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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.
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1.2

Het goederenvervoer

Het goederenpakket wordt in hoofdzaak gekenmerkt door de hoofdcategorieën
bulkgoed en stukgoed met als tussenvorm het massastukgoed (partijen
uniform stukgoed of kleine partijen bulkgoed in uniforme verpakking zoals
gepallettiseerd goed, respectievelijk zakgoed).
De enorme technische ontwikkeling in de laatste jaren en de schaalvergroting hebben tot een drastischer en efficienter aanpak in het vervoer,
over~lag en opslag van deze goederensoorten (een "optimale physical
distribution") geleid.
Hoofddoel van deze aanpak is het bevorderen van een snelle omloop van de
vervoersmiddelen en een versnelling van het transport van de goederen c.q.
verlaging van de transportkosten. Maatgevend hierbij is nog steeds voor
vele (stukgoed) schepen de ligtijd in de haven (~ 38% van de transportkosten) en niet de vaarsnelheid van de schepen (+ 12% van de transportkosten).
~
Genoemde aanpak heeft aanleiding gegeven tot een ontwikkeling in de
goederenbehandeling die gekenmerkt wordt door een tweetal aspecten t.w.:'
i

ii

differentiatie naar de goederen met hun specifieke eigenschappen
en eisen c.q. differentiatie in de goederenbehandeling via
specialisatie en zeer ver doorgevoerde mechanisatie (vloeibaar en
vast bulkgoed zoals minerale en spijsoliën, ertsen, kolen, granen,
meststoffen enz.)
integratie en standaardisatie in de vervoersketen (verpakking,
ladingseenheid, scheepsruim, overslag en verder transport) zoals
o.m. bij het containervervoer of het streven alle schakels van de
keten in een hand te krijgen door overeenkomsten of fusies (Bell
Lines) .

Deze ontwi~keling - aanvankeliik met succes toegepast bij het bulkgoed
waanG~or de homogene verschijningsvorm continu transport mogeliik werd _
hee1t na introduktie van de transporteenheden met genormaliseerde
afmetingen (pallets, containers, lichters) geleid tot een zodanige
rationalisatie in de stukgoedoverslag (het lossen van een containerschip
gaat 25x sneller dan een conventioneel vrachtschip), dat thans meer dan
60% van dit goed op genoemde wijze wordt vervoerd.

•

2. De vervoersmiddelen
Zoals het voor de verkeerskundige van belang is enig inzicht te hebben
in de eigenschappen van de vervoersmiddelen, zo is het ook voor de
(verkeers)waterbouwkundige die belast is met scheepvaartwegen en havens,
van belang om enig inzicht te hebben in schepen en scheepvaart.
In het kader van voornoemde ontwikkelingen in het goederenvervoer ZlJn voor
de waterb ouwkundige van belang type, grootte en afmetingen - en vooral de
te verHachten afmetingen - van schepen. Dit laatste evenwel heel vaak in
combinatie met een ander gegeven of een te stellen eis, zoals de ~
snelheid (t.b.v. het dwarsprofiel van geulen en kanalen), de manoeuvreerbaarheid (haventoegang, afmetingen bekkens en draaicirkels, breedtevaarstroken), afmetingen laadruimen en luiken (aantal walkranen, indeling
loodsen), gewichtsverdeling van het schip, leeg of in ballast (reparatie
en bouwdokken) wiize van afmeren van schenen (hoeien, bolders enz.).

•
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De middelen worden in hoofdzaak onderscheiden
2.1 zeeschepen;
2.2 binnenschepen;
2.3 kustvaartuigen;
2.4 bijzondere vaartuigen.

in:

Tot aan het begin van het industrieel tiidperk vormde het transport te
water de enige mogelijkheid om op grote schaal goederen te vervoeren.
De industrialisatie met ziin behoefte aan grote hoeveelheden grond- en
brandstoffen, en de opkomst van de stoomboot gaven hieraan nog een
stimulans.
Te ze~fder tiid zien we echter de opkomst van de spoorwegen die aanvankelijk dienst deden als "feeder~" voor de scheepvaart. Dit is nog steeds
het geval voor een deel van de zeescheepvaart en de kustvaart. Voor de
binnenscheepvaart werd het spoorwegtransport echter spoedig zo'n grote
concurrent, dat ter voorkoming van de ondergang van de rivierscheepvaart
(o.m. op de Ganges) door de overheid werd ingegrepen, waardoor een min
of meer kunstmatig evenwicht werd ingesteld (Mississippi, Rijn).
Dit werd bereikt door tariefbepalingen, door directe financiële steun of
door indirecte steun (aanleg verbeteringswerken in de rivieren,
enz.),
een methode die thans nog steeds wordt gehanteerd.
De meest ke~merkende eigenschap van het schip is de gelijkmatige ondersteuning door de opwaartse druk van het water zonder de hulp van assen,
wielen of vleugels. Dit betekent een relatief goedkope constructie en
vrijwel onbeperkte mogelijkheid tot vergroting van de laadcapaciteit
(verhouding nuttige lading tot dood gewicht soms 4 à.s op 1). Een en
ander blijkt o.m. bij de ontwikkeling van de tankers.
~ ~
Beperking van dit laadvermogen is geen constructieve aangelegenheid maar
een restrictie, bepaald door de waterweg of de haven.

M.

Voor de biDnenscheepvaart betekent deze restrictie veelal een minder
gunstige constructie door de relatieve kleine diepte. Bij een te
ongunstige verhouding kan men beter kleinere eenheden nemen en deze tot
grotere eenheden samenvoegen (duwconvooien).
Een ander belangrijk gegeven is de weerstand dat een schip ondervindt
tijdens de vaart door het medium waier. Deze is - afgezien van de vormweerstand - evenredig met de snelheid in het kwadraat en aanzienlijk hoger
dan de luchtweerstand en de lineair met de s~elheid verlopende asweerstand
tezamen van bijvoorbeeld de spoorwegen. Dit betekent voor schepen een snel
oplopende weerstand bij toenemende snelheid die extra wordt versterkt bij
beperkingen in de afmetingen van het vaarwater.
Vervoer te water is daarom alleen economisch indien de snelheid niet hoog
beh~ft te zijn. De capaciteit van het voortstuwingsmechanisme kan dan
klein blijven en het brandstofverbruik redelijk.

2.1 .Zeeschepen
De grote goederenstromen als gevolg van de industriële revolutie hebben de
vervoersmiddelensector,
in het biizonder bij de internationale zeevaart
(ook wel oceaanvaart genoemd in tegenstelling tot de kustvaart), niet
onberoerd gelaten.
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Kenmerkend voor de na Wereldoorlog II gebouwde zeeschepen is de groeiende
diversiteit in afmetingen, in type, maar vooral in lading met de daaraan
gekoppelde laadruimen en overslagmiddelen, als gevolg van de uit rationele
overwegingen doorgevoerde differentiatie in de goederenbehandeling en
integratie annex standaardisatie in de vervoersketen. Zelfs bij schepen
van één en dezelfde categorie zoals het stukgoedschip (general cargo of
general purposeschip) komen grote verschillen voor, niet alleen tussen
trampschepen (wilde vaart) en lijndienstschepen, maar ook tussen bijvoorbeeld
de lijndienstschepen onderling.
Ofschoon door de huidige economische situatie en diverse beschermende
maatregelen op het gebied van de zeescheepvaart (bi jvoor-beeLd ICcde of
Conduct') een zekere tendens tot terugkeer naar het mul tipurpose-idee
valt te bespeuren, worden de meeste schepen tegenwoordig nog steeds voor
een bepaalde dienst ontworpen.
De specialisatie heeft er zelfs toe geleid dat één rederij voor verschillende lijndiensten verschillende schepen heeft doen bouwen.
Het voordeel hiervan is dat hierdoor niet alleen één basisgegeven vastligt
n.l. het traject, zowel wat afstand als soort (zomer of winter) betreft,
doch vaak ook het tweede basisgegeven, met name de diepgang. Indien
daarnaast soort em soortelijk gewicht van de lading bekend zijn, kunnen
de vijf basisgegevens, t.w. traject, diepgang, snelheid (in knopen of
zeemijlen van 1,852 km/u = 0,51 m/sec), draagvermogen (dwt) en laadvermogen
worden vastgesteld, aan de hand waarvan het schip kan 'worden ontworpen.

·e

Tot het vereiste inzicht in soort en eigenschappen van schepen en scheepvaart, nodig voor het dimensioneren en beheer van de diverse onderdelen
en faciliteiten van havens zoals haventoegang voorhaven, bekkens, terminals,
steigers enz., behoort eveneens kennis van de volgende algemene begrippen:
i

scheepsafmetingen:
111 = lengte tussen de loodlijnen
lengte schip op maat~evende
(zomermerk of wintermerk) waterlijn gemeten
1
= lengte over alles = max. lengte schip
oa
vrijboord = afstand tussen bovenste gesloten (vriiboord)deJ.:
en zomer/wintermerk c.q. waterlijn
b
= max. breedte schip (Eng. = beam)
d
= diepgang, afstand onderkant kiel tot waterlijn (Eng. = draft)
h
= holte, afstand vrijboorddek tot bovenkant kiel = d + vriiboord
(Eng. = depth)

ii

scheepsgrootte:
BRT
= bruto inhoudsmaat of inhoud van alle gesloten ruimten van het
schip en
NRT
= nette inhoudsmaat of bruto inhoud verminderd met inhoud
dienstruimten (machinekamer, bunkers etc) van passagiers- en
stukgoedschepen in registertonnen of grosstonnen van 100 cuft
of 2,83 m3
DWT (deadweight) = het draagvermogen van bulkschepen of gewicht lading
vermeerderd met gewicht variabelen zoals brandstof
water, proviand, personen enz. in long tonnen van
1016 kg of tonnen van 1000 kg.

•
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laadvermogen

=

gewicht lading schip in tonnen van 1000 kg
(binnens chepen)
waterverplaatsing (displacement)
gewicht verplaatste watermassa
of inhoud ondergedompelde gedeelte
in long tonnen (oorlogsschenen)

=

iii

scheeDsbewegingen en andere eigenschappen:
remlleg = afstand nodig om een op volle kracht varend schip door max.
achteruitslaan tot stilstand te brengen, uitgedrukt in
scheepslengten (gemidclelde remweg ·of stopweg = + 5 1)
draaicirkel = min. benodigde cirkelvormige watervlakte of ruimte
om' een schip met of zonder sleepboothulp in een haven
te keren, uitgedrukt in scheepslengten (gem. 1~-2 1)
stopweg = afstand nodig om een langzaam (met 8-10 knopen) varende
grote tanker (100.000 ton dwt of meer na uitloop(tot ~ 3
knopen) met sleepboothulp tot stilstand te brengen,
uitgedrukt in km (stopweg = uitlooplengte + stoplengte)
squat
= verdieping of inzinking (Eng. squat = hurken) die een
schip tijdens de vaart ondergaat en waarvan de groofte
afhankelijk is van de snp.lheid van het schip en de(-)
verhouding tussen onderwatervorm schip (f) en dwarsaoorsnede vaarwater (r).

Naast de sguat zijn bij wateren van beperkte afmetingen (haventoegangen)
het slingeren, stampen en dompen van een schip van belang voor bijv. het
naderen en invaren van een haven.
Scheepssoorten (typen)
Overeenkomstig de indeling bij ~e vervoersobjectén kunnen --hierbii de volgende
soorten worden onderscheiden.
a. schepen ingericht voor het vervoer van personen
b. schepen
11
11
11
"
"goederen
c. schepen."
""""
personen en goederen
a. Schepen ingericht voor het vervoer van personen
- passagiersschepen:

- ferryschepen:

schepen ingericht voor lange afstand vervoer (reisduur
+ 1 week) van meer dan 100 personen en hun bagage,
~ok passagiersvaart genoemd Grootte thans variërend
tussen 3.500 - ca. 30.000 km.
schepen ingericht voor het vervoer over korte afstanden
(reisduur variërend van enige uren tot enkele dagen) van
personen en hun vervoermiddelen (auto's of treinen)
volgens het rij op/rij af systeem. Derhalve onderscheid
in auto- of carferries (bijv. H.v.Holland-Harwich) en
trein- of trainferries (biiv. Gedser-Travemünde), grootte
variëren tussen de 2.500 en 4.000 ton.

b. Schepen ingericht voor het vervoer van goederen
- stukgoed- of general cargo schepen (soms ook wel general purpose schepen
genoemd) :
schepen ingericht voor het vervoer van algemeen stukgoed (verschillend
van vorm, grootte en gewicht) en transporteenheden 9f ladingeenheden
(gepallettiseerd goed en enkele containers als deklading), met eigen
los- en laadgerei en een grootte variërend van ca. 3.500-15.000 ton brt.
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Tot dezelfde categorie kunnen worden gerekend de schepen ingericht
voor het vervoer van uitsluitend ladingeenhede~tot
die eenheden
omgevormd stukgoed.
- palletschepen:
schepen, ingericht voor het vervoer van uitsluitend
goed; grootte idem als stukgoedschip.

gepallettiseerde

- containerschepen:
ook wel full-containerschepen genoemd, zijn cellenschepen (vanwege de
indeling van de ruimen) die containers vervoeren volgens het 10/10
(lift on/lift off) systeem, onderscheiden in 1e, 2e, 3e generatieschepen naar gelang het containervervoerend vermogen variërend van
ca. 1000-3000 containers (voor "feeders" ca. 200 cont); grootte:
feeder-service 1000-2500 ton brt,
deep-sea service ca. 10.000-35.000 ton brt.
- ro/ro (reIl on/roll off) schenen:
schepen die volgens het rij op/rii af systeem containers en andere
rollende lading over lange afstand vervoeren, ook wel"deep sea
ferry" vervoer genoemd in tegenstelling tot het eerder genoemde "short
sea-ferry" vervoer.
- lichterschepen:
systemen LASH (Lighter Aboard Ship), Seahee, Class, Bacat enz. ingericht
voor het vervoer van lichters.
- bulkschepen:
schepen ingericht voor stortladingen (vast bulkgoed) zoals kolen, ertsen,
granen cement enz.; zij beschikken niet over eigen los- en laadgerei;
grootte variërend van 40.000 tot 275.000 ton dwt, de laatste ook we'L
ertstanker~ genoemd indien uitsluitend voor ertsvervoer aangewend.
Tot deze type schepen behoren eveneens de chemische carriers of rhemische
tankers naar gelang vaste of vloeibare chemische ladingen vervoerd moeten
worden.
- tankschepen:
schepen speciaal ingericht voor het vervoer van onverpakte vloeibare
ladingen zoals aardolie (crude carriers) en destilaten (product carriers);
zij beschikken over eigen pompen voor de overslag van de lading; grootte
variërend van 40.000 tot 500.000 dwt (de laatste ook wel VLCC (of very
large crude carrier genoemd.)
Tot deze categorie kan eveneens worden gerekend de gastanker, schepen
ingericht voor het vervoer van vloeibaar aardgas (LNG of Liquified
Natural Gas); grootte thans nog variërend tussen de 15.000 en ca. 25.000
ton d\olt.
Daarnaast zijn schepen gebou\oldgeschikt voor een gecombineerd vervoer van
goederensoorten zowel in de stukgoed- als in de bulkgoedsector. Tot
deze mUlti-purpose schepen behoren o.a. de %
(oil/ore) en de obo (oil/bulk/
ore) schepen tn de bulksector alsmede de gecombineerde ro/ro en 10/10 en
baco (barge-contain~schepen
in het container resp. container/lichter
vervoer.
c. Schepen voor het vervoer van personen en goederen
Tot deze categorie schepen behoren:
- de vrachtpassagiersschepen, ingericht voor het vervoer van personen en
goederen over lange afstand, met een passagiersaccomodatie voor 12 tot
36 personen en een grootte variërend tussen de 10.000 en 12.000'ton brt .

•
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de vracht-ferries, ook wel lumbo-ferries genoemd zijn schepen ingericht
voor het vervoer over korte afstand van personen en hun goederen c.q.
transportmiddelen (auto's) alsmede van allerhande soort vrachtgoed
volgens het rij op/rii af systeem. Grootte variërend tussen de 5000
en 8000 ton brt.

2.2

Binnenschepen

Ook de binnenvaart of riviervaart is na Wereldoorlog 11 geconfronteerd met
de schaalvergroting in het goederenvervoer als gevolg van de explosieve
industriële ontwikkeling.
In tegenstelling tot de zeevaart heeft dit niet direct geleid tot een inspelen
on de behoefte naar rationalisatie. Wellicht een gevolg van de restricties van de
betreffende vaarwe~en zoals beperkte vaarsnelheid door beperkte diepte en dwarsprofiel enz. doch vermoedelijk ook door het feit dat enerzijds het transport te
water nog steeds de enige mogelijkheid is om met grote eenheden OD grote
schaal goederen te vervoeren en anderszijds bulktransport niet zo tijdgebonden
is.
Kenmerkend voor de binnenvaart thans is dat naast nieuwe - geheel aan de moderne
eisen beantwoordende soorten schepen - ook nog vele oudere scheepstypen voorkomen, die in de geïndustrialiseerde landen geleidelijk worden weggesaneerd of
gemoderniseerd doch in de ontwikkelingslanden als Afrika, Azië en Zuid-Amerika
nog in grote getale voorkomen. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat nog steeds
uit motorloze scheepjes die gezeild, gevoerd, geboomd of met volkomen verouderde
motorboten worden gesleept (de Afrikaanse cano, de Z.O.-Aziatische kojang, de
Chinese jonk enz.).
Het personenvervoer
Voor zover aanwezig wordt in de industriële ontwikkelde landen dit soort vervoer
alleen nog maar beoefend in de recreatieve sector, t.w. de cruisevaart, pleziervaart en watersportrecreatie.
In sommige "waterrijke" ontwikkelingslanden als Bangla Desh en Thailand daarentegen is de gemoderniseerde rivier- of radervrachtboot met passagiersaccomodatie
nog steeds 'het enige communicatiemiddel tussen de hoofdstad en afgelegen dorpen
en streken langs de rivier. Daarnaast wordt een niet onbelangrijk deel (10%-20%)
van het woon-werk verkeer van de hoofdstad afgewikkeld d.m.v. roei- of motorboten.
Het goederenvervoer
Sleepschepen
Door de ontwikkeling van de duwvaart en de ombouw tot motorschepen (zelfvaarders)
is het aantal sleepschepen thans tot een fraktie teruggebracht van dat in de
jaren '20 en '30. Slepen komt nu alleen nog maar sporadisch voor en gelet op de
intensiteit slechts over korte afstanden. Er is eerder sprake van"langszil"
duwen naar de bestemming. Voorzover nog in gebruik worden de sleepschepen voor
een klein gedeelte aangewend voor het vervoer van zand, grind en baggerspecie,
doch voor het overige doen zij dienst als "drijvende" buffer, bijv. voor de
opslag van granen enz. Voor de laatste komen uiteraard alleen nog de grotere
en grootste typen in aanmerking zoals het Dortmund-Eemskanaalschip van 1000 ton,
het Rijn-Hernekanaalschip van ~ 1350 ton en de Rijnaak van 2000 ton.
In de ontwikkelingslanden is, behoudens enige uitzonderingen, alleen nog maar
sprake van sleepconvooien, die zelden u5_t meer dan twee houten lichters van
max. 50 ton bestaan.
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Motorvrachtschepen
De motorisering van de binnenvloot is door sanering en andere maatregelen
thans nagenoeg voltooid. Dit is zowel door ombouw van de hiervoor genoemde
lichterschepen als door nieuwbouw tot stand gebracht. Zo is bijvoorbeeld het
Euronaschip van ca. 1350 ton uit de Rijn-Hernekanaalsleeplichter
ontwikkeld.
De grootste motorvrachtschepen hebben een laadvermogen van meer dan 2550 ton.
De kleinere schepen met een laadvermogen minder dan 400 ton doen veelal dienst
als beurtvaartschepen en zijn voorzien van eigen laadgerei. Ook worden zii
gebruikt voor lokaal vervoer en vervoer van zand en grind.
Tot deze categorie schepen wordt ook gerekend de binnenvaarttanker of motortankschip voor het vervoer van de ruwe grondstof en aardolieprodukten. De
grootte varieert evenals bij de motorvrachtschepen tussen de 400etn meer dan
2.500 ton.
Duwconvooien
De oorsprong van de duwvaart is in de V.S. gelegen, waar de ontwikkeling op de
rivieren Mississippi, Ohio en Illinois heeft plaatsgevonden.
...
Na Wereldoorlog II wordt de duwvaart in Europa geïntroduceerd, allereerst op ~
Wolga in 1952 en vervolgens op de Rijn in 1957.
Bij de duwvaart is de sleepboot vervangen door de duwboot of motorvrachtschip.
De duwbakken zijn of voor dit doel ontworpen bakken of aangepaste lichters.
In sommige ontwikkelingslanden (Bangla Desh) worden raderboten als duwboten
gebruikt om reden van geringe diepgang.
Voordelen t.o.v. sleepvaart: personeelsbesparing, lagere bouwkosten, continu
bedrijf en uitwisselbaarheid van bakken bij standaardisering. Capaciteit
convooien: Europa, vari~rend van 5000-10.000 ton; Amerika. vari~rend van
20.000-35.000 ton.

Naast dit systeem zijn de laatste jaren tot ontwikkeling gebracht de combinaties
duwende motorvrachtschip-lichter
en duwboot-lashbakken-duwbak
(als boeg fungeren(
van het convooi).
Alleen bij te transporteren hoeveelheden tot ca. 1500 ton bieden deze systemen
voordelen boven de normale eenheid met dm/boot.

2.3

K~stvaartuigen

(Coasters)

Tot voor 15 jaar werd onder een kustvaarder verstaan een zeeschip met een inh~
minder dan max. 500 BRT. Thans wordt ieder zeeschip korter dan 75 meen
kustvaarder of coaster genoemd. Deze maatstaf en nog enkele "bepalingen m.b.t.
de dekken hebben de mogelijkheid geboden het draagvermogen van deze schepen
op te voeren tot ca. 2000 ton.
Vooral laatstgenoemde typen - vanwege de grotere diepgang en het zeewaardiger
karakter ook wel zeecoasters of wel "oceangoing" coasters genoemd in tegenstellir
tot de kleinere zgn. binnencoasters - bieden de mogelijkheid varende onder de
kust lijndiensten over grote afstanden ("deep sea services") te onderhouden.
2.4

Bijzondere vaartuigen

Hiertoe behoren:
- de draagvleugelboot of hydrofoil: vaartuig voorzien van al of niet intrekbare
"draagvleugels" _Chydrofoils) waarmede ze zich, evenals bii een vliegtuig,
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uit het water kunnen verheffen bij toenemende snelheid. Uit dien hoofde
wordt aan de draagvleugelboot geen waterverplaatsing toegekend ..
De grote snelheid waarmede deze vaartuigen zich over het water kunnen
verplaatsen, maakt hun uitermate geschikt voor het onderhouden van (snel)
ferrydiensten (Italië-Sicilië, 60 passagiers, 4 ton vracht, snelheid
60 km/u).
- het luchtkussenvaartuig of hovercraft: vaartuig welke d.m.v. een luchtkussen
onder de vlakke bodem zwevend over de grond of het water kan worden voortbewogen. Ook deze eigenschappen maken het vaartuig uitermate geschikt voor
het onderhouden van ferrydiensten (Dover-Calais, 66 passagiers, 8 ton vracht
en kruissnelheid van 130 km/u).
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3. DE VERVOERSillEGEN,
Voor de waterbouwkundigs ligt het zwaartepunt op de vervoerswegen. Dit is
in feite een toepassing van de algemene waterbouwkunde, waarbijals randvoorwaarden punten uit het voorgaande hoofdstuk ( de vervoersmiddelen,
schepen en scheepvaart ) dienen.

•

Vanuit deze invalshosk kunnen de volgende typen vaarwegen worden onderscheiden:
3.1. ZeMen, met een toespiteing op de zeestraten en haventoegangen in het
algemeen;
3.2. meren, met een onderscheid in natuur lijke- en kunstmatige meren;
3.3. Rivieren, met de onderverdeling in vrijeboven-, gereguleerde-, genormaliseerde-, gekanaliseerde- en beneden rivieren;
3.4. Kanalen, kunstmatige/gegraven waterwegen met een onderscheid in zeevaart kanalen ( Noordzee kanaal, Nwe waterweg, Suezkanaal,
enz.) en binnenvaart kanalen ( Twentekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal enz.).
Kenmerkend voor de vervoerewegen te water is - evenals bijde vervoerBmid-.
delen- de enorme diversiteit in afmetingen en kwaliteit.
In het begin van ds ontWikkeling vindt een volledige aanpassing van de vervoersmiddelen aan de vervoerswegen plaats.
met de opkomst vanlhet industri~le tijdperkmet zijngrote toename in het vervoer gaat dit veranderen. De vervoerskosten gaan een steeds belangrijker rol
spelen; dit vraagt om grotere schepen, snellere schepen. De vaarwegen moeten
zich hierbij gaan aanpassen.

•

Oe eerste stap in deze ontWikkeling is na te gaan op welke wijzede mogelijkheden van de bestaande waterwegen optimaal kunnen worden benut.
Dit vereist betere kennis van deze wegen, hetgeen betekent dat naast bestudering van de rivier- en kustproblemen tevens informatie moet worden gegeven
over de vaarwegen.
.
Aangezien aanpassing van de vaarwegen aan de groeiende eisen van de scheepvaart een economische aangelegenheid zijn,zal iedere volgende stap ( periodiek baggeren, bedregulering, enz.) hierbijalleen kunnen worden genomen
indien de eco'nomie dit recht.vaar-d.i
qt,
Naast deze aanpassing van de waterwegen aan de schepen blijfteen zekere
aanpassing van de schepen aan de waterwegen. Dit is het geval bijdie water•
wegen die niet aangepast kunnen worden - de oceanen.
Dit blijktb.v. uit het breken van de grote binnenvaart-convooien in de lagere
klasse vaarwegen of de overslag van goederen uit de grote zeeschepen in
kleinere zeeschepen op de "feeder"routes naar kleinere havens.
..

e

3.1. ZErEN (zeescheepvaartwgen).
Bijde vervoerswegen voor de zeescheepvaart zal men steeds onderscheid maken
tussen het eigenlijke zeetraject en de beperkte vaarwegen op de verbindingskanalen (Suezkanaal) en op de benedenrivieren, estuaria en havenmoneden.
Het zeetraject leent zich over het algemeen niet voor waterbouwkundig 1ngrUpen; de schepen en hun toegelaten diepgang woraen geklassificeerd naar
de ze~8n welke zijbevaren. maatgevend is daarbij de golfslag ~i8 op de betrokken zee kan optreden.
Hetzelfde geldt zowel voor de binnencoasters als de grotere ~coasters
die onder de kust varend met vluchthavens nabij "shortsea"- respectievelijk
"deepsea"diensten onderhoude.

•
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8ehoudens voor zeer grote schepen- waarbijdoor toenemende afmetingen niet
de golfslag maar de diepte de beperkende factor wordt ( mammoettanker~
de Noordzee )- zijnvoor zeescheepvaart meestal maatgevend de zeekanalen,
benedenrivieren, estuaria, enz.
Kustopeningen zUn daarbijinvele gevallien het punt dat beperkingen oplegt
ten aanzien van de diepte ( drempels, vertakte geulen, dwarsstromingen enz.)
terwijlop de estuaria en de benedenrivieren vaak dezelfde beperkende factoren optreden als die van de binnenvaart op de bovenrivieren.
3.2. mEREN.
Op de wereld komen vele natuurlijke- en kunstmatige meren voor, waarven sommige als gevolg van industri~le activiteiten relatief veel beroepsvaart
hebben (b.v. de Amerikaanse- en Canadese meren) anderen minder beroeps- en
recreatievaart (b.v. het IJsselmeer) doch de meeste hoofdzakelijk voor zeilsport en recreatievaart worden aangewend.
3.3. RIVIEREN.
Er bestaat een eindeloze variatie in riviertypen waarvan voor de eigenschappen en gebreken in de boven-, midden- en benedenloop wordt verwezen naar de
rivierwaterbouwkunde.
Naast de vereiste kennis hiervan ten behoeve van een geschikt type schip
is hulp aan de scheepvaart in de vorm van gedrukte en andere informatie
(rivierkaarten, betonning en bebakening, walradar, enz.) nodig om een zo
goed mogelijkgebruik van de scheepvaartweg te kunnen maken zonder dat deze
scheepvaartweg zelf·wordt aangepast.
In het algemeen zal een rivier als scheepvaartweg zo ve~l mogelijkaan de
volgende eisen moeten voldoen:
Voldoende diepte en breedte gedurende een groot deel van het jaar, in
elk geval in de periode van groot aanbod van goederen;
- Niet te scherpe bochten en niet te sterk meanderend in verband met de
grote lengte ontwikkeling;
Niet te grote stroomsnelheden, dit zowel in de opvaart (p.k.ls) als afvaart (uit de bocht slingeren van de grote sCheepsmassa's);
- Geen stroomversnellingen of watervallen;
- Geen andere hindernissen gedurende een te lange periode (ijs,mist, boomstammen, vegetatie);
- Waterverbindingen van het beginpunt tot het eindpunt van het goederentransport;
- Aan de eindpunten stabiele, snelle en veilige overslag van goederen.
Indien het vervoersaanbod toeneemt zullen genoemde maatregelen op een gegeven moment onvoldoende zijnen is een verdere vervoerstoename, zonder dat
verbeteringen aangebracht worden aan de scheepvaartweg zelf, onmogelijkof
althans economisch niet verantwoord.
Kunstmatige ingrepen in de vorm van ~ivierwerken zullen dan ontworpen
moeten worden, die in verband met de verstrekkende gevolgen zo "voorzichtig"
mogelijk (d.w.z. zeer geleidelijkin de tUd verlopend) moeten worden uitgevoerd.
Tot de ingrepen behoren (in toenemende belangrijkheid):
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- periodiek baggeren van locale ondiepten;
- bodemregulering~ het vastleggen van de rivierbodem op bepaalde plaatsen
door b.v. bestartingen;
- oeverregulering = het vastleggen van de geul d.m.v. geleidingswerken;
- normalisering = vastleggen in de breedte c.q. ineen keurslijf dwingen van
de rivier door oeverregulering langs beide oevers;
- afvoerregulering = beinvloeding van de afvoerverdeling over het jaar
d.m.v. reservoirs;
- waterstandsregulering = volledige beheersing van de waterstand d.m.v.
de kanalisatie, dat is plaatsing op b~paalde
plaatsen van stuwen in de rivier.
Aldus kunnen bijeen rivier worden onderscheiden:
- een vrijebovenloop, onge~hikt voor de scheepvaart tengevolge van de sterke stroming van het water door het grote verhang, bochten, ondiepten,
veranderlijke waterstanden enz.;
- een gereguleerde of genormaliseerde boven- en middenloop, vastlegging
van de vaargeul of vaardiepte door oeverregulering langs e~n of beide
oevers ( Rijn, Ij.ss
e I );
- een gekanaliseerde boven- en middenloop, een waterstand~regeling ten behoeve van de scheepvaart d.m.v. stuwen op bepaalde afstanden ( maas,
Naderrijn, Lek ).
3.4. KANALEN.

Kanalen zijnkunstmatige of gegraven waterwegen met een nagenoeg constant
waterpeil waarin veelal geen stroming van belang optreedt.
Zijdoen dienst als verbindingsweg tussen ze~en (SuQzkanaal), tussen riviéren (maas - Waalkanaal), tussen de zee en havens (Noordzeekanaal) enz.
Enkelen fungeren tevens als stroomkanaal ten behoeve van de waterhuishouding zoals b.v. het Amsterdam-Rijnkanaal.
Daarnaast wordt, in tegenstelling tot het "open" SuazkanaaL; de aanleg
voorbereid van zgn. "halfopen" kanalen met wisselende waterstanden
die aan ~én zijdetoegankelijkzijnvoor de getijbeweging (Hartelkanaal en
Kanaal door Zuid-Bevelend).
Door middel van schutsluizen en bijzondere constructies (scheepsliften,
overtomen enz.) kunnen de hoogteverschillen tussen de panden worden overwonnen.

•

ONTWERPCRITERIA.
De ontwerpeisen ten behoeve van de dimensionering en vormgeving van de diverse onderdelen van de vaarweg dienen zodanig te worden vastgesteld dat
een veilige en vlotte afwikke~ing van het scheepvaartverkeer ten alle tijde
wordt gewaarborgd.
Deze eisen worden bepaald door:
- Da interactie schip en weg = hydraulische verschijnselen zoals retourstroom,
waterspiegeldaling en scheepsgolven, al of niet in combinatie met stromingen in de vaarweg, die hydrodynamische krachten op het varend schip
uitoefenen, als gevolg waarvan het varend schip in vertikale zin een
inzinking (sguat) en in horizontale zin een slingering en drift ondergaat.
- De diversiteit in scheepstypen en grootte = maatstaven waarbij:
t.av. de vaardiepte het grootste schip maatgevend kan zijn(mammoettanker
voor de zeeva6rt en duwconvooi voor de rivier- of binnenvaart) en
t.a.v. de vaarbreedte, een combinatie van vaartuigen (de manoeuvreerbaarheid).
- De intensiteit van de scheepvaart = het aantal schepen c.q. tonnen

~
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laadvermogen die per tijdseenheidpasseert, een maatstaf waaruit de capaciteit (de maximale intensiteit) van de vaarweg wordt bepaald en waaraan de màatgevande intensiteit (een van de interactiè schip/schip, de
diversiteit en het intensiteitspatroon afhankelijk gegeven) wordt ontleend.
Op grond van het vorenstaande kunnen de dimensies van de vaarweg als volgt
worden bepaald, nl:
- de vereiste diepte, aan de hand van de eisen m.b.t. de bestuurbaarheid
van het vaartuig (= squat + diepgang maatgevend schip
+ underkeel clearence);
- de vereiste breedte, aan de hand van de maatgevende intensiteit vande
scheepvaart, onderscheidenlijk in 2,3 or 4 vaarstroken ;
- het vereiste oppervlak, aan de hand van een verruiming van het "basis"oppervlak, verkregen uit voornoemde diepte en
breedte. Deze verruiming heeft tot doel de verhouding As/Ak tussen de natte oppervlakken van
grootspant schip (As) en kanaaldoorsnede (Ak)
zodanig te verkleinen dat bijeenzelfde motorvermogen economischer kan worden gevaren, het~een
het beste kan worden ge~fectueerd door vergroting
van de vereiste diepte.
KlASSIfICATIE VAN VAARWEGEN.
Voor de scheepsbouwer, scheepvaartmaatschappij en bevrachter maar ook voor
de beheerder en ontwerper van scheepvaartweg, en haven is het van groot
belang inzicht te hebben betreffende de kwaliteiten Van scheepvaartw~gen
in bepaalde gebieden c.q. te geraken tot een.klasaificatie -,.viaeen
normalisatie - van de vaarwegen, te bevaren door schepen met genormaliseerde-afmetingen, vermogens enz.
Zo is men in het kader van de Europese samenwerking in West Europa gekomen
tot een vijftalklassen van schepen, welke de overeenkomstige vijfklassen
van scheepvaartkanalen kunnen bevaren.
In Nederland zUn aan deze klassen nog een tweetal klassen toegevoegd, t.w.:
- klasse 0 ten behoeve van het grote aantal kleine vaarwegen van lokale
betekenis en
klasse 6 voor de vaarwegen geschikt voor de duwvaart, bestaande uit 4
bakken.
In Europees verband worden:,pogingen ondernomen om normen met betrekking
tot vaardiepte,bodembreedte, dwarsprofiel en bochtstraal van de vaarweg,
schutlengte en drempeldiepte van sluizen enz. vast te stellen voor de aanleg van nieuwe of verbetering van bestaande vaarwegen,in navolging van die
vastgesteld door de CEmr (de Commissie van Europese Verkeersministers)
voor vaarwegen van de klasse 4.
Tenslotte kunnen op grond van verkeerstechnische overwegingen de vaarwegen nog worden onderscheiden in:
open vaarwegen, met een in principe onbeperkte doorvaarthoogte, hetgeen
in de praktijkovereenkomt met obstakels van 24 m of hoger
zoals hefbruggen, hoogspanningslijen enz. en
- gesloten vaarwegen, met een beperkte doorvaarthoogte.

';~'
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4. De vervoersknoonpunten (Havens)

Een haven kan op verschillende wijzen worden gedefiniëerd, definities,
die elk op zichzelf onvolledig zijn, maar samen een goed beeld hiervan
geven.
In het algemeen wordt onder een haven verstaan een natuurlijk of kunst-·
matig aangelegde veilige ligplaats voor schepen. Zij is echter eveneens
te beschouwen als een knooppunt van het verkeer. De eerste definitie
geeft de oorspronkelijke zienswijze weer, t.w. vanuit het vervoermiddel
te water, dat een rustige beschutte ligging behoeft voor het laden en
lossen; de tweede is de modernere c.q. huidige

visie, ontleend aan de

transport- of vervoersketen, waarin de haven wordt beschouwd als een
dynamisch centrum voor de overslag van schip op schip, van schip o~
rail of auto en omgekeerd.
Dezelfde accentverschuiving heeft zich eveneens in functioneel opzicht
voltrokken. Aanvankelijk fungeerde een haven hoofdzakelijk of uitsluitend als stapelplaats, omdat er toen nauwelijks of slechts zeer weinig
binnenlands verkeer bestond. Specifieke stapelhavens zoals Amsterdam,
Antwerpen, Londen, Singapore, Hongkong enz., waar destijds de goederen
geruime tijd moes-tenworden opgeslagen in afwachting van verdere afhandeling, hebben deze functie thans grotendeels verloren als gevolg van
de inmiddels gewijzigde omstandigheden en aanzienlijk verbeterde
behandelings- en transportmethoden.
Tegenwoordig moet de haven als knooppunt van het verkeer over zodanige
opslagmogelijkheden beschikken, dat onregelmatigheden in de vervoersstroom (te allen tijde) kunnen worden opgevangen. Ze doet ook nu nog
dienst als stapelplaats, maar alleen voor goederen, die niet direct
doorgezonden kunnen worden.
Het opslaan van de goederen is dus slechts een tussenstadium in het
vervoer. De haven treedt op als buffer of accumulator, waarbij de
outillage zodanig dient te zijn aangepast, dat een snelle behandeling
van de goederen kan worden gewaarborgd.
Een haven kan van nature gevormd zijn (natuurlijke haven) of op kunstmatige wijze (vanaf de oever c.q. kust uitgebouwd of ingegraven)
aangelegd worden (kunstmatige haven). De meeste zeehavens zijn van

~
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oorsprong natuurlijke havens. De eenvoudigste vorm hiervan is de rede,
een voor schepen toegankelijke watervlakte, die naast goede ankergrond
meer of minder beschutting biedt tegen wind en golven.
Naar gelang de wijze van beschutting spreekt men van een open rede,
indien slechts onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld een aflandige
wind) een rustige ligging kan worden verkregen en van een gesloten of
beschutte rede, indien deze ligging vrijwel altijd kan worden gewaarborgd. Tot de laatste behoren bijvoorbeeld de vele door eilanden,
landtongen of riffen beschermde natuurlijke baaien, fjorden, trechtervormige zeearmen of riviermondingen enz.
Van een haven is pas sprake, indien bij deze beschutte ankerplaatsen
eenvoudige voorzieningen worden getroffen voor het laden en lossen van
schepen (kaden en steigers), voor het behandelen van goederen (magazijnen,
emplacementen), voor het em- en debarkeren van passagiers enz.
De gigantische ontwikkeling van industrie, handel en scheepvaart na de
Tweede Wereldoorlog heeft in vele havens naast aanzienlijke uitbreidin~en
van de bestaande uitrusting, tevens geleid tot de aanleg van allerlei
bijzondere voorzieningen en aanleggelegenheden, geschikt voor een gedifferentiëerde _ of gespecialiseerde behandeling van goederen, zoals
industriehavens, olie- en containerterminals enz. De meeste hiervan
- waartoe nagenoeg alle moderne grote zeehavens als bijvoorbeeld Rotterdam,
New York, Antwerpen, Marseille, Amsterdam, Hamburg, Bremen enz. behoren zijn daardoor geleidelijk in kunstmatige havens veranderd.
Er bestaan verschillende soorten hav~ns. Sommigen ontlenen hun naam aan
één bepaalde functie of aan een speciale behandeling van één soort
ladingen (erts, kolen, olie, graan enz.), anderen aan natuurlijke omstandigheden (rivier, kust, getij), terwijl combinaties hiervan uit
commerciële, vervoerstechnische e.a. overwegingen veelvuldig voorkomen.
Essentieel hierbij is, de ontwikkeling van de goederenbehandeling
(e.e.a. naar aanleiding van analyses betreffende de transportkosten
die hebben aangetoond, dat voor vele schepen de ligtijd in de haven
en niet de vaarsnelheid maatgevend is). Deze wordt gekenmerkt door een
tweetal factoren, t.w.:
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_ enerzijds een integratie en standaardisatie in de transportcyclus
(verpakking, ladingseenheid, scheepsruim, overslag, eventueel verder
transport) en
_ anderzijds een differentiatie naar de goederen met hun specifieke
eigenschappen en eisen.
Hoofddoel van de integratie is het bevorderen van een snelle omloop van
de vervoersmiddelen en een versnelling van het transport van goederen
c.q. verlaging van de transportkosten. Het goederenpakket, dat zich
hoofdzakelijk in twee hoofdcategoriën, t.w. bulkgoed en stukgoed laat
onderscheiden, heeft v.w.b. het stukgoed - voorzover nodig en mogelilk - de
volgende bewerkingen moeten ondergaan:
vorming van ladingseenheden of unificatie (boxpallet, unicube,
i

ii

container, lichter) en
verandering van de lading in stortgoed (een homogene verschiining
zoals meel, suiker, cement), teneinde ze geschikt te maken voor
efficient massatransDort of continutransport c.q. overslag "en masse".

Op overeenkomstige wijze heeft dit streven ontwikkelingen teweeggebracht bij
schepen en overslagmiddelen, de andere bij de goederenbehandeling betrokken
factoren.
Een en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in een op elkaar afstemmen van
lading (goederen), werktuigen (overslagmiddelen) en schip, een aangelegenheid die voor de verschillende go~derensoorten uiteraard verschillend is.
Indien de hoeveelheid te transporteren goederen van een soort groot genoeg
is, kan dit leiden tot een voor die goederen specifieke wijze van vervoer
en behandeling. Zo heeft men bijvoorbeeld bij het vloeibare massagoed (olie)
d.m.v. tankers, aangepaste los- en laadmiddelen en pijpleidingen (voor
verder transport) een groot op elkaar afgestemd transportsysteem ontwikkeld.
Zo is dus naast de integratie van factoren in de transportcyclus een
differentiatie ontstaan in de goederenbehandeling. De differentiatie,
aanvankelijk geïntroduceerd voor het massagoed of bulkgoed, zoals branden grondstoffen van de industrie en basisvoedingsmiddelen, heeft geleidelijk
ook toepassing gevonden in de sector stukgoed (palletladingen, containers
enz.) .
Deze differentiatie in de goederenbehandeling heeft geleid tot de aanleg
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- enerzijds een integratie en standaardisatie in de transportcyclus
(verpakking, ladingseenheid, scheepsruim, overslag, eventueel verder
t r-anspor-t

) en

- anderzijds een differentiatie naar de goederen met hun specifieke
eigenschappen en eisen.
Hoofddoel van de integratie is het bevorderen van een snelle omloop van
de vervoersmiddelen en een versnelling van het transport van goederen
c.q. verlaging van de transportkosten. Het goederenpakket, dat zich
hoofdzakelijk in twee hoofdcategoriën, t.w. bulkgoed en stukgoed laat
onderscheiden, heeft v.w.b. het stukgoed - voorzover-nodig en moeeliik - de
volgende bewerkingen moeten ondergaan:
i

vorming van ladingseenheden of unificat±e (boxpallet, unicube,
container, lichter) en

ii

verandering van de lading in stortgoed (een homogene verschilning
zoals meel, suiker, cement), teneinde ze geschikt te maken voor
efficient massatranSDort of continutransport c.q. overslag "en masse".

Op overeenkomstige wijze heeft dit streven ontwikkelingen teweeggebracht bij
schepen en overslagmiddelen, de andere bij de goederenbehandeling betrokken
factoren.
Eén en ander he~ft uiteindelijk geresulteerd in een op elkaar afstemmen van
lading (goederen), werktuigen (overslagmiddelen) en schip, e~n aangelegenheid die voor de verschillende goederensoorten uiteraard verschillend is.
Indien de hoeveelheid te transporteren goederen van één soort groot genoeg
is, kan dit leiden tot een voor die goederen specifieke wijze van vervoer
en behandeling. Zo heeft men bijvoorbeeld bij het vloeibare massagoed (olie)
d.m.v. tankers, aangepaste los- en laadmiddelen en pijpleidingen (voor
verder transport) één groot op elkaar afgestemd transportsysteem ontwikkeld.
Zo is dus naast de integratie van factoren in de transportcyclus een
differentiatie ontstaan in de goederenbehandeling. De differentiatie,
aanvankelijk geïntroduceerd voor het massagoed of bulkgoed, zoals branden grondstoffen van de industrie en basisvoedingsmiddelen, heeft geleidelijk
ook toepassing gevonden in de sector stukgoed (palletladingen, containers
enz.).
Deze differentiatie in de goederenbehandeling heeft geleid tot de aanleg
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van genoemde havens, gespecialiseerd in de behandeling van één soort
ladingen, tegenwoordig veelal terminal genoemd indien niet het hele
bekken hierbij betrokken is.
De verschillende soorten havens kunnen globaal als volgt worden ingedeeld:

4. 1. Naar de aard der behandelde goederen in::
_ vissershaven: haven ingericht voor de ontvangst en behandeling van
vissersschepen. De moderne havens bieden naast ligplaats en een
reparatie-inrichting voor de schepen bovendien de middelen (sorteerruimten, veilinghal, ijsfabriek, koelhuis) en mogelijkheden tot snelle
verwerking (sorteren, veilen, verpakken, conserveren of koelen, opslag en verzending) van de vis;
_ houthaven: haven bestemd voor het laden, lossen, opslaan en doorvoeren
van hout c.q. houtpakketten of soms ook voor het bewaren en wateren
van stammen of houtvlotten;
_ graanhaven: terminal voor gespecialiseerde behandeling van graanproduc-

•

ten. Met bijzondere apparatuur (pneumaten of rijdende elevatoren) worden
de met bulkcarriers aangevoerde producten uit de ruimen gezogen en met
transportbanden, liften enz. naar de opslagplaatsen (silo's) afgevoerd
of via stortkokers e.d. overgeslagen in kleinere schepen, binnenvaartschepen ena ,;
petroleum- of öliehaven: terminal voor rationele overslag, opslag en
doorvoer van olie en olieproducten ..De met tankers aangevoerde producten worden met pompen, flexibele slangen en andere aangepaste middelen
continu overgeslagen naar (tegen brand beveiligde) opslagtanks op de
wal en vervolgens weer via pijpleidingen, binnenvaarttankers e.d. doorgevoerd naar de verschillende bestemmingen. Veelal gecombineerd met
raffinaderij en aanverwante industriëen;
_ containerhaven: terminal, uitgerust voor ontvangst en behandeling van
containerschepen. Met speciale kranen (portainers en shiptainers) worden
de laadkisten volgens het lift on - lift off systeem overgeslagen en
vervolgens m.b.v. trailers en andere speciale apparatuur zoals straddlecarriers (voor horizontaal transport), vancarriers (om te stapelen)
en transtainers (voor het verplaatsen en stapelen) naar de verschillende opstelruimten (stacks) of groupage (strip en stuff) loods
vervoerd voor verdere afhandeling c.q. doorvoer naar de bestemmingen in
buitenland (met feederschepen) of achterland (over rail, weg of binnenwater) ;

•

21

- ferryhaven: terminal, speciaal voor ferryschepen, welke naast de
outillage bestemd voor de behandeling van passagiers, beschikt over
oprijbruggen (ramps) waarmee de "rollende" lading (auto's en trailers)
snel volgens het rij op - rij af (ro/ro) systeem aan boord of van
boord wordt gereden.
- ertshaven: terminal, voor overslag, opslag en doorvoer van met bulkcarriers aangevoerde ertsen en toeslagstoffen voor ijzer of staalindustriëen, soms gecombineerd met een hoogovenbedrijf, Met aangepaste apparatuur zoals zware grijpers, transportbanden en hierop
aangesloten laad- en losinrichtingen wordt het stortgoed hoofdzakelijk
via de buffer doorgevoerd naar de verschillende bestemmingen in

•

binnen- of buitenland;
- industriehaven: haven voor de behandeling van uitsluitend grondstoffen
en producten van in die sector gevestigde (havengebonden) industriëen;
- stukgoedhaven: haven bestemd voor de behandeling van algemeen stukgoed
(general cargo). De goederen, zeer uiteenlopend in soort, grootte,
gewicht, hoeveelheid (zelfs kleine partijen bulkgoed of massagoed
kunnen daartoe behoren) vereisen voor een efficiënte behandeling
etablissementen met een adequate uitrusting, zoals doorvoerloodsen,
pakhuizen, topkranen, .kade spor-enen middelen voor het stapelen,
horizontaal en vertikaal transporteren van goederen;
- transitohaven: haven waarvan het grootste gedeelte van het goederenpakket
bestaat uit doorvoerladingen en dientengevolge beschikt over faciliteiten zoals vermeld bij de hiervoor genoemde terminals met aangepaste
middelen (Rotterdam, Singapore enz.)
4.2. Naar de aard van het scheepvaartverkeer in:
- oorlogs- of marinehaven: haven dienende als basis voor oorlogsschepen,
ook wel vlootbasis genoemd. (Den Helder, Portsmouth, Scapa Flow,
Toulouse, Kiel enz.);
- aanloophaven: (port de vitesse), geografisch en nautisch gunstig
gesitueerde haven, die door passerende schepen zo nodig (bij wilde
vaart) of geregeld (bij lijnvaart) wordt aangedaan of aangelopen voor
het snel in ontvangst nemen of afgeven van kleine partijen goederen;
- handelshaven: haven die als knooppunt van het handelsverkeer functioneert
en die uit hoofde van de diversiteit van het goederenpakket over een
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uitgebreide outillage (los- en laadgerei, opslagruimte etc.)
beschikt voor de overslag, opslag en doorvoer van de verschillende
goederen. De meeste havens zijn handelshavens. Sommigen zijn als
gevolg van gunstige geografische, economische, infrastructurele en
en andere factoren een trefpunt geworden van vele internationale
scheepvaartlijnen. Dergelijke havens, ook wel wereldhavens genoemd,
beschikken vanwege de voldoende diepgang (en daardoor bereikbaarheid
voor de meeste typen schepen) enerzijds en de goede spoor-, weg- en
waterverbindingen met het achterland anderzijds, veelal over verschillende
soorten terminals en etablissementen met aangepaste apparatuur en
middelen voor een gespecialiseerde behandeling van alle soorten ladingen, reparatie van schepen enz. Mede op grond hiervan zijn ze aantrekkelijke vestigingsplaatsen gevonden voor diverse industriëen (Rotterdam,
Antwerpen, New York, Londen, Hamburg enz.)

4.3. Naar de geografische ligging in:
zeehavens: havens direct aan zee dan wel in de nabijheid daarvan
gelegen, in het algemeen bestemd voor allerlei vaartuigen (zee- en
binnenvaartschepen) en
rivierhavens: meer stroomopwaarts van de rivier aangelegd, uitsluitend
bestemd voor binnenschepen (Duisburg, Straatsburg enz.)~
Tot eerstgenoemde kunnen ~.m. worden gerekend:
eilandhavens (zie blz. 6a)
kusthavens (uit de rotsige kust gebouwd: Napels, Genua, Marseille; in
de kust gegraven: Duinkerken, Zeebrugge, Scheveningen),
havens aan riviermonden ook wel mondingshavens genoemd (Vlissingen,
Bremerhaven, Cuxhaven, veelal optredend als voorhaven van de grotere
deltahavens) en
deltahavens (uit functionele e.a. overwegingen zo ver mogelijk landinwaarts aan rivieren gesitueerde havens zoals Antwerpen, Rotterdam,
Bremen, Hamburg, Londen).

4;41 Naar de voorkomende getijbeweging in:.
open of getijhavens: havenp in open verbinding met zee en daardoor
onderhevig aan (veelal geringe) getijbeweging (Rotterdam, Scheveningen,
Delfzijl) en
gesloten of dokhavens: vanwege grote getijverschillen (d.m.v. sluizen)
van het buitenwater afgesloten havenbekkens (Le Havre, Duinkerken,
Antwerpen, Londen, Bremen).

•
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eilandhavens (natuurlijke = Phauros in de delta van de Nijl, Singapore,
Hongkong; kunstmatige

=

diverse olieterminals o.m. bij la Solina 25 km

uit de kusi in het meer van Maracaibo, nabij Ravenna in de Adriatische
Zee en de ontworpen olieterminal voor mammoettankers bij Le Havre.)
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5.

•

Havenaanleg
De aanleg van een haven wordt bepaald door verschillende
de eenvoudigste

factoren. Bij

vorm, de open of gesloten reden (een natuurlijke

is dit minimaal.

De situering is dan alleen afhankelijk

haven)

van het doel,

t.w. het creëren van een ligplaats voor schepen, waar met het oog op
een rustige "overslag

op stroom" naast vo'Ldoeridebeschutting

stroom, wind en golven tevens een redelijke ankergrond

tegen

kan worden geboden.

Deze situering is een natuurlijk gegeven, waaraan de andere mee bepalende
factoren,

zoals de economische,

inzake het betreffende
infrastructuur,

technische, planologische

consumptie- en produktiegebied

zoals zich dat bij vele havens heeft

voorgedaan,

als gevolg van een gunstige ontwikkeling

uitbreiding

van de faciliteiten

en goederen noodzakelijk
daarbij onderneemt,

door de toenemende

•

van het achterland
stroom van passagiers

wordt. De eerste stap die men in het algemeen

is dan vergroting van de beschutte wateroppervlakte

door aanleg van golfbrekers

(lfpieren, ~n de volgende fase gevolgd door

de bouw van steigers annex loodsen en magazijnen

voor het sneller em- en

van de passagiers alsmede voor het sneller lossen en laden van

de goederen. De rede is geleidelijk
status in een kunstmatige
Een soortgelijke

geleid

tot

een haven geworden, de natuurlijke

overgegaan.

ontwikkeling

scheepvaartverkeer.
kelijk

en de aansluitende

dienen te worden aangepast.

Een andere situatie ontstaat wanneer,

debarkeren

e.a. gegevens

heeft zlch uiteraard

ook voltrokken bij het

De toenemende vraag naar scheepsruimte

heeft aanvan-

vel'7.lee:'dering van ne t aar.t a L s cr.ep er., Gûch ui lein~el.ijt

tot schaalvergroting

(grotere inhoudsmaat)

en differentiatie

(verschillende

typen) bij de schepen zelf.
Deze ontwikkeling

heeft voor de verschillende

gevolgen gehad. Door de schaalvergroting
vergroot en verdiept,
bijzondere

moesten

terwijl de gedifferentiëerde

eisen, zowel in kwantitatieve

faciliteiten

havens in de wereld grote
toegang en bekkens worden
goederenbehandeling

als kwalitatieve

zin, t.a.v. de

stelde.

•
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Alleen de huidige wereldhavens,

zoals Rotterdam,

New York, Arrtt ....erpen,

London, Hamburg, Marseille e.a. hebben deze ontwikkeling

tot zekere

hoogte kunnen volgen. Voor de meeste havens waren de finantiële

conse-

quenties, verbonden aan de grotere diepgang en de gespecialiseerde
goederenbehandeling,
van een geografisch

echter een te zware opgave, veelal mede als gevolg
minder gunstige ligging en daardoor procentueel

grotere invloed van de betreffende
gen, getijden, zandbeweging
gesteldheid

natuurlijke

factoren zoals zeestromin-

langs de kust (door littoral drift), bodem-

enz.

De invloed van deze factoren is zeer verschillend.
Stromen zijn horizontale
verschil~en

waterverplaatsingen,

in soortelijk

welke veroorzaakt

gewicht (dichtheidsstromen),

(vertikale waterbewegingen),

in wind (driftstromen)

worden door

in barometerstand

of in getij (getij-

stromen.
Grote rivieren welke in zee uitmonden kunnen daarop hun invloed laten
gelden. Zo ook de getij beweging zelf. Voor de havenontwerper

is het effect

hiervan tweevoud~g, namelijk dat een schip daardoor uit de koers kan geraken
(driftstromen, doodwater) en dat uitschuring

of aanslibbing

(aanzanding)

van de 'bodem kan optreden.

fig. 1

fig. 2

Invaart bij symetrische havenmond

Invaart bij asymetrische

havenmond
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Het komt op verschillende

plaatsen voor dat bij havenmonden

overwegend één richting heeft (bijvoorbeeld
zal men de haventoegang

de stroom

te Port Said). In dit geval

niet ontwerpen zoals in fig. lis

weergegeven,

want dan zou het schip bij rechte invaart uit de koers geraken. Aangezien
een schip het beste bestuurbaar

is gedurende de vaart tegen de stroom in,

kiest men dan de in fig. 2 geschetste vorm; tijdens het. binnengaan

is het

schip beschermd achter de langste golfbreker.

Het voorkomen van een stroom overwegend uit één richting gaat bij zandige kusten veelal gepaard met het transport van dit bodemmateriaal
die kust (zandtransport

langs

door littoral drift).

•

fig. 4

fig. 3
Zandbeweging

Zandbeweging

bij golfbreker

Indien het beweeglijke
door de uitschurende
de eenvoudige

bij stroomleidende

dammen

zand in de strandlijn een holte vindt, welke niet

stroom wordt open gehouden of indien door een obstakel

zandbeweging evenwijdig aan de kust wordt verstoord, dan

slaat het ter plaatse neer. Haveninvaarten

aan zandige kusten lopen derhal-

ve gevaar te verzanden. Wil men dit voorkomen, dan moet het zand worden
vastgehouden,

eer het de invaartopening heeft bereikt (fig. 3) of men laat

het verder meevoeren d.m.v. stroomleidende
golfbrekers

dammen (fig. 4). Met behulp van

kan men aan zandige kusten derhalve aanzanding van de toegang

•

27

tot de haven verhinderen of sterk vertragen. De kustlijn bouwt zich aan
de ene zijde van de golfbreker/dam uit, aan de andere zijde vindt afname
plaats.
Port Said (I<ust(~ni859 -i939)
<,

--_

-9r1\

(I~is§)--"
N

,

PORT fOUAD

fig. 5
Haven van Port Said
Een voorbeeld van de eerste is de haven van Port Said, waar één enkele dam

4It

aan de westzijde de zandstroom langs de kust opvangt en zeewaarts leidt
(fig. 5). Hierbij zal de dam steeds weer verlengd moeten worden om aan de
eis van voldoende diepgang te kunnen blijven voldoen. Aangezien alleen
modelproeven de mogelijkheid bieden het effect van de geprojecteerde
kunstwerken vooraf te onderzoeken, wordt tegenwoordig bij het ontwerpen van
een haveningang de vorm van de golfbrekers of dammen dan ook vastgesteld
aan de hand van zo'n proef in een waterloopkundig laboratorium, waar alle
aspecten (stromingen, golven, bodemgesteldheid enz.) nauwkeurig kunnen worden
nagebootst.
De invloed van wind is velerlei. De wind is de hoofdverwekker van zeestromen.
De wind is ook veroorzaker van de meeste typen golven, de gewone windgolven
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(waarvan de grootte afhankelijk is van waterdiepte,

strijklengte,

wind-

kracht en windduur) en de deining (van het eerste te onderscheiden
de meer afgeronde toppen en de verhoudingsgewijs

door

langere golflengte).

De wind geeft ook aanleiding tot het ontstaan van extra verhogingen of
verlagingen

van het waterpeil door opwaaiing, resp. afwaaiing, verschijn-

selen waarmee bij de bouw van etablissementen

of terminals in open havens

rekening gehouden dient te worden (overhoogte).
factor bij de vormgeving van de havenmond,
functie hebben de dammen of golfbrekers

Hij is een belangrijke

immers naast de stroomleidende

tevens tot taak het doordringen

van de golven in de haven zoveel mogelijk tegen te gaan.
De eisen, die de scheepvaart echter stelt betreffen niet alleen de rustige
ligging, maar ook de veilige invaart, dus liefst een zo groot mogelijke
havenmond of toegangsopening.

Een zo gering mogelijke golfdoorgang

haven vereist daarentegen een zo nauw mogelijke

in de

opening, zodat gestreeft

dientte worden naar een optimaal compromis tussen de beide eisen.
Voorts is een goede oriëntatie van de havenmond
windrichtingen

t.o.v. de verschillende

van belang, omdat schepen met een hoge opbouw een invaar-

lijn prefereren die zoveel mogelijk overeenkomt

met die van de krachtigste

winden. Hierdoor kunnen tijdens bepaalde stormen golven de haven binnendringen. De uiteindelijke

vorm van de dammen is derhalve een aangelegenheid

van het afwegen van verschillende belangen waarvan de beste oplossing
slechts d.m.v. de reeds eerder genoemde modelproeven
Tenslotte

kan .worden bewerkstelligd.

is de windrichting van belang voor de oriëntering van de aanleg-

gelegenheden

in diverse havenbekkens.

Kleine en middelgrote

schepen worden

zoveel mogelijk afgemeerd in de dominante richting, terwijl vooral voor
de grootste schepen (bulkcarriers en tankers) de richting van de optimale
windkracht maatgevend is.

Getijden zijn periodieke veranderingen

in de waterstand, waarmee van

richting wisselende stromen (getijstromen) gepaard gaan (eb of laagwater
en vloed of hoogwater).
De invloed van de getijbeweging

voor de aanleg heeft hoofdzakelijk

betrek-

king op de toegang en is afhankelijk van de omstandigheden,

d.w.z. ener~

zijds van het getijverschil,

ligging van de

anderzijds van de geografische

haven (aan de kust of aan de rivier).
Kusten met geringe getijverschillen

zijn bij voorkeur geschikt voor open

•
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havens, waar het peil hetzelfde is als van het buitenwater
op elk tijdstip kan binnenvaren
belangrijke

(voor de scheepvaart

en waar men dus

is tijdwinst een

factor).

Bij kusten met grote getijverschillen

is het financiëel voordeliger

de

haven achter een sluis (dus gesloten) uit te voeren (constant binnenpeil
met daarop exact af te stemmen kunstwerken,

rustige ligging van de schepen,

geen kans op aanslibbing).
Ook bij havens aan rivieren kan dit onderscheid worden gemaakt, namelijk
in:
- rivieren zonder (of met zeer geringe) getijbeweging

en

- rivieren met get ijbeweg Lng ,
Een haven aan een rivier zonder getijbeweging
betrekkelijk

diepstekende

is alleen toegankelijk

voor

schepen, indien de minimum afvoer groot genoeg

is (Mississippi en Amazone). Baggeren van de toegangen geeft slechts beperkte mogelijkheid

tot verbetering.

Havens aan getijrivieren

bieden ruimere mogelijkheden

Verdieping van de rivier door baggeren

tot verbetering.

leidt tot vergroting

van het hori-

zontale getij (door het minimum profiel) en dus toename van het vermogen
van de rivier.

Tenslotte

zal de havenbouwer

bij het ontwerpen van de kunstwerken

rekening dienen te houden met geologische
rivier- of kustbodem en aansluitende
bassins annex etablissementen
Rots- of rotsachtige

van de

terreinen waarin de toekomstige

en uitrustingen

kusten/oevers

een degelijke en draagkrachtige

opbouw c.q. draagkracht

ernstig

moeten worden gesitueerd.

en terreinen hebben het voordeel van

funderingsbodem,

kostbare uitbouw (uitvoering uitsluitend

doch het nadeel van de

"in de natte") van kaden, pieren

en golfbrekers bij een vaak sterl verlopende kustlijn, in het bijzonder
bij grote getijverschillen.
Zandkusten en terreinen van alluviale samenstelling

lenen zich daarentegen

wel voor een uitvoering "in de droge" en voor ieder gewenst

type haven

(open of geSloten). Zij hebben echter het nadeel van een veelal slappe
ondergrond, waardoor bijzondere funderingsmethoden,

grondverbeteringen

e.d.

moeten worden toegepast ter voorkoming van calamiteiten aan de kunstwerken
of verzakkingen

van terreinen o.m. door gebruik van zwaar materieel.

Bij dit type havens moet bovendien rekening worden gehouden met veel onderhoudsbaggerwerk
onder getijden).

t.b.v. het op diepte houden van toegang en bassins (zie

30

6.

Haveninrichting

De inrichting van een haven is een aangelegenheid
utiliteitsoverwegingen
en goederen).

wordt beheerst

die geheel en al door

(efficiente behandeling

van schepen

Dit geldt niet alleen voor iedere terminal of etablissement

van een overslag- of kadebedrijf afzonderlijk,
verschillende bekkens en uiteindelijk
utiliteitsbedrijf.

doch evenzeer voor de

voor de gehele haven als ~~n groot

Destijds hadden de havens slechts ~én functie (overslag annex opslag van
goederen),

vóór en na transport van de goederen waren minder urgente

aangelegenheden,

afgestemd op de bestaande

nische middelen of mogelijkheden.

(beperkte of gebrekkige)

Thans zijn de meeste havens knooppunten

van het verkeer, met het accent op de doorstroming
it moving"),
portsystemen.

tech-

een gevolg van geleidelijk

van de goederen

ontwikkelde geïntegreerde

("keep
trans-

Bovendien hebben vele havens zich door industrievestigingen

ook tot produktiecentra

ontwikkeld. Het karakter van de goederenstromen

en

de inrichting van deze havens is daardoor aanmerkelijk gecompliceerder
geworden.

Desondanks komen er nog steeds havens voor met slechts één functie, namelijk
alle uit~oerhavens

van grondstoffen,

vissershavens

enz. Het merendeel

echter verenigt meer functies in hun bedrijf. In verband hiermee,kan worden
gesteld dat de inrichting voor iedere haven verschillend

Bij havens met één enkele functie, zoals bijvoorbeeld
grondstoffen

lSo

de uitvoerhavens

van

~

is .de inrichting en outillage geheel afgestemd op de opslag

en overslag "en masse" van deze stoffen. Kenmerkend hiervoor is de grote
terreinbehoefte,

benodigd voor de aanleg van buffervoorraden

treffende massagoederen
aansluitende

volledig gemechaniseerde

d.m.v. pneumaten,
bijbehorende

(silo's, open opslagplaatsen,

tanks), het daarop

en geautomatiseerde

wielgravers, pompen, transportbanden,

afwerp- of losinrichtingen

van de be-

afvoersysteem
pijpleidingen

annex

en de specifieke aanleggelegenheden

(pieren en steigers, instede van kaden) ten behoeve van de grote diepstekende
bulkcarriers of tankers.

~
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De hierbij gehanteerde behandelingsmethode
genoemde "vloeiende overslag",

een rationeel transportsysteem

het huidige streven naar unificatie
d.m.v. pallets, containers,

is een voorbeeld van een zo

en massavervoer

waaruit

van het stukgoed

lichters enz. is ontwikkeld.

Niet al het stukgoed leent zich echter hiertoe. Voor een niet onbelangrijk gedeelte wordt de klassieke,

arbeidsintensieve

behandelingsmethode

van het in soort, grootte en gewicht sterk variërende ~lfemeen stukgoed
nog steeds gehanteerd, met behulp van de kenmerkende middelen
trekkers + trailers,

netten, slings, stuwadoorpallets,

zoals

forklifts en de

spitse, hoog in de lucht torende topkranen.

De moderne aanpak van het stukgoed heeft geleid tot nieuwe vervoerssyste-

•

men en behandelingsmethoden

en daardoor tot een geheel andere visie t.a.v .

inrichting en uitrusting van de betreffende
Door vergroting
mechanische
vancarriers,

van ladingseenheden

uitrustingsstukken
transtainers

etablissementen

moeten thans grotere en zw?ardere

en hulpmiddelen

zoals straddle carriers,

en portainers voor de behandeling

kisten worden aangewend. Bovendien

of terminals.

van de laad-

vindt de doorvoer van deze eenheden

over weg en spoor, evenals bij het vaste massagoed, uitsluitend
me"er in de diepte opgestelde opslagcentra

plaats via

(stacks); e. e .a. in tegenstelling

tot de klassieke methode bij het stukgoed, welke directe overslag op de
kade en afvoer naar de bestemming
door de aanwezigheid

in het achterland mogelijk maakt, o.m.

van kadesporen.

Dit houdt in, dat bij de behandeling

van container en ro/ro ladingen aan-

zienlijk meer ruimte in de diepte per ligplaats benodigd is en dat de
aansluiting op het bestaande wegen- en spoorwegennet

alleen via de land-

zijde van de terminal kan worden bewerkstelligd.

De evolutie in het zeevervoer heeft via schaalvergrotingen
en andere transportsectoren

bij de scheepvaart

derhalve geleid tot geheel nieuwe inzichten

t.a.v. de inrichting van de haven als knooppunt in het verkeer.
"In het kader van de specialisatie

in de goederenbehandeling

(als uitvloei-

sel van het streven naar een totale integratie -in de vervoersketen)

moet

de inrichting van de haven thans te allen tijde kunnen worden aangepast
aan de eisen van ieder modern vervoersysteem,
worden aangepast aan de vervoersketen
kelijk, de vervoersketen

m.a.w. de haven dient te

en niet, zoals tot voor kort gebrui-

aan de haven.

Delft, april 1978.
C.W.L.Tupang.
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7.

HAVENRELATIES
HAVENS
IVERVOERSWEGENI
1. GEWONE WEG
2.SPOORWEG
3. WATERWEG
ZEE-ZEEARM
RIVIER -KANAAL

(::::::::::::::::::::~
··.·.·'·,·'·t.·.·. nat u u r liJ·k

W$;%1 kunstrnctiç

D

•
G>

1>

<
rn

C
Z

::0

<

(f) N-~

"Tl

o

::0

3:

û
>t\18MnO ·S
~31HJIl·t;
dIHJS~OlOW ·E
N08'v'M~OOdS 'Z
Oln\llHJ'v'~A'l

I N3l3001WStl30A~3AI

•

33

~

w
o
o
:E
Ul

~

W

o
>
~
W

>
W

(J)

o

l..-

z

Q)

c

<t

_J

Cl

z
w
z

o
__.
U')

0..

z

01- __ -4
C

CD

ezw

Q)

0..

o

t-

.x:

Z

en

o

w
:2:
w

>
Q)
......

Q)

--'

~

I..-

o
o

til
0..

Ul

lfl

o

::J

0..
\Jl

CD

«
I-

-«

s:

:E

N

ei

w

u

_J

til

z

Q)
Q)

n:=
w

l..Q)

I-

I 0
Ol>

0...

o

eG

l..-

__.0 til
til 0
0.."'0"'0

en

00
o
o' Q) _,

~

N
Z
W

11:'1-------+---......

~"'O

o
~

en
lf)
::J
I-

W
I-

«

._J

ul

~

lf)

~

w
ui
~
~

w

>

.

co

en

c
"'0
Cl)

0..
0..

