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VERKEERSHATERBOUWKUNDE

De verkeerswaterbouwkunde
is dat onderdeel van de waterbouwkunde,
bezig houdt met het vervoer en verkeer te water, op de waterwegen

dat zich
en in de

havens.
Zij heeft zoals het woord reeds aangeeft twee aspecten, t.w.: een verkeerskundig aspect en een waterbouwkundig aspect. De verkeerswaterbouwkunde
kan
derhalve worden beschouwd als een facet van de waterbouwkunde dan wel als
een onderdeel van de verkeerstechniek.
In het eerste geval zullen verkeerstechnische
eisen en gegevens van scheepvaart, spoor- en wegverkeer als randvoorwaarden optreden van het op te
zetten waterbouwkundig object, terwijl de zwaartepunten dan liggen op het
gebied van de mechanica's (theoretische-, toegepaste-, vloeistof- en grondwechanica), materiaalkunde en constructieleer, algemene, constructieve en
~

kustwaterbouwkunde.
In het andere geval zal de waterbouwkunde een aantal randvoorwaarden geven
en de nadruk
komen te liggen op verkeerskundige aspecten zoals mogelijkheden van vervoer met hun middelen en wegen; voorts de vervoers- en
verkeersecanomie, de haveneconomie, de regeling en beheersing van het
verkeer, de verkeersveiligheid alsmede juridische en politieke aspecten van
het vervoer en verkeer enz.
Een verkeerswaterbouwkundig
probleem
aangelegenheid, waarvan de oplossing
deskundigen uit diverse disciplines.

is dan ook een multidisciplinaIre
in teamverband dient te geschieden

door

Bij de verkeerswaterbouwkunde
onderscheidt men de volgende onderdelen:
1. de vervoersobjecten (personen en goederen);
2. de vervpersmiddelen (zeeschepen en binnenschepen);
3. de vervoerswegen (zeëen, meren,rivieren en kanalen);
4. de vervoersknooppunten
(havens).
De onderlinge samenhang van deze onderdelen, laat zich het best definiëren
vanui t de vervoers- .of transportketen , dat is de stroom van goederen van
oorsprong tot finale bestemming waarbij diverse aktiviteiten op het gebied
van vervoer, op~lag en overslag - schakels in de keten - mogelijk zijn
(vide fig. 1).
'
fig. 1 Algemeen

schema van een eenvoudige

keten
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Fig.2
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Uit dit schema blijkt tevens dat een optimaal funktioneren van de keten
c.q. "vloeiende" doorstroming van de goederen alleen dan kan worden
bewerkstelligt, indien object, middel, weg en knooppunt goed op elkaar
zijn afgestemd.

1. De vervoersobjecten
In algemene zin kunnen de vervoersobjecten
1.1 Personen;
1.2 Goederen.

worden onderscheiden

in:

Het vervoer van beide categorieën objecten vindt haar oorsprong in de
handel, die - veelal gepaard met oorlog en gebiedsuitbreiding - vanaf de
vroegste gescheidenis via gesloten huishoudingen (dorpsgemeenschappen),
ruilverkeershuishoudingen
(meerdere dorpen) en regio zich geleidelijk
verder uitbreidt over continenten en tussen continenten.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog doet de explosieve technologische
ontwikkeling een industriële revolutie ontstaan die op haar beurt een
grote impuls geeft aan de ontwikkeling van en de handel tussen de landen
over de gehele wereld, waardoor thans mondiaal op zeer grote schaal ruil
van goederen en uitwisseling van personen plaatsvindt.
Moderne industrieën ingesteld op een grootschalige aanpak van gespecialiseerde produkten vereisen grondstoffen en brandstoffen in massale
hoeveelheden die in toenemende mate van overzee aangevoerd moeten worden.
Deze doen enorme goederenstromerr ,'-'ve'ei-al
in één richting, ontstaan van
de grondstofproducerende
landen (hoofdzakelijk ontwikkelingslanden) naar
de geïndustrialiseerde landen.
Mondiaal ~ezien wordt de wereld thans omspannen door talloze ketens met
een toespitsing op een drietal industriekernen, t.w.: het Amerikaanse
Merengebied, N.W. Europa (Ruhrgebied en omgeving) en Japan, niet alleen
als gevolg van de grondstof- en brandstofstromen, doch evenzeer door de
uitwisseling van half- en eindprodukten tussen de geïndustrialiseerde
landen onderling en tussen deze landen en de ontwikkelingslanden (zie
fig. 2).
1.1

Het personenvervoer

Door de snelle opkomst van het vliegtuig en ook door doorgevoerde
schaalvergroting is het personenvervoer per schip op de intercontinentale
lijnen (ook wel passagiersvaart of lange afstand c.q. deep sea personenvervoer geheten) thans tot een fraktie teruggebracht van dat aan het begin
van deze eeuw.
Op korte afstand (short sea) heeft het vervoer per schip (ferry-vervoer)
van deze· categorie van vervoersobjecten zich echter vrij redelijk kunnen
handhaven.
Recente ontwikkelingen op technisch gebied, gepaard gaande aan die van het
internationaal toerisme (o.m. combinatie vliegtuig-cruiseschip) hebben het
short sea personenvervoer in het algemeen een nieuwe impuls gegeven. Een
stijging van het personenvervoer op de zeetrajecten tussen Engeland en het
continent van 7% à 8% per jaar sinds 1960 is hier een voorbeeld van.

