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donderdag 31 augustus 1918 6 

Infrastructuur 
-~~--·-- - -- . 

en milieu 
Europese distributie na 1992 ( 4) 

'Klein oneeval zoret op over
voile wegen voor crote opstoppin
een'. '125 Kilometer file leet 
Randstad plat'. 'De weeen rond de 
Poort van Europa zijn dicht&e
slibd'. Recente krantekoppen be
vestieen bet inzicht uit de wacht
tijdtheorie, die inhoudt dat de 
wachttijden in een wachtrijsys
teem (lees: de infrastructuur) ex
plosief toenemen als de bezet
tinesgraad van bet systeem de ca
paciteitsgrenzen nadert. 

Door prof.dr. C.B. Tilanus •) 

Het explosief toenemen van 
wachttijden eeldt voor alle vervoers
modaiiteiten: wecvervoer, railver
voer en luchtvervoer, uitgezonderd 
de binnenvaart en de pijpleidin1en, 
die om diverse economise he redenen 
niet voor &rote uitbreiliing vatbaar 
zijn. 

In Hl86 heeft de i!uropean Confe
rence of Ministers of Transport 
(ECMT) te Parijs al de toenmaiice 
Europese bottlenecks van wee en rail 
vasteesteld (zie Ficuur 1). Men stelde 
33 bottlenec~s in het wetennet en 22 
in het spoorwegnet vaat. 

Sindsdien is het wecverkeer met 
tien procent per jaar gecroeid, het 
spoorwe1vervoer met een Iacer per
centaee, dus het aandeel van het 
spoorwecvervoer is verder 1edaaid. 

Tien procent &roei per jaar wil 
zegeen een verdubbelinc in zeven 
jaar, een verviervoudi&in& in 14jaar, 
enz. (Wil men bij benaderinc weten 
na hoeveel jaar een erootheid, die 
met een bepaaid percentaee per jaar 
eroeit, verdubbeld is, dan dele men 
bet 1etal 70 door het &roeipercenta
&e). 

Velen ze&&en: de wai van de in
frastructuur zai bet schip van het 
verkeer en vervoer keren. De wal 
van de infrasctuctuur kan men door 
middel van zeer erote investeringen 
desnoods nog verleegen, maar daar-

1 achter liggen andere, onwrikbare 
wallen: ruimte en milieu. 

Rail en weg 
Er heerst misverstand over de 

ruimte die voor spoorwegen nodig is. 
Een spoorweg is meestal smaller dan 
een·autowee. Maar breidt men de ca
paciteit van een .spoorwe& of auto- .. 
weg uit met add1t1onele banen of nJ
stroken, dan kost de spoorwee diffe
rentieel eezien meer ruimte. 

Spoorbanen ligen om en om van 
hart tot hart op 4,00 en 6,00 meter, ee
middeld 5,00 meter. De brede stro
ken dienen voor de veilieheid van 
het onderhoudspersoneel en voor de 
bebakeni0g. (De afstand tussen ba
nen voor hoeesnelheidstreinen 
wordt no& groter). Een rijstrook op 
een autowee is daarenteeen slechts 
3,60 meter breed. 

Spoorbanen kEmnen maximale 
stijgingspercentages van 2,5 procent 
en bochten met een minimale straal 
van 3,00 meter. Autowegen hebben 
stijgingspercentages tot 6,0 procent 
en hebben eeen beperkingen ten 
aanzien van de straai van bochten. 
Spoorweeen kunnen zich derhaive 
niet zo goed aan het landschap aan
passen en kosten om die reden ook 
meer ruimte dan autowegen. 

N u het transport. V olgnes bet 
ECMT kunnen per dubbele spoor
baan vijftien miljoen ton &oederen 
per jaar vervoerd worden; per paar 
rijstroken op de wee 25 miljoen ton 
('International Traffic and Infra~ 
structural Needs', p. 14). Hierbij is re-

kening gehouden met personenver
keer en -vervoer. Vijftien miljoen 
ton per dubbele spoorbaan per jaar 
correspondeert met drie tot vijf goe
derentreinen per baan per uur. 25 
Miljoen ton per paar rijstroken per 
jaar correspondeert met 3400 vracht-

1

, wagens per strook per dag of vier 
vrachtwagens per minuut. 

Als we bovengenoemde getallen 
als uitgangspunt mogen nemen, ko-
men we uit op: 

• voor bet railvervoer: 1,5 miljoen 
ton per jaar per meter additionele 
spoorweebreedte; 

• voor bet wecvervoer: 3,5 mil
joen ton per jaar per meter additione
le wegbreedte. 

Frankrijk 
Niet aile Ianden maken zich be

zorgd over infrastructuur en milieu. 
Frankrijk heeft nog ruimte genoeg 
en bouwt driftig aan een uitbreiding 
van het weeennet(zie f:iguur 2). 

Prof. Jacques Berengier, dekaan 
van het 'Centre Superieure des 
Transports Internationaux' (CSTI) 
van de 'Ecole Internationaie des Af
faires' (EIA) te Marseille spreekt uit
sluitend Frans. De Engelse lerares 
van de school brengt zijn visie over: 
,De toekomst van Europa ligt in de 
zonnesikkel Barcelona-Marseille
Genua. Hier is ruimte en zon. De 
grondprijzen zijn een vijfde.~a~ wat 
zein Noord-West-Europa ZlJn. 

,Marseille biedt aile faciliteiten 
die nodig'zijn om de grootste haven 
van Europa te worden, maar helaas 
niet de organisatie." Marseille heeft 
net twee jaar van stakingen. De wol 
van Benetton in Noord-Italii! wordt 
vanuit Austraii~ naar Hamburg ee
varen en vandaar door A vandero peJ' 
vrachtauto over de Alpen aange
voerd. 



Valence, 200 km ten noorden van 
Marseille, is het breakeven-punt tus
sen Rotterdam en Marseille. Ten 
noorden van Valence is het economi
scher eoederen via Rotterdam te ver
schepen dan via Marseille, zo hebben 
studenten van Berengier uitgere
kend. 

Beren1ier: ,Milieuproblemen 
kennen we niet. w ij will en eraag al 
het verkeer en vervoer van Noord
W est-Europa hebben en de industrie 
erbij." 

Zwitserland 
Zwitserland is het meest milieu

bewuste land van Europa. De heer 
Niederberger, onderminister voor 
verkeer te Bern, zegt ,Zwitserland 
tracht zijn Europese plicht als transi
toland te vervullen. Maar wij kun
nen geen vrachtauto's zwaarder dan 
28 ton toelaten. Ook moet de lucht
vervuilin~ omlaag. Als de bossen in 
de dalen sterven, worden de dalen 
onbewoonbaar wegens het lawinege
vaar." 

Er zijn ook mensen die dat alle
maal niet schelen kan. In Zwitser
land zijn stickers te koop met de slo
gan: ,Mijn auto rijdt ook zonder bal." 
De mensheid kan ongetwijfeld wen
nen aan een boomloos landschap, 
mits de overgane geleidelijk is. Als 
plotseling alle eiken sterven, wordt 
men verontrust. Als over tweehon
derdjaar in Nederland de laatste 
boom doodgaat, is men de bossen 
vergeten, zoals de mammoeten, be
ren en wolven die vroeger in Neder
land leefden, vergeten zijn. 

De ooievaars zijn verdwenen, de 
ene na de andere plantensoort sterft 
uit. Pas als de mensheid zelf massaal 
en statistisch aantoonbaar aangetast 
wordt door een dodelijke ziekte zijn 
adequate maatregelen te verwach
ten. 

Tunnels 
Een grote toekomst lijkt voor tun

nels weggelegd. Na de 'Chunnel' on
der het Kanaal, staan tunnels onder 
de Straat van Gibraltar en de Sont op 
het programma. Ondertunneling 
van de zeventig kilometer door Oos
tenrijk langs het Inndal en de Bren
ner word~ besproken. 

Tunnels worden snel goedkoper In Zwitserland bestaat voor 
(al plegen ze veel duurder uit te val- vrachtwagens het verbod om 
len dan begroot). Waarom teen tun- 's nachts te rijden. In Duitsland niet. 
nel onder Zwitserland door? De V oor de trens bij Basel staan 's mor-
lucht zou schoongefilterd kunnen gens om 6 uur 700 vrachtwatens te 
worden, er zou geen verkeerslawaai wachten. Die vrachtwatens kunnen 
meer zijn en het landsehap zou weir met om 6 uur Zwitserland binnenrij-
groen kunnen zijn. Niederberger: . den, maar om 6 uur gaat het douane-
,Dat zou in strijd zijn met de eisen · kantoor open en kunnen die vracht-
van humaniteit." Het psycholo~ische wacens betinnen op de douane te 
probleem van het langdurig rijden wachten! 
door tunnel moet inderdaad niet on
derschat worden. Als tunnels nog 
goedkoper worden en aangekleed 
kunnen worden met onderaardse 
vluchtstroken en parkeerplaatsen, is 
dat probleem wellicht oplosbaar. Een 
elektronisch geleidesysteem voor 
voertuigen door tunnels zou ciok een 
oplossing zijn. 

Grensposten 
Een niet gering deel van de Euro

pese infrastructurele capaciteitspro
blemen wordt veroorzaakt door toe
doen van <fe mens zelf: de douane en 
de marechaussee. Grensposten vor
men ongetwijfeld het oponthoud 
waaraan het publiek zich het meest 
ergert. Zoals het Witboek van Lord 
Cockfield over de voltooiing van de 
interne markt ( 1985) stelt: ,In de 
slagbomen aan de grensposten, de 
immigratiecontrole, de paspoorten, 
de occasionele visitatie vari persoon
lijke bagage, ziet de gewone hurter 
het duidelijkste bewijs van de blij
vende verdeeldheid van Europa ... " 
Een vrachtauto rijdt van Nederland 
naar Italii! ggemiddeld twin tit kilo
meter per uur, even snel als de dili
gence 200 jaar geleden. Zonder 
grensposten zou de snelheid kunnen 

Conclusie 
De toekomst van de Europese in

frastructuur en het milieu ziet er 
som~r uit. Een doorgaande groei 
van t1en procent per jaar ( een ver
dubbelint elke zevenjaar) is onvoor
stelbaar. Door de liberalisatie en een-· 
wordin& van de Europese markt 
wordt een enorme toename van de 
vraat naar verkeers- en vervoers
diensten verwacht. Maar de wal zal 
het schip keren. 

Aan deze conclusie doen niet af de 
enkele pluspunten die zijn aan te wij-
zen: . 

• hogere beladintsgraden wegens 
retourvrachten, cabota1e en 
derdelanden-vervoer; 

• troot-volumevervoer(een Ne
derlandse vindint); 

• hotere snelheden en minder 
vervuilint en lawaai per 
vrachtauto. . 
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Figuur 1. Europese bottlenecks in wegen en spoorwegen anno 1986. Bron: 
ECMT, Paris, International traffic and infrastructural needs' . 
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Figuur 2. Frankrijk bouwt driftig aan zijn infrastructuur en Jaat de gebrui

kers er goed VOOE be tal en. 


