer vliegtuigen te kunnen verwerken. Luchthavens (b.v. Schiphol)
en luchtvaartondernemingen stellen over het algemeen dat piekverbreding tot
overstapproblemen leidt. Reizigers van een intracontinentale vlucht krijgen dan
niet altijd meer de kans om binnen dezelfde piek over te stappen naar een
intercontinentale vlucht, terwijl het wachten op de volgende piek te veel ge-
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vraagd zou zijn. Of ze moeten - binnen eenzelfde piek - lang wachten op een
aansluitende vlucht. Hierop kunnen twee antwoorden worden gegeven. Ten
eerste vraagt deze stelling om nader onderzoek door "externen". Ten tweede - en
daarmee belanden we weer in multimodale vraagstukken - kan in plaats van
pieleverbreding ook gedacht worden aan een andere samenstelling van de piek
naar vervoerswijzen, bijvoorbeeld dat een deel van de intracontinentale vluchten
vervangen wordt door intracontinentale (hogesnelheids)treinverbindingen. Dit
vereist uiteraard voldoende railcapaciteit.
Bij multimodale vraagstukken doen zich vele onduidelijkheden voor. Het blijkt
echter dat ook ten aanzien van de 'eenvoudigere' optimalisatievraagstukken - dat
zijn die op een lager netwerkniveau - nog vele vragen onbeantwoord blijven.
Twee voorbeelden zullen hier worden gegeven, het eerste op het netwerk-niveau
en het tweede op het lijnniveau. Er bestaat geen inzicht in het weefverkeer op
kruispunten tussen vaarwegen. Capaciteitsberekeningen zijn voor die situaties
niet mogelijk. Het voorbeeld op link-niveau is ontleend aan de luchtvaart. Het is
in het algemeen onduidelijk of het ten aanzien van de capaciteit(sbenutting)
voordeliger is om naar een ver weg gelegen luchthaven met of zonder tussenlandingen te vliegen. Tussenlandingen brengen met zich dat men minder brandstof
moet meenemen en derhalve meer personen of goederen kan laden (hierdoor
daalt het capaciteitsbeslag). Maar de hele vlucht duurt langer (hierdoor stijgt het
capaciteitsbeslag).
De effecten van de benuttingsoptimalisatie op het 'link'-niveau
In de hoofdstukken 2 en 3 worden de effecten van verschillende (TECHNO-

MAX)randvoorwaarden van de benutting van infrastructuur-'links' voor de
capaciteit en de capaciteitsreserve van de infrastructuur genoemd. De benutting
van links staat ook in dit hoofdstuk centraal. Voor beleidsdoeleinden is het
wenselijk om de vier vervoerssystemen te vergelijken en de randvoorwaarden te
rangschikken naar de omvang en de kwaliteit van de effecten: welke (groep)
randvoorwaarden leidt ertoe dat er - met of zonder toeneming van de capaciteit - het meest of relatief veel additioneel verkeer op de bestaande infrastructuur kan worden verwerkt? De beantwoording van deze vraag veronderstelt dat
men bepaalt welke randvoorwaarden zich voor een intermodale vergelijking
lenen en dat de raming van effecten ook gericht wordt op zo'n vergelijking.
De kwantitatieve exercities van dit onderzoek zijn indicatief van aard. De
(pakketten) randvoorwaarden waarvoor raming van effecten heeft plaatsgevonden, zijn slechts ten dele vergelijkbaar.
De uitkomsten laten de conclusie toe dat variatie van de randvoorwaarden van
de infrastructuurbenutting aanzienlijke effecten teweeg kan brengen, maar
intermodale rangschikking is op deze basis nauwelijks mogelijk. Reeds het
sorteren van effecten per vervoerswijze stuit op beperkingen omdat dit een meer
systematische samenstelling van alternatieve combinaties van randvoorwaarden
veronderstelt. Niettemin kunnen enkele hoofdlijnen van de benutting van
infrastructuur-'links' worden weergegeven:
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In alle vervoerswijzen zou de spreiding van de mobiliteit in de tijd, dus
piekverbreding of andere vormen van piekaftopping (b.v. het creëren van
nieuwe pieken) tot een aanzienlijk efficiëntere benutting van de infrastructuur
leiden. Uit de relatief lage waarden van de gemiddelde verkeersbelasting
(week- of etmaalgemiddelden) blijkt dat hiervoor voldoende ruimte is.
- Homogenisering en/of schaalvergroting ten aanzien van het rijdend, varend
en vliegend materieel leidt over het algemeen tot een sterke toename van de
infrastructuurcapaciteit. De winsten variëren van 15% in de luchtvaart tot
tussen de 50 en 200% in de binnenvaart en het railvervoer (resp. door de
inzet van 'heavy' vliegtuigen, 4- en 6-baksduwschepen en de invoering van het
'metrobedrijf in het railvervoer, het laatste mogelijk gecombineerd met de
inzet van dubbeldekkers). Het meest spectaculair is het effect van deze
randvoorwaarde in het wegvervoer. De inzet van bussen ter vervanging van
personenauto's levert op een autosnelweg een 8 tot 30-voudige capaciteit Op2.
Deze winst op de hoofdverbindingen impliceert potentiële besparingen van
een dusdanige omvang dat een meer luxueus distributievervoer in de steden
(b.v. vanaf bepaalde distributiepunten) niet ondenkbaar lijkt. De shuttlebussen
zouden in dit schema passen.
Homogenisering van het verkeer is op verschillende manieren mogelijk. Te
denken valt aan de uniformering van toe te laten voertuigen e.d. (in de
luchtvaart b.v. slechts 'heavy' vliegtuigen, in het railvervoer b.v. slechts
goederentreinen die de rijkarakteristieken van personentreinen vertonen).
DaarnaaSt behoort ruimtelijke scheiding van voertuig- of verkeerstypen (b.v.
busbanen of goederenbanen in het wegvervoer of het metrobedrijf in het
railvervoer) of een scheiding van voertuig- en verkeerstypen in de tijd (b.v.
goederenvervoer alleen 's nachts of recreatieverkeer uitsluitend buiten de
spitsuren) tot de mogelijkheden.
- De beheersing van de bewegingen van het rijdend, varend en vliegend
materieel is een belangrijke randvoorwaarde voor de optimale benutting van
de infrastructuur. Gestreefd wordt in dit verband naar een optimale snelheid
(die is b.v. in het TECHNOMAX-scenario in het wegvervoer lager en in de
binnenvaart hoger dan thans) en een minimale afstand tussen de voertuigen.
Geavanceerde verkeersgeleidingssystemen kunnen, voor zover reeds bekend,

2
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De factor 30 is als volgt berekend. Door de inzet van bussen is het vervoer van ca. 60.000
personen per uur (uitgaande van 40 personen per bus) en rijstrook mogelijk (Bexelius,
1989). Dat zijn voor een 6-strooks autosnelweg per etmaal ca. 8,6 miljoen personen. Een
autosnelweg van 2 x 3 rijstroken heeft - gegeven een vlotte verkeersafwikkeling - een
capaciteit van 70.000 auto's per etmaal. Gaat men uit van een volledige bezetting (b.v. 4
personen per auto), dan bedraagt de capaciteit van de snelweg ca. 280.000 personen per
etmaal. De verhouding 280.000 op 8,6 miljoen komt ongeveer overeen met een factor 30.
De factor 8 verkrijgt men als men ook bij het busverkeer uitgaat van een vlotte verkeersafwikkeling.

een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersbeheersing. De verwachte
capaciteitswinsten door inzet van dynamische verkeersmanagement in het
wegverkeer bedragen 15 à 20%. In het railvervoer levert het vervangen van
verkeersgeleiding op basis van een 'vast blok' door een geleiding op basis van
een 'meelopend blok' (zie hoofdstuk R2) globaal een verdubbeling van de
capaciteit van 'links' op. De verbetering van het beheer van de transportsystemen kan ertoe bijdragen dat vertragingen door technische mankementen
(b.v. klemmende deuren van bussen of treinen) sterk gereduceerd worden.
Vermindering van vertragingen impliceert in alle vervoerswijzen dat de
capaciteit van de infrastructuur toeneemt. In het railvervoer bedragen de
capaciteitswinsten ten gevolge van beheersverbetering naar verwachting ruim
een derde.
Het opvoeren van bezettings- en beladingsgraden en het reduceren van de
leegvaart en van lege ritten draagt er bij alle vervoerswijzen toe bij dat de
capaciteitsreserves toenemen; er zijn immers minder rij-, vaar- en vliegtuigen
nodig voor een bepaalde vervoersvraag.

Een bijzonder aandachtspunt is - reeds op het eenvoudigste optimalisatie-niveau,
namelijk dat van de links - de cumulatieve werking van randvoorwaarden.
4.2.2
De achterliggende randvoorwaarden/effecten
De volgende stap in de vervoerswijze-overschrijdende evaluatie van de randvoorwaarden is de vraag of de vervoerswijzen ten aanzien van de achterliggende
randvoorwaarden gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Dit is het geval,
want bij (bijna) alle vervoerswijzen:
- moet kapitaal ter beschikking worden gesteld voor de vernieuwing van het
materieel (dit impliceert gedeeltelijk dat de voertuigproducenten in onderzoek
en ontwikkeling van TECHNOMAX-achtig materieel3 moeten investeren);
- komt aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan de orde;
- dreigt - voor weliswaar uiteenlopende groepen - achteruitgang van de bereikbaarheidskwaliteit;
- moet de marktordening worden aangepast;
- zijn management-vraagstukken van belang;
- moet er in (de ontwikkeling van) geavanceerde verkeersgeleiding geïnvesteerd
worden;
- zijn de consequenties voor het milieu onduidelijk. Bijvoorbeeld, een hogere
snelheid leidt tot een hoger brandstofverbruik. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld in de binnenvaart - de omloopsnelheid per schip toeneemt,
waardoor men minder schepen nodig heeft om een bepaalde hoeveelheid

3

Bijvoorbeeld treinen met een hoog versnellings- en remvermogen (voor een nadere
omschrijving per vervoerswijze zie hoofdstuk 3).
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goederen te transporteren. Minder schepen betekenen minder milieunadelen
ten gevolge van scheepsbouw en het slopen van schepen. Ter verhoging van
de omloopsnelheid van de schepen is de vaarsnelheid waarschijnlijk minder
belangrijk dan de systeemsnelheid. Deze kan worden verhoogd door betere
overslagsystemen en informatietechnologie;
- zal er door de spreiding van het vervoer in de tijd gedeeltelijk meer overlast
komen voor omwonenden van verkeersverbindingen (b.v. toename van het
verkeer gedurende de nacht).

Tabel 21 Randvoorwaarden voor de capaciteit en de benutting van de capaciteit naar vervoerswijze (I = investeringen; D = desinvesteringen; (+ )/(-)
positieve/negatieve effecten voor het milieu aannemelijk)
Centrale randvoorwaarden

Achterliggende randvoorwaarden/consequenties

BINNENVAART

- verhoging gemiddeld laadvermogen schepen

- schaalvergroting nadelig voor kleine transporteurs
- I/D vloot transporteurs
- aanpassing partijgrootte aan aanbod transportdiensten
- I/D vloot transporteurs
- schepen worden duurder, maar er zijn
minder schepen nodig (+ )
- vervoer wordt waarschijnlijk duurder voor
transporteurs en verladers
- schaalvergroting nadelig voor kleine
transporteurs

- uniformering en uitrusting van de vloot:
- laadvermogen
- snelheid
- manoeuvreerbaarheid

- idem

- verhoging vaarsnelheid

- idem
- hogere brandstofkosten (-) per schip en
transport, maar minder schepen voor een
bepaalde transporthoeveelheid en mogelijk
minder wegvervoer ( + )
- hogere onderhoudskosten vaarwegen
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Centrale I'IUldvoonnuanIeD

verhoging intensiteit en spreiding vervoer in de
tijd

verhoging beladingsgraad en reductie leegvaart
(+)

Achterliggende randvool'WlUll"den/c:onsequenties
- andere verzendingstijden veronderstellen 24uur-bedrijf (van delen) van havens, verladers, transporten, sluizen
- impliceert kortere systeemtijden, waardoor
omlooptijd toeneemt
- lawaai omwonenden gedurende een langere
periode van het etmaal
- veronderstelt invoering geavanceerde vrachtbemiddelings- en verkeersgeleidingssystemen door transporteurs en vaarwegbeheerders (I) en
- veronderstelt afdwingen participatie in de
genoemde systemen
veronderstelt wijziging marktordening, zoals
verandering cabotageregels (ook bij de
overige vervoerswijzen), herstructurering en
harmonisatie vrachttarieven, en afschaffing
toerbeurtsysteem of invoering telematische
beursparticipatie (I)
- veronderstelt verandering locatiepatroon
verladers (1/0)

ruimtelijke spreiding verkeer
- geavanceerde verkeersgeleiding noodzakelijk
- locatiepatroon verladers moet veranderen
- - ten opzichte van sluizen
(1/0)
- parallelle routes
- optimalisatie van de hoeveelheid schepen uit
verschillende richtingen op een kruispunt

- verschuiving vervoersbehoefte naar regio's met
meer infrastructurele capaciteitsreserve

- locatiepatroon verladers moet veranderen
(I/D)

- afsc:haffing mainport-concept binnenhaven ( + )

- minder hiërarchisch vervoer is duurder voor
transporteurs en verladers
- 1/0 havens

LUCHTVERVOER

(a)

»

- verhoging gemiddeld
laadvermogen vliegtuigen

- 1/0 (minder vliegtuigen nodig ( +
verpakkingsvormen etc.

- verhoging beladingsgraad ( + )

- 'hub en spoke'-achtige netwerken, verandering van logistieke processen, distributie- en
locatiepatronen van verladers en klanten

- verlaging gemiddelde vliegsnelheid

- verhoging veiligheid, verandering brandstof
verbruik (h) en -kosten
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Centrale I'IIDdvoorwaarden

Adlterllgende randvoorwaarden/consequenties

- homogenisering vliegtuigaanbod

- I/D vliegtuigen
- weren lichtere klassen vliegtuigen, met name
uit de piekuren
- concurrentiepositie luchthaven

- spreiding vervoer in de tijd

- investeringen in infrastructuur; valt deels
buiten de vraagstelling van dit project
- grotere verschillen tussen landingsrechten
etc. in piek- en daluren
- aansluitingsprobleem continentale-intercontinentale vluchten

- verkleining/verandering militaire zones ( +)

- medewerking defensie. Politieke besluitvorming.

- invoering geavanceerde
verkeersgeleiding ( + )

- personeelstekort oplossen

capaciteitsre~erve op andere luchthavens
gebruiken
- voor- en natransportafstanden veranderen
- concurrentiepositie luchthavens verandert

- ruimtelijke spreiding vliegverkeer:

-

- verschuiving vervoersbehoefte
naar regio's met meer
infrastructurele capaciteit

- verandering locatiegedrag
- I/D verladers en andere infrastructuur
gebruikers in fabrieken en woningen e.d.

RAILVERVOER
- rijprestaties treinen verhogen
- snelheid
- rem- en versnellingsvermogen

- meer brandstofgebruik per trein of transport
(-). maar minder treinen voor een bepaalde
transporthoeveelheid ( + ). en mogelijk minder weg- en luchtvervoer
I/D materieel NS en overige railtransporteurs

- verhoging laadvermogen treinen

- I/D materieel NS en overige railtransporteurs
- relatief minder materieel nodig ( + )

- voorkomen verschil rijprestaties
- snelheid
- rem- en versnellingsvermogen
- personen- en goederentreinen

- I/D materieel NS en overige railtransporteurs
acceptatie metrobedrijf of eenvoudig mengbedrijf door reizigers onwaarschijnlijk
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Centrale randvoonwarden

Achterliggende randvoonwarden/consequenües

- vermindering afstanden tussen treinen o.a. door - I exploitant in secundaire railinfrastructuur
(besparing, I in primaire railinfrastructuur)
invoering geavanceerde verkeersgeleiding (meelopende blokken e.d.)
- verlaging buffer door beter beheerssysteem

- idem

- verhoging inhaalfaciliteiten en verlaging van het - 1/0 in perrons en stations door NS
aantal stations in het mengbedrijf
- I bij andere vervoerwijzen (stads- en streekvervoer, personen en huishoudens) t.b.v.
'complementair vervoer bij sluiting stations
etc.
- aanpassing locatiepatroon
gebruikers personenvervoer (1/0) woningen, voorzieningen e.d.

- vormgeving stations
- gebruik viersporigheid
vormgeving stations
- geen verknoping lijnen op stations
- voldoende capaciteit stations aan landzijde

- 1/0 NS
- minder reiscomfort bij wegvallen verknoping

- verhoging bezettings- en beladingsgraad treinen - instellen effectief "assenmanagement" en
managementteams voor diverse probleemstellingen
- andere spreiding vervoer in de tijd en ruimte. Dit impliceert een ander locatiepatroon
van verladers, woningen en overige activiteiten.
- afstemming partijgrootte op transportaanbod
- locatiepatroon verladers ( + ) reizigers moet
worden aangepast (1/0)
- verhoging intensiteit en spreiding vervoer in de
tijd

- veronderstelt 24-uur bedrijf van delen van
de verladers, reizigers en dus werkgevers
(minder radicale spreidingsvormen zijn
denkbaar: b.v. goederenvervoer alleen 's
nachts)
- lawaai omwonenden gedurende een langere
periode van het etmaal
- impliceert kortere systeemtijden waardoor
de omlooptijd afneemt ( + )
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Centrale randvoorwaarden

AcllterUgende randvoorwaarden/conse-

quenties
ruimtelijke spreiding vervoer/verkeer
- parallel/routes
- - optima1isatie van de hoeveelheid treinen uit
verschillende richtingen op een kruispunt
- verschuiving vervoersbehoefte naar regio's
met meer infrastructurele reservecapaciteit

- aanpassing ruimtelijk patroon woningen en
overige bestemmingen nodig (lID)
- afstemming vervoersdiensten

WEGVERVOER
- verhoging gemiddeld
laadvermogen (vracht)auto's

- 1/0 voertuigen, transporteurs en reizigers,
en verpakkingsvormen etc.

- verhoging beladingsgraad ( +)

- afschaffing cabotageverbod, verandering
logistieke processen, distributiepatronen,
locatiepatronen verladers en klanten

- verlaging gemiddelde rijsnelheid

- verhoging veiligheid, lager brandstofverbruik
en -kosten ( + )

- homogenisering voertuigen ( +)

- fysieke scheiding personen- en vrachtverkeer
zeer moeilijk
- 1/0 voertuigen
- hoge economische kosten

- verhoging intensiteit en
spreiding vervoer in de tijd

- maatschappelijke veranderingen (c)
- lawaai omwonenden gedurende een langere
periode van het etmaal

- invoering geavanceerde
verkeersgeleiding ( +) (netwerk,
intermodaal) en road pricing etc.

- IlO
- psychologische weerstanden overwinnen
- medewerking deel weggebruikers

- ruimtelijke spreiding verkeer:
- parallelle routes
- kruispunten etc.

- maatschappelijke veranderingen (c)
- geavanceerde verkeersgeleiding

- verschuiving vervoersbehoefte
naar regio's met meer
infrastructurele capaciteit

- wijziging locatiepatroon verladers
en klanten
- IlO fabrieken, kantoren, woningen e.d.

Noten:
(a) Ook hier wordt gewezen op de keteneffecten van capaciteitsvraagstukken in de luchtvaart.
(b) Binnen Europa kan op dit moment geen capaciteitswinst geboekt worden door een hogere
gemiddelde vliegsnelheid.
(c) Tot de maatschappelijke veranderingen kunnen onder meer gerekend worden het veranderen
van het locatiegedrag in relatie tot wonen, werken etc., het veranderen van openings- en
sluitingstijden, het veranderen van produktietijden, maar ook wijzigingen in het voertuiggebruik.
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Bij alle vervoerswijzen behoren (des)investeringen in verschillende circuits tot de
consequenties (zie ook tabel 21) van de centrale randvoorwaarden. Hierbij is er
meestal sprake van een herverdeling van de lusten en lasten over de verschillende actoren en belangen. Mag men de exploitanten van de infrastructuur bestempelen als degenen die voordeel van de benuttingsmaatregelen hebben - deze
besparen immers (immense) bedragen voor investeringen in de uitbreiding van
de fysieke infrastructuur - en worden andere actoren met additionele lasten
(meestal investeringen) opgescheept? Enkele voorbeelden:
- transporteurs moeten investeren in nieuwe vervoermiddelen, en vervroegd
afschrijven op oude vervoermiddelen. Mocht - blijkens integrale kosten-batenanalyses - het integrale investeringssaldo 'voordelig' zijn, dan zal van een
verlaging van de transportkosten alleen sprake zijn, als er egalisatie plaatsvindt
van lusten en lasten tussen de afzonderlijke actoren. Concreet veronderstelt dit
dat het voordeel van de lagere infrastructuurkosten ook de transportondernemingen ten goede komt, want alleen dan is compensatie van de investeringen
in materieel mogelijk. Dat egalisatie, mede om vele historische redenen,
problematisch is, komt in paragraaf 4.4 aan de orde;
- verladers, reizigers en instellingen zouden moeten investeren in nieuwe
fabrieken en distributiecentra resp. woningen of diverse bestemmingen
(recreatie, opleiding e.d.) die - qua locatie - beter passen bij de benuttingsrandvoorwaarden van TECHNOMAX. Een criterium zou hierbij bijvoorbeeld
de gelijkheid van de omvang van vervoersstromen in de twee richtingen tussen
twee polen of meer punten van een netwerk kunnen zijn. Ook hierbij doen
zich problemen voor die de realiseerbaarheid uiterst twijfelachtig maken.
Daarop wordt in paragraaf 4.4 nader ingegaan;
- de complementaire activiteiten van andere vervoerswijzen vragen om investeringen door de complementaire transporteurs/actoren. Als bijvoorbeeld in het
meertreinenstelsel - ter verhoging van de capaciteit - stations worden gesloten,
moet - om de bereikbaarheid van bestemmingen te waarborgen - meer vervoer
per auto, tram, bus e.d. plaatsvinden.
Er kunnen veel van dergelijke voorbeelden worden genoemd. De spoorwegen
vinden bijvoorbeeld gecombineerde binnenvaart-railverbindingen voor het
goederenvervoer van en naar Duitsland vooralsnog weinig lonend (Ter
Poorten, 1991). Het korte stuk railvervoer in Oost-Nederland (b.v. vanaf een
terminal in het oosten van het land tot aan de grens) kan alleen rendabel
worden geëxploiteerd mits overgegaan wordt op een gemengde exploitatie
tussen het railvervoer en de binnenvaart.
Een ander voorbeeld is dat waarbij een intensief busverkeer op de snelwegen
in plaats komt van de automobiliteit; de besparingen in de vorm van overbodige wegverbindingen kunnen, zoals reeds gezegd, worden ingezet voor de
opbouw van een concurrerend collectief personencollectie- en distributiesysteem in de steden. Egalisatie van lusten en lasten tussen de verschillende
transportondernemingen en infrastructuurexploitanten is hiervoor een dringende voorwaarde.
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- Ook het milieu kan als belang worden gezien dat niet in gelijke mate baat of
last heeft van randvoorwaarden als de overige actoren (infrastructuur-exploitant, transporteurs, reizigers, verladers e.d.). Voor zover milieu-effecten
eenduidig lijken, zijn ze in tabel 21 aangeduid met een plus of een min (=
positief resp. negatief milieu-effect). Beschouwt men milieu als een exponent
van het lange-termijn-belang, dan kan het negatief milieu-effect van een
TECHNOMAX-randvoorwaarde ook worden opgevat als een strategie waarbij
ingeteerd wordt op het toekomstige vermogen om economisch te groeien. Ook
. wijst tabel 21 op situaties waarbij de omgekeerde conclusie mogelijk is.
Bijvoorbeeld, dat een TECHNOMAX-randvoorwaarde weliswaar duur is, maar
op de lange termijn de kansen op milieubehoud en economische groei kan
verhogen.
De constateringen van deze paragraaf kunnen als een tussenbalans worden
beschouwd, welke - in combinatie met de bevindingen van paragraaf 4.3 - in
paragraaf 4.4 in een slotconclusie uitmonden.
4.3 Kosten-baten-afwegingen
4.3.1 Waarom de kosten bekijken?
De centrale vraag bij kosten-baten-benaderingen is of het aanbeveling verdient
om - op deelterreinen - te investeren in TECHNOMAX-maatregelen die de
benutting van de bestaande infrastructuur dusdanig verbeteren en zo ''weinig''
kosten, dat investeringen in de uitbreiding van de fysieke (primaire) infrastructuur niet of in mindere mate nodig zijn.
Deze centrale vraag veronderstelt dat men over informatie met betrekking tot de
effecten en de kosten beschikt. De mogelijke inzichten aan de effecten-kant op
grond van dit onderzoek zijn samengevat in paragraaf 4.2. Hierbij werd geconstateerd dat:
- de effectenbeschrijving niet zo volledig is dat hieruit uitputtende adviezen voor
de prioriteitsstelling kunnen worden gedestilleerd;
- bepaalde centrale randvoorwaarden bij alle vervoerswijzen voorkomen;
- er ook veel overeenkomsten bestaan tussen de vervoerswijzen ten aanzien van
de achterliggende randvoorwaarden.
De kosten werden, zoals aangegeven in hoofdstuk 1, buiten dit onderzoek
gehouden. Een kosten-baten-evaluatie is derhalve pas mogelijk in het kader van
nader onderzoek. Niettemin is er een specifieke reden om - tenminste in dit
hoofdstuk - bij de kosten te blijven stilstaan, namelijk om additionele gezichtspunten te verzamelen die bij de interpretatie van de effecten (par. 4.2) van
belang kunnen zijn. Bepaalde randvoorwaarden zoals ingrijpende wijzigingen in
de ruimtelijke structuur zijn immers extreem kostbaar. Benuttingsmaatregelen
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die ingrepen in de ruimtelijke structuur veronderstellen, hebben derhalve veel
voeten in de aarde. Desondanks verdienen ze meer aandacht dan thans.
4.3.2 Uitwerking
Ter verduidelijking van het bovengeschetste kan een drietal voorbeelden gegeven
worden.
- Zou het wellicbt voordeliger zijn om voor de spoorverbinding Den Haag-DelftRotterdam af te zien van spoorverdubbeling in Delft ten gunste van een
'meelopend blok'? Hierbij gaat het om de afweging tussen besparingen wegens
bijvoorbeeld het niet slopen van gebouwen in het ~entrum van Delft, het
niet-investeren in tijdelijke trajecten en bet vermijden van tijdrovende planologische procedures enerzijds tegen misscbien forse investeringen in locomotieven, die slechts op een relatief kort traject bun nut afwerpen anderzijds.
- In de binnenvaart zou een (verdere) spreiding van bet vervoer in de tijd
voordeliger kunnen zijn dan investeringen in uitbreiding van het vaarwegennet
(op bepaalde vervoersrelaties). Spreiding van vervoer in de tijd vraagt ecbter
wel om investeringen in buffervoorzieningen (b.v. in loodsen nabij overslagpunten). Dit gaat weer in tegen systemen in de logistiek (Just-in-time, MRP
etc.), die juist bedoeld zijn om buffers te elimineren ('zero-warebousing')
teneinde bedrijfskosten te minimaliseren. Het gaat bier dus in feite om de
afweging van de maatscbappelijke en de private baten en kosten van bet wel
of niet in de tijd gekoppeld zijn van produktie en distributie.
- De afweging tussen piekmanagement op Schiphol - een luchthaven met
duidelijke capaciteitsreserves - en grote investeringen in de fysieke infrastructuur, een sterke vergroting van het ruimtebeslag (ten koste van onder meer de
woningbouw) en sterk negatieve consequenties voor de leefbaarheid en bet
milieu.
Het is moeilijk om zonder nader onderzoek harde aanbevelingen te doen.
Dergelijke aanbevelingen veronderstellen immers een nauwkeuriger en omvattender inzicbt in de effecten van maatregelen dan dit onderzoek heeft opgeleverd. Dat wil zeggen dat er voor een indicatie van de rentabiliteit van investeringsstrategieën en dus van mogelijke prioriteiten nog belangrijke gegevens
ontbreken. Daar staat tegenover dat er aan de kosten-kant - ook zonder nader
onderzoek - enkele vrij zekere uitspraken mogelijk zijn, die conclusies toelaten
over de levensvatbaarheid van enkele randvoorwaarden.
De wellicbt belangrijkste is dat bet ruimtelijke patroon zeer moeilijk te sturen is.
Men spreekt niet voor niets - ondanks alle turbulenties - van de stabiliteit van
het stedelijke patroon. De oorzaak daarvan is de omvang en ongelijktijdigheid
van investeringen in de agglomeraties. Het meer of minder abrupt wijzigen van
bet locatiepatroon betekent dat men voortijdig moet afschrijven op de gebouwen- en infrastructurele voorraad en de overige vaste activa. Sloopt men, om dit
te vermijden, een bepaald object aan het eind van een afschrijvingsperiode, dan
beeft men toch altijd te maken met de nog niet afgeschreven investeringen van
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complementaire activiteiten (b.v. de fabriek van een toeleverancier). Men krijgt
dan waarschijnlijk alsnog met desinvesteringen te maken4•
De algemene conclusie is dat sturing van de ruimtelijke ontwikkeling ten
behoeve van een optimale benutting van de infrastructuur om kostenredenen in
het algemeen een moeizaam proces iss (ook al verdienen ze veel meer aandacht). Zodoende lijken de verhoging van beladingsgraden, en de verandering
van netwerken en knooppuntconcepten - althans voor zover de gevolgen door de
ruimtelijke ordening gecompenseerd moeten worden - alleen bij uitzondering
realistiscbe opties te zijn.
Een uitspraak over de rentabiliteit van de andere randvoorwaarden is - bij
gebrek aan inzicht in de kosten - niet mogelijk zonder nader onderzoek. Bij
enkele randvoorwaarden zal het ramen van de kosten in het kader van nader
onderzoek niet gemakkelijk zijn, omdat er veel onbekende factoren een rol
spelen. Een voorbeeld is - nog steeds - de invoering van geavanceerde verkeersgeleidingssystemen of nieuwe knooppuntconcepten. Hierbij kan zich gemakkelijk
de situatie voordoen dat de ontwikkelingsinspanningen onderschat worden (zo
kan de uitwerking van bepaalde algoritmen van bepaalde informatiesystemen
onverwacht veel tijd in beslag nemen). Daarnaast kan het effect van maatregelen
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4

Niettemin is er een ruimtelijk en regionaal-economisch beleid in leven geroepen dat tot
doel heeft om de investeringen ruimtelijk te beïnvloeden. Het traditionele signaal voor
sturing is regionale stagnatie, die gemeten wordt in werkloosheid, achterblijvend inkomen
en/of andere indicatoren. Het doel van de sturing is de wens om de stagnatie te
verminderen of te veranderen in een meer florissante ontwikkeling. Infrastructuur wordt
in dit kader erkend als een belangrijk instrument, ook al vormt het aangeven van de
preciese effecten tot op heden geen gering probleem. De omgekeerde benadering,
namelijk beïnvloeding van het ruimtelijke patroon ten behoeve van een optimale
benutting van de infrastructuur, en dit weer ten behoeve van een beter rendement van de
maatschappelijke middelen, is tot nu toe nagenoeg onbekend.

S

Wel zijn er - buiten de ruimtelijke ordening - voorbeelden van trends waarbij het
efficiënter vormgeven van het vervoerspatroon het uitgangspunt vormde voor een nieuw
ruimtelijk investeringspatroon. Een bekend voorbeeld is de aluminiumindustrie die eind
jaren zestig op grote schaal investeerde in smelters op zeehavenindustrieterreinen
(Kreutzberger en Heerings, 1983). Eén van de factoren van deze golf was de opkomst
van nieuwe energiebronnen, als gevolg waarvan waterkracht als locatiebepalende factor
onbelangrijk leek te worden. Men ging letten op de één-na-belangrijkste kostenfactor,
namelijk de transportkosten. In plaats van de grondstoffen die 50 tot 75% afvalstoffen
bevatten naar binnenlandsmelters te vervoeren en vervolgens een deel van de basisprodukten en halffabrikaten weer naar de kust te vervoeren, kon men beter beschikken over
een kustsmelter en zo veel transportkosten besparen. De investeringsgolf in kustsmelters
heeft tot een egalisatie van de inwaartse en uitwaartse vervoersstromen geleid. In termen
van TECHNOMAX-randvoorwaarden heeft de golf in principe bijgedragen tot een - in
twee richtingen - gemiddeld hogere beladingsgraad van schepen, treinen en vrachtwagens.

overschat worden. Er zijn dan additionele maatregelen nodig om een bepaald
effect te bereiken. Dus nemen de investeringskosten toe.
De essentie van deze voorbeelden is dat de kostenkant van bepaalde randvoorwaarden een voorspelbaar resultaat oplevert (ruimtelijke inrichting), of - het
tegendeel - zeer moeilijk te ramen is (nieuwe concepten e.d.). Tussen beide
uitersten in zitten de randvoorwaarden, waarvan de kosten in het kader van
concretere bewerkingen naar verwachting goed te ramen zijn.
4.4 Belemmeringen en realisatiekansen
4.4.1 Combinaties van aspecten
De realisatiekansen van TECHNOMAX-randvoorwaarden hangen af van de
acceptatie van de (aan de infrastructuur gerelateerde en overige) effecten, de
omvang van de noodzakelijke investeringen, en de kosten-baten-verhoudingen.
Grote kansen hebben de randvoorwaarden, die
- ten aanzien van het infrastructuurgebruik veel effect hebben;
- ten aanzien van de overige effecten op weinig weerstand stuiten en
- die slechts lage investeringsbedragen vergen en/ of een gunstige kosten-batenverhouding vertonen.
Als voorbeeld kan genoemd worden de schaalvergroting en uniformering van het

rijdend, varend en vliegend materieel, die op de weerstand van (bepaalde
groepen van) transporteurs, reizigers, verladers en knooppuntexploitanten kan
rekenen. Immers de bereikbaarheid kan hierdoor op een ongewenste manier
afnemen (b.v. aan kleinere vaarwegen, het metrobedrijf in het railvervoer en de
lagere snelheden in het wegvervoer). Ook is het mogelijk dat de concurrentiekracht van knooppunten te zeer in de verdrukking komt (sommige luchthavens
profiteren juist van kleinere vliegtuigtypes, aangezien deze beter stroken met het
draagvlak van het luchthaven-achterland). Daarnaast kan zich de situatie voordoen dat er vanwege de schaalvergroting en uniformering niet voldoende snel en
frequent geleverd kan worden. Zodoende krijgen reizigers, transporteurs of
verzendende of ontvangende verladers met additionele kosten te maken.
Additionele kosten worden ook veroorzaakt door additionele investeringen van
transporteurs in het materieel (voertuigen en verpakkingen).
De realisatiekansen van TECHNOMAX-randvoorwaarden veronderstellen dat
het saldo van kosten en baten positief is, maar dat is niet voldoende. Omdat de
kosten en baten bij verschillende actoren optreden, moet er een vorm van
egalisatie plaatsvinden. Concreet, de bespaarde investeringen van de infrastructuurexploitant zouden bijvoorbeeld kunnen worden doorgegeven aan de overige
actoren die primair met de lasten worden geconfronteerd. Een egaliserende
regeling behoort niet tot de utopieën, in tegendeel: men streeft - dan wel om
andere redenen (b.v. ter stimulering van het internationale gecombineerde
railvervoer) - hier en daar reeds naar vormen van egalisatie van kosten en
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lasten. Maar de aanwezige inspanningen illustreren dat egalisatie moeilijk te
realiseren is. Een probleem van egalisatievraagstukken is voorts dat (partiële)
afschaffing van bestaande privileges aan de orde gesteld kan worden. Zo heeft
de binnenvaart tot nu toe relatief weinig te maken gehad met infrastructuurlasten.
Wanneer men probeert om de benutting van de infrastructuur te intensiveren,
zijn regionaal-economische belangen een bijzonder aandachtspunt. TECHNOMAX-randvoorwaarden kunnen daarmee op gespannen voet staan. Hierbij kan
gedacht worden aan een TECHNOMAX-achtig spoorwegenbeleid dat het
stimuleren van bepaalde zeehavens zou verhinderen. Een ander voorbeeld
betreft de aantasting van de concurrentiepositie van luchthavens door beïnvloeding van de vervoershoeveelheden of de voertuigtypes in het kader van TECHNOMAX.
Gezien al deze problemen, moet men steeds weer beseffen dat (bepaalde)
TECHNOMAX-randvoorwaarden, bijvoorbeeld de schaalvergroting en uniformering, veel effect hebben ten aanzien van een optimale benutting van de
infrastructuur. De vraag rijst of er compromissen mogelijk zijn die relatief veel
voordelen en weinig nadelen opleveren. Dit betekent afzwakking van de randvoorwaarden, ten gunste van verhoging van de acceptatie.

4.4.2

Randvoorwaarden en (vigerend) beleid

Maatregelen ter beïnvloeding van de benutting en de capaciteit van infrastructuur zijn in beleidskringen niet geheel onbekend, zoals onder andere uit de
voorbeelden van hoofdstuk 1 blijkt. Maar de aandacht voor het sturen van de
infrastructuurbenutting is veel minder breed dan in theorie mogelijk is, en deze
aandacht moet bovendien niet bijzonder sterk worden genoemd. Men kan in het
recente verleden een toeneming van de belangstelling in benuttingsmaatregelen
onderkennen. Experimenten zoals 'toeritdosering' in het wegverkeer of de
pogingen tot implementatie van geavanceerde verkeersgeleidingssystemen
getuigen daarvan. Voorbeelden zijn voorts diverse maatregelen die een verschuiving van de modal split, een toenemend gebruik van het openbaar vervoer en de
relatieve beperking van het goederenwegvervoer moeten bewerkstelligen (SVV
11, diverse documenten van de Nederlandse of Europese spoorwegen). Daarnaast
wordt ook gedacht aan de beïnvloeding van het ruimtelijke patroon (o.a. Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra). Maatregelen en experimenten in dit kader
zijn gericht op de vervoermiddelkeuze en het rij-, en locatiegedrag van personen
en ondernemingen, hierbij uitgaande van het bestaande tijdbestedings- en
voertuiginvesteringsgedrag. Daarnaast is de marktordening in het kader van de
benutting van infrastructuur een relevant beleidsterrein. Deze sturingsgrootheden
en beleidsterreinen worden hieronder kort besproken.
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De beïnvloeding van het rij-, vaar-, vlieg-, loop- en routekeuzegedrag van
bestuurders, reizigers en voetgangers is het centrale onderwerp van verkeersgeleidingssystemen. Deze vormen een hoeksteen van het SVV U-beleid. Het doel
van de systemen is - naast de verhoging van de verkeersveiligheid - de efficiëntere benutting van de infrastructuur. Bij de implementatie van dergelijke systemen
krijgt men met twee hoofdproblemen te maken. Eén daarvan is tijdelijk van aard
en betreft de ontwikkeling van complexe informatiesystemen. Het andere is het
gedrag van de verkeersdeelnemers. Als deze de adviezen van verkeersgeleidingscentrales niet opvolgen, daalt de effectiviteit van de systemen. In het railvervoer
is men een heel eind gekomen (b.v. de invoering van het 'electrisch zicht' en
gereduceerde buffers op ondergrondse verbindingen in Parijs en München),
mede dankzij het feit dat de probleemstelling relatief eenvoudig is: van een trein
is bekend waar die naar toe gaat, en trein-bestuurders zullen rij-instructies van
een geleidingscentrum opvolgen, of de treinen volgen de adviezen automatisch
op. In het wegvervoer en in de binnenvaart is er ten aanzien van deze randvoorwaarden sprake van grotere vrijheden. De bestemmingen (rij-intenties van
een chauffeur) kunnen veranderen en het opvolgen van adviezen valt niet af te
dwingen. Voor de geavanceerde verkeersgeleiding houdt dit in dat die in
sterkere mate dialogen tussen verkeersdeelnemers en geleidingscentra moet
kunnen verwerken. Het opvolgen van verkeersadviezen (een randvoorwaarde
voor het functioneren van dit type sturing van de benutting van infrastructuur) is
vooralsnog een zeer onzeker punt (Hoffman e.a., 1988)6.
De sturing van het vervoermiddelkeuze hangt vooral af van de mogelijkheden om
de kwaliteit en prijzen van de verschillende (combinaties van) vervoerswijzen te
veranderen. Hoewel de maatregelen veel minder indrukwekkend zijn dan de
geformuleerde beleidsintenties op dit terrein, is de modal split wellicht het
terrein waarbij de beïnvloeding van de infrastructuurbenutting het meest is
gevorderd. Traditioneel behoren de subsidiëring van het openbaar vervoer en de
bevoordeling van de binnenvaart (Nederland) en het goederenrailvervoer (Duitsland) tot de instrumenten om de modal split te sturen. Het instrumentarium
wordt de laatste jaren door het toevoegen van nieuwe push- en pull-maatregelen
uitgebreid (voorbeelden zijn resp. heffingen op het wegvervoer en de kwaliteitsverbetering in het collectieve vervoer). Push-maatregelen in de vorm van de
geplande heffingen op het infrastructuurgebruik zijn in Nederland redelijk nieuw.
In de Alpenlanden wordt de modal split inmiddels ook gestuurd met behulp van
fysieke maatregelen, zoals het beperken van de wegenbouw en het aanbieden
van speciale treinen, waarop vrachtwagens en containers worden gereden.

6

De laatste opmerking geldt ook voor andere maatregelen ter beïnvloeding van het
rijgedrag e.d.. Bijvoorbeeld, het reserveren van rijstroken voor bepaalde verkeerscategorieën werkt alleen voorzover de reservering door niet-geprivilegeerde groepen verkeersdeelnemers wordt gerespecteerd. Toeritdosering, om een ander voorbeeld te noemen,
veronderstelt dat de toeritaanwijzingen worden opgevolgd.
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Modal split-beïnvloeding vindt - hoewel impliciet - vanouds ook plaats langs
fiscale weg. De in vergelijking met andere landen hoge heffing op de aanschaf
van (nieuwe) auto's leidt ertoe dat men in Scandinavië en Nederland in kleinere
modellen rijdt en dat autovervoer relatief duur is. De beïnvloeding van het
autobezit langs fiscale weg krijgt de laatste jaren weer meer aandacht.
Het locatlegedrag kan worden ingedeeld in twee categorieën, namelijk de
inrichting en het gebruik van ruimte. Het eerste heeft vooral betrekking op de
grootschalige bouw in uit- en inbreidingsgebieden, het tweede op het (her)gebruik van de ingerichte gebieden en de bestaande gebouwenvoorraad (incl.
functiewijzigingen). De beperkingen van het eerste instrument zijn reeds in
paragraaf 4.3.2 aan de orde gekomen. Diverse wetenschappers concluderen in dit
verband dat een "doordacht locatiebeleid voor wonen, werken en recreëren" in
dienst van het verkeers- en vervoersbeleid (SVV ll) niet realistisch geacht kan
worden omdat "het bestaande bebouwingspatroon in Nederland, en zeker dat in
de Randstad, een gegeven is" (Priemus en Nijkamp, te verwachten in 1992) en
derhalve door nieuwbouw slechts marginaal veranderd kan worden. Aandachtspunten zijn in dit verband de afname van de omvang van woningbouwprogramma's en het feit dat de overheid weinig greep op investeringen van het bedrijfsleven heeft. Sturing van het locatiepatroon, noodzakelijk om te komen tot ruimtelijk evenwichtigere verkeersbelastingen (evenwichtig op b.v. stadsgewestelijk of
Randstad-niveau), krijgt sinds de Vierde Nota R07 wel de nodige aandacht. De
realisatie van deze gedachte staat echter nog in de kinderschoenen. De uiteindelijke mogelijkheden om de verkeersbelastingen ruimtelijk te egaliseren lijken net
zo weinig kansrijk als de sturing van het locatiepatroon.
Sturing van het locatiepatroon ter verhoging van de beladings- en bezettingsgraad en vermindering van de lege vaarten/ritten e.d. wordt in beleidsstukken
niet expliciet genoemd. Een dergelijke sturing maakt daarentegen als men wil
impliciet deel uit van het ruimtelijke en het verkeers- en vervoersbeleid. Met
behulp van ruimtelijke maatregelen kan echter - gezien de beperkte mogelijkheden tot ruimtelijke sturing - weinig bijgedragen worden aan een verbetering van
de bezettings- en beladingsgraad en de leegvaart e.d.
Beïnvloeding van het gebruik van de bestaande gebouwenvoorraad in dienst van
een efficiëntere benutting van de verkeersinfrastructuur is naar verwachting
slechts in beperkte mate mogelijk, aangezien de gebouwenvoorraad over het

7
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Bepaalde elementen van het nieuwe ruimtelijke ordenings- en verkeers- en vervoersbeleid
(waarbij de vestigingsplaatsen voor woningen, kantoren, fabrieken e.d. gunstig gelegen
moeten zijn ten opzichte van de bestaande en toekomstige infrastructuur) zijn een voorbeeld van maatregelen die relevant zijn voor de benutting van de infrastructuur. De blik
is hierbij vooral gericht op relatieve vermindering van de vervoersomvang, in het
bijzonder van het wegvervoer. Het locatiebeleid voor bedrijven gaat niet zover dat men op een bepaalde vervoersrelatie - ook streeft naar meer evenwicht in de omvang van
vervoersstromen naar rijrichting.

algemeen geen grote gebruiksvariaties toelaat (b.v. geen kinderrijke gezinnen in
kleine woningen of geen fabrieken in kantoren), of omdat andere maatregelen
(b.v. selectie van personeel op de lengte van woon-werkafstanden) wellicht op
gespannen voet staat met andere hoofddoelstellingen van de samenleving.
Een verandering van het tijdbestedingsgedrag zou voor de infrastructuurbenutting zeer veel effect hebben (vergelijkbaar met de ploegendienst in een fabriek:
een continue produktie betekent dat een machine drie keer zo intensief gebruikt
kan worden vergeleken met de situatie waarbij er slechts overdag wordt geproduceerd). Culturele weerstanden zijn echter zo sterk dat beleidsdoelen niet
verder gaan dan een marginale flexibilisering van de werk-, winkel- en schooltijden. In het goederenvervoer is het vervoers- en verkeersbeleid, gerelateerd aan
de waarschijnlijke mogelijkheden (b.v. vrachtwagens alleen buiten de spits of
meer buffer-voorzieningen voor de korte termijn-opslag van goederen om het
transport gedurende de daluren te bevorderen) zeer terughoudend. Dit hangt
gedeeltelijk, zoals in het geval van Schiphol, samen met het streven naar een
bepaald leetbaarheidsniveau.
Luchthavens bieden eventueel nog interessante mogelijkheden om het vervoer in
de tijd te spreiden en daardoor uitbreidingsinvesteringen te besparen. Maar deze
worden nauwelijks - voor zover aan auteurs bekend - onderzocht. De strategische
planning van Schiphol is vooral in handen van het luchthavencomplex dat gericht
is op expansie van de luchtvaart en de infrastructuur.
In grote lijnen kan worden gezegd dat het tijdspreidingsbeleid zich tot nu toe
beperkt tot het railvervoer (kortingen voor ritten buiten de piekuren e.d.) of tot
enkele activiteiten (beperkte flexibilisering van kantoor- en werktijden; verschuiving van studietijden in verband met de invoering van de (gratis) OV-jaarkaart
voor studenten e.d.).
Het minst ver ontwikkeld is het beleid en instrumentarium ter sturing van
voertuiginvesteringsgedrag in dienst van een optimale benutting van de infrastructuur. Een uitzondering is het volumebeleid van transportondernemingen (zo
zorgen de samenwerkende spoorwegmaatschappijen ervoor dat er voldoende
containerwagons zijn). Maar homogenisering en schaalvergroting, bijvoorbeeld in
de binnen- of luchtvaart, vormen geen onderwerp van beleid, evenmin als
bijvoorbeeld de expliciete stimulering van kleine auto's, teneinde de capaciteit
van het stedelijke wegen- en parkeernetwerk te vergroten. Sturing van het
materieel of het wagenpark is geen onbekend terrein zoals de gesubsidieerde
afschaffing van kleine binnenvaartschepen aantoont. Dit heeft men tegen de
achtergrond van een overschot aan binnenschepen en het lage rendement in de
binnenvaart gedaan, echter niet om de infrastructuurbenutting te optimaliseren.
De prognoses van het capaciteitsbeslag van bijvoorbeeld de vaarwegen gaan
evenmin uit van de mogelijkheid om de standaardvloot in de richting van een
gezien de capaciteit gunstige samenstelling te beïnvloeden. Men houdt slechts
rekening met de bedrijfseconomische criteria die thans of in de toekomst gelden
bij de aanschaf van nieuwe schepen.
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De genoemde gedragstypen worden ook beïnvloed door de marktordening in het
goederen- en personenvervoer. De marktordening:
- bewerkstelligt dat de infrastructuur relatief sterk belast wordt met lege vaar-,
rij- en voertuigen (dat geldt met name voor het goederenvervoer);
- leidt tot lage bezettings- en beladingsgraden;
- is een belangrijke factor voor de ruimtelijke spreiding van de vervoersbehoefte
en de keuze van vervoerswijzen (personen- en goederenvervoer).
De marktordening is zodoende van groot belang voor de benutting en de
capaciteit van de infrastructuur. De mechanismen die als randvoorwaarde van de
benutting fungeren, zijn bij uitstek stuurbaar. Maar veranderingen zijn niet
eenvoudig, zoals de gang van zaken rondom Granaria en het toerbeurtsysteem,
of de stroeve voortgang van de liberalisatie van het vervoersbeleid in het kader
van de Europese eenwording aantonen. Zeker is dat de efficiënte benutting van
de infrastructuur door middel van de vernieuwing van de marktordening nauwelijks een agendapunt is. Hierop bestaan twee belangrijke uitzonderingen,
namelijk diverse initiatieven om het gecombineerd vervoer en het Europese
railvervoer te bevorderen.

4.5 Conclusies en aanbevelingen
Dit onderzoek geeft aan dat capaciteit een relatief begrip is. Door tal van
maatregelen kan de capaciteit sterk worden verhoogd en kan de infrastructuur
efficiënter worden benut. Te onderscheiden zijn maatregelen die:
- veel direct effect sorteren (die dus tot een betere infrastructuurbenutting
leiden, de infrastructuurcapaciteit doen toenemen en veel weerstand opleveren), maar wellicht geen kans van slagen hebben, voor zover de weerstand
verband houdt met immateriële indirecte randvoorwaarden (achterliggende
randvoorwaarden). Een sprekend voorbeeld is de homogenisering van het
verkeer in het railvervoer door de introductie van het metrobedrijf. Minder
treintypes betekent meer capaciteit, maar meestal een achteruitgang van de
bereikbaarheid en/of de vervoerskwaliteit. De acceptatie van de achteruitgang
is zeer onzeker. Een ander voorbeeld is de vermindering van het reiscomfort
in treinen. Minder ruimte per zitplaats in een rijtuig of meer staan in een
stoptrein heeft voor de meeste reizigers geen materiële gevolgen. Maar een
reductie van het treingebruik is een voor de hand liggend effect. Te denken
valt voorts aan het forceren van activiteiten op zeer ongebruikelijke tijden om
een betere spreiding van het infrastructuurgebruik te bewerkstelligen. Een
concert dat om 3 uur 's nachts begint of winkelsluitingstijden om vier uur
's middags (vóór de spits) zouden door de meerderheid van burgers niet geaccepteerd worden, ook al zouden deze veranderingen nauwelijks materiële
gevolgen voor hen hebben;
- veel effect sorteren en veel weerstand opleveren, maar ondanks de weerstand
een redelijke kans van slagen hebben, mits de weerstand materiële oorzaken
heeft, de kosten-baten-verhoudingen gunstig lijken en de voor- en nadelen
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tussen de actoren geëgaliseerd worden (voorbeeld: schaalvergroting en uniformering van het materieel; de voordelen die de infrastructiIurexploitant daarvan
heeft, moeten - ter compensatie van de nadelen die de infrastructuurgebruiker
heeft - worden doorgegeven aan de infrastructuurgebruiker);
- ongunstige kosten-baten-verhoudingen opleveren en daarmee weinig realistisch
zijn. Een voorbeeld is de randvoorwaarde 'verhoging van de beladingsgraad',
voorzover die de wijziging van het ruimtelijk vestigingspatroon van reizigers en
verladers veronderstelt.
De eerste groep situaties doet zich het minst vaak voor. Immers, de meeste
kwaliteitsvraagstukken moeten als materiële vraagstukken worden gezien. Een
voorbeeld is de kwaliteit van goederentransporten. Vele verladers vinden dat een
betrouwbare verzending meer kosten mag, aangezien de betrouwbaarheid elders
veel geld bespaart (NEA en NEl, 1990).
Bepaalde strategieën lijken vooral of slechts in bepaalde marktsegmenten
realistisch. De spreiding van de mobiliteit in de tijd is in het personenvervoer
waarschijnlijk moeilijker te realiseren dan in het goederenvervoer.

In de praktijk krijgen benuttingsmaatregelen als alternatief voor investeringen in
de uitbreiding van de (primaire) fysieke infrastructuur in de beleidswereld ten
onrechte weinig aandacht. De toevoeging 'ten onrechte' geldt ook ten aanzien
van de randvoorwaarden die op het eerste gezicht minder realistisch lijken.
Hoewel deze resultaten slechts indicatief zijn, lijken de uitkomsten voldoende
positief om nader onderzoek te rechtvaardigen. Het resultaat van dat onderzoek
kan ertoe bijdragen dat benuttingsmaatregelen een belangrijke plaats krijgen
binnen het vervoers- en verkeersbeleid.
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5
SAMENVATTING

De historische reactie van de overheid op de groeiende benutting van de diverse
infrastructuurnetwerken bestond uit het aanleggen van steeds weer nieuwe
infrastructuur - en overige verkeersvoorzieningen. In de praktijk blijkt een
dergelijke oplossing steeds meer op een serie maatschappelijke randvoorwaarden
(waaronder beperkte financiële middelen van de overheid, ruimtelijke beperkingen
en groeiende milieu- en leefbaarheidsproblemen) te stuiten. Dit bracht ons tot de
volgende - uit twee vragen bestaande - probleemstelling van deze studie:
Hoe kan er door een betere benutting van de infrastructuur een intensiever
gebruik gemaakt worden van de aanwezige capaciteitsreserves?
Hoe kan de capaciteit van de bestaande infrastructuur door een betere
benutting van de infrastructuur worden verhoogd?
In hoofdstuk 1 werd deze probleemstelling nader omschreven. Daar kwam naar
voren, dat capaciteit en benutting beschouwd dienen te worden tegen de achtergrond van één of meer (series) randvoorwaarden. Hoofdstuk 2 kan omschreven
worden als het begripsbepalende hoofdstuk; voor de vervoerswijzen binnenvaart,
luchtvervoer, railvervoer en wegvervoer werd ingegaan op de in het kader van de
probleemstelling relevante capaciteits- en benuttingsbegrippen en op de randvoorwaarden voor capaciteit en benutting. Hierbij werden de randvoorwaarden verdeeld
in twee groepen, de zogenoemde centrale randvoorwaarden - die direct van invloed
zijn op capaciteit en benutting - en de achterliggende randvoorwaarden - die de
centrale randvoorwaarden beïnvloeden. In het luchtvervoer behoren tot de eerste
categorie bijvoorbeeld de verkeersdichtheid, de vliegrichting, de verkeerssamenstelling (vracht-, personen- of mixed vliegtuigen), het laadvermogen etc. Analoge
randvoorwaarden zijn voor de overige vervoerswijzen te onderscheiden. Eveneens
in het luchtvervoer behoren tot de tweede categorie het aantal parkeerplaatsen op
een luchthaven, de verwerkingssnelheid op de grond, de afhandelingscapaciteit van
de douane, de buffercapaciteit, de capaciteit van het stelsel van start-, taxi- en
landingbanen en de luchtverkeersbeveiliging. Overige factoren zoals het weertype,
ongevallen, gewenste gemiddelde of maximum vlieg- en taxisnelheden en de
bezettings- en beladingsgraad behoren ook tot de achterliggende randvoorwaarden.
Uit een aantal indicatieve voorbeelden kwam naar voren, dat via sturing van de
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technische randvoorwaarden (b.v. via homogenisering van de binnenvaartvloot,
veranderingen van het seinstelsel bij de spoorwegen, via verkeersgeleiding in het
wegvervoer en via piekmanagement in het luchtvervoer) duidelijk capaciteits- en
benuttingswinsten te realiseren zijn. Hierbij is in dit stadium niet gekeken naar de
maatschappelijke haalbaarheid.
In hoofdstuk 3 werd hierop dieper ingegaan. Daar werd een viertal scenario's
gepresenteerd waarin groepen randvoorwaarden werden gebundeld teneinde
capaciteits- en benuttingsvraagstukken te analyseren:
technische scenario's (TECHNOMAX), waarin maatschappelijke randvoorwaarden geen beperkende rol spelen bij het maximaliseren van de benutting
en/of de capaciteit. Dit scenario stond centraal in dit hoofdstuk. Het
variëren van de TECHNOMAX-randvoorwaarden .(zoals b.v. de samenstelling van de binnenvaartvloot of het seinstelsel van de spoorwegen) biedt
interessante mogelijkheden om de benutting en/of de capaciteit van
vervoerssystemen te verhogen. Hoewel sommige van deze randvoorwaarden
volgens de huidige maatschappelijke inzichten c.q. wensen vrijwel zeker geen
invoering zullen vinden (b.v. het loslaten van minimum veiligheidseisen),
zullen andere op termijn ingevoerd worden (b.v. verkeersgeleidingssystemen).
De overige scenario's werden als referentie gebruikt;
bereikbaarheidsscenario's (ORGMAX), waarin de vervoerskwaliteit centraal
staat zonder rekening te houden met rentabiliteit. Vele van de variaties in
ORGMAX-randvoorwaarden vormen evenmin wereldvreemde exercities.
Immers, de vervoerskwaliteit vormt een zeer belangrijke determinant voor
de vervoerswijzekeuze en zeker voor het antwoord op de vraag of iemand
wel of niet een trip onderneemt. In een wereld met toenemende congestie
in vele vervoerssystemen, komt zeker ook de vraag naar voren waarom we
nog steeds proberen meer mensen 'in de spits te proppen', in plaats van het
reis- en tijdgebruiksgedrag van grote groepen in de maatschappij (bij te)
sturen, bijv. via het prijsinstrument, maar zeker ook via veel ingrijpender
institutionele maatregelen, zoals ingrepen in de ruimtelijke ordening (bijv.
locatiebeleid). In het railvervoer is de capaciteit bijvoorbeeld sterk te
verhogen door volgens een metrosysteem te gaan rijden. Dit komt echter in
het algemeen niet overeen met de wensen van de gemiddelde reiziger;
milieu- en leefbaarheidsscenario's (ENVIROMAX), waarin ecologische
randvoorwaarden centraal staan. Hierbij wordt in beginsel geen rekening
gehouden met de acceptatie of rentabiliteit van oplossingen. ENVIROMAXrandvoorwaarden komen - zowel in de beleidssfeer als in de sfeer van de
individuele toepassing - steeds meer in de maatschappelijke belangstelling
te staan. Hoewel een schoon milieu de primaire levensvoorwaarde is voor
mens en dier en dus een noodzakelijke (beleids)doelstelling zou moeten zijn,
toont de spiegel van de praktijk ons meestal het tegendeel. Dit betekent
echter niet, dat de maatschappij zich daarbij zou moeten neerleggen.
Integendeel, er zijn methoden om de negatieve milieu-effecten van
individueel gedrag - hier verkeer en vervoer - te mitigeren. Tot de te
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variëren ENVIROMAX-randvoorwaarden behoort bijv. de toerekening van
de volledige externe kosten aan verkeersdeelnemers. Dit kan tot een - zij het
als gevolg van de lage prijselasticiteit van verkeer en vervoer - beperkte
vermindering van de groei van verkeer en vervoer leiden. Ter beperking van
de aantasting van de ozonlaag of het broeikaseffect kan het bijvoorbeeld
zinvol zijn om de groei van de luchtvaart tegen te gaan of in het algemeen
de substitutie tussen hoge snelbeids railvervoer en het vliegtuig te stimuleren. Dit brengt echter bijvoorbeeld ook kosten met zich en vereist diverse
maatschappelijke aanpassingen;
economische scenario's (ECONOMAX) tenslotte, waarin de maximale
benutting van het vervoerssysteem in het licht van een kosten-baten analyse
van het vervoerssysteem centraal staat. Afhankelijk van de fllosofie wordt bij
de beoordeling van oplossingen wel of geen rekening gehouden met
maatschappelijke kosten. Het variëren van ECONOMAX-randvoorwaarden
is een interessante beleidsoptie. Immers, hierbij wordt een impliciete
onderliggende vraag van deze studie aangesneden, namelijk die naar de
noodzaak van investeringen in de uitbreidingen van de fysieke infrastructuur
tegen de achtergrond van een scala van - in de andere drie scenariogroepen
genoemde - opties om de benutting en/of de capaciteit van de vier
vervoerssystemen te verhogen. Het ontbreken van een kwantitatieve
onderbouwing laat onverlet de constatering dat er ook hier interessante
opties zijn. Zo lijkt uitbreiding van de fysieke infrastructuur gegeven de
daarmee gepaard gaande (hoge )kosten bij een zeer beperkt overheidsbudget
een steeds minder begaanbare weg. Als hierbij eveneens de toenemende
milieukosten - worden verdisconteerd, dan komen goedkopere opties vanzelf
in beeld.
In het luchtvervoer kwam bijvoorbeeld de vraag op, of het economisch
gezien niet aantrekkelijker is om te investeren in piekmanagement in plaats
van te investeren in meer fysieke infrastructuur. De piekbelasting van een
luchthaven is veelal het gevolg van een strategisch concept van luchtvaartmaatschappijen en is dus in principe te vermijden, indien er voldoende
daluurcapaciteit beschikbaar is.
Voor het in de praktijk realiseren van de aan de variaties van randvoorwaarden
verbonden opties is een omwenteling in het beleidsmatige en politieke denken en
de bijbehorende planningspraktijk essentieel. Immers, dit denken en handelen is in
de meeste gevallen gericht op maatregelen waarmee op korte termijn 'te scoren is'
(knelpuntoplossingen) en op conflictminimalisatie, terwijl meer structurele
oplossingen veelal buiten beeld blijven, bijv. omdat zij de medewerking van grote
groepen in de maatschappij vereisen dan wel conflicten en competentiekwesties
tussen overheidsorganen kunnen veroorzaken. Er treden zo duidelijke blokkades op,
die het belang van de genoemde randvoorwaarden echter ondubbelzinnig
onderstrepen.
In hoofdstuk 3 werd per vervoerswijze één indicatief rekenvoorbeeld van de

209

capaciteits- en/of benuttingswinst in het kader van TECHNOMAX gegeven. Zo
blijkt dat het inzetten van 4- of 6-baksduwboten bij normale waterstand globaal tot
een verdubbeling van de capaciteit van de vaarwegen zal leiden ten opzichte van
de inzet van motorschepen. Bij lage waterstand is dit voordeel nog groter.
Homogenisering zal een capaciteitswinst van enkele tientallen procenten geven,
omdat inhalen en het zich moeten aanpassen aan de vaarsnelheid van andere
schepen niet meer nodig is.
Bij het railvervoer kan de inzet van electrisch zicht en meelopende blokken op
lijnverbindingen grote capaciteitsvoordelen bieden, maar de consequenties voor
kruisingen en aftakkingen zijn onvoldoende bekend.
In het luchtvervoer kan homogenisering via de inzet van uitsluitend de categorie
'heavy' vliegtuigen het bij een gegeven ladingsgewicht benodigde aantal vliegtuigen
sterk doen verminderen en daarmee de belasting van luchthavens verminderen.
Hierdoor komt capaciteit vrij. Een analoog effect treedt op door het gebruik van
piekmanagement.
De capaciteit van rijstroken van snelwegen tenslotte kan zeer sterk verhoogd
worden door nieuwe vormen van collectief lange afstands busvervoer.
Zoals uit deze voorbeelden blijkt, is de capaciteit en/of de benutting dus duidelijk
te verhogen zonder investeringen in de uitbreiding van de fysieke infrastructuur.
Hoofdstuk 4 gaat in op enkele aspecten die in de hoofdstukken 2 en 3 buiten
beschouwing zijn gebleven. In de eerste plaats een vervoerswijze-overschrijdende
evaluatie van de uitkomsten van hoofdstuk 2 en 3. In de tweede plaats wordt een
globale schatting van het realiteitsgehalte van de TECHNOMAX-randvoorwaarden
gegeven op basis van een nadere analyse van de achterliggende (maatschappelijke)
randvoorwaarden. De conclusies kunnen als bouwstenen in het kader van een
kosten-batenanalyse worden opgevat. Een concretere evaluatie veronderstelt echter
een vollediger beschrijving van de effecten, naast de - in dit onderzoek uitdrukkelijk
buiten beschouwing gelaten - kosten van de randvoorwaarden.
Dit brengt ons tot de aanbeveling dat nader onderzoek gewenst is naar:
de maatschappelijke kosten en de baten van de diverse randvoorwaarden
de mogelijkheden om de acceptatie van de diverse randvoorwaarden te
verhogen
netwerkeffecten
multimodale effecten.
Dergelijk onderzoek moet bezien worden in het licht van de consequenties van
nietsdoen (nulscenario), danwel een voortgaan op de 'oude' weg (steeds maar weer
nieuwe fysieke infrastructuur aanleggen), maar ook in het kader van het (in de
nabije toekomst) beschikbaar komen van nieuwe vervoerstechnologieën en concepten. Dergelijk onderzoek dient gecombineerd te worden met een onderzoek
naar de effecten van het beïnvloeden van de mobiliteit; zo wordt zowel de
(wisselwerking tussen de) vraag- als de aanbodzijde van . verkeer en vervoer
geanalyseerd.
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In het beleid worden benuttings- en capaciteitsverhogende maatregelen op dit
moment nog nauwelijks als alternatief voor investeringen in de uitbreiding van
infrastructuur beschouwd. Dat dit niet terecht is, is wel gebleken bij de bespreking
van de effecten van randvoorwaarden in deze studie. Het sturen van het gedrag van
personen (modal split, locatiekeuze, tijdsbesteding), het veranderen van ruimtelijke
patronen (locatiegedrag) en van investeringen (in vervoersmaterieel) kan de
benutting en de capaciteit van de huidige infrastructuur substantieel verhogen.
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deel 3

Ruimtelijke Dynamiek en Megatrends.

naar een onderzoeksagenda
auteur: ir E. Kreutzberger
deel 4

Technische Ontwikkeling en Mobiliteit.

naar een onderzoeksagenda
auteur: drs W.J. Stam
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Doorvoer via Entrepot.

Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor
de Nederlandse internationale distributiefunctie
auteur: drs E. Louw
deel 6

Ruim baan voor infrastructuur?

auteurs: F. Bruinsma, A. Perreis, J. Rouwendal (red.)
deel 7

Infrastructuur en ruimtelijk beleid in België.

auteur: drs F.H.J. Duenk
deel 8

Het infrastructuurbeleid van de Europese Gemeenschap.

auteur: drs F.H.J. Duenk
deel 9

Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit.

naar een onderzoeksagenda
auteurs: drs E. Louw, prof. dr P. Nijkamp, prof. dr ir H. Priemus
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deel 10

Duuname ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid.
naar een onderzoeksagenda
auteurs: drs J.M. Vleugel, drs H.A van Gent

deel U

Ontwikkelingen in het goederenvervoer in Europees perspectief
Een inventarisatie van knelpunten
auteur: drs J.W. Konings
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Tot voor kort bestond de gebruikelijke reactie van overheden op de groei van de mobiliteit uit het uitbreiden van de
verkeersinfrastructuur. Met name in het wegverkeer
heeft dit geleid tot een zeer sterke groei van het infrastructu urnetwerk.
Een dergelijk infrastructuurbeleid wordt heden ten dage
steeds minder aantrekkelijk geacht. Hierbij spelen diverse
motieven een rol. Het verder uitbreiden van de verkeersinfrastructuur gaat gepaard met grote budgettaire gevolgen voor de overheid, schade aan het milieu, vermindering van de leefbaarheid, en het versterken van de mobiliteitsgroei (waardoor investeringen in capaciteitsuitbreiding slechts tijdelijk soelaas bieden). In een dichtbevolkt
land als Nederland ontbreekt meer en meer de ruimte om
de infrastructuur nog verder uit te breiden.
In deze studie wordt aan de hand van een analyse van
capaciteits- en benuttingsbegrippen voor de vervoerswijzen binnenvaart, luchtvaart, railvervoer en wegvervoer
gekeken of er geen alternatieven zijn te formuleren voor
uitbreiding van de fysieke infrastructuur. Aan de hand
van een viertal scenario's van randvoorwaarden (waarin
respectievelijk technologie, vervoerskwaliteit, milieu en
een afweging van kosten-baten centraal staan) wordt
onderzocht hoe het rendement van de bestaande infrastructuur vergroot kan worden.
Uit berekeningen komt naar voren, dat zich op dit terrein
een aantal interessante mogelijkheden aandient. In een
aantal gevallen vergen deze opties meer of minder ingrijpende veranderingen van maatschappelijke processen
als wonen, werken en winkelen, waardoor de praktische
toepassing belemmerd zal worden.
In het onderzoek worden voorts aanzetten tot een
vervoerswijze-overschrijdende benadering gegeven.
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