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donderdag 7 september 1MI .6 

Gecom bineerd 
vervoer 

Europese distributie 
na 1992 (5) 
Met gecombineerd vervoer I Oostenrijk heeft nu ook spijt van ('Service Nationale de Messagerie'), 

wordt bier uitsluitend bedoeld: ' de reeds in 1972 aangelegde Brenner- een dochter van de Franse Spoorwe-
aanvoer per vrachtauto, overslag ' autoweg. De bewoners van bet Inn- gen, is opti!f1istisch. Sernam werd in 
op de trein van wissellaadbakken, dal zijn verbeten tegen bet verkeer, 1971 opgencht en er werken 8000 
containers, opleggers of complete ook tegen bet spoorwegverkeer trou- mensen. 
vrachtwagens (iollende Land- wens. De Alpenlanden discussii!ren I Semam maakt lieft gebruik van 
strasse) en distributie per vracht- druk over 'NEAT' -projecten (Neue de trein als vervoermiddel en huurt 
auto. Velen zeggen dat gecombi- Eisenbahn-Alpen-Transversale).. de ~agons van de SNCF. Sern~m ge-
neerd vervoer de toekomst heeft. Het zal tot diep in de 2le eeuw duren bru1kt een systeem voor trackmg en 
Maar dan moet er heel wat gebeu- voordat er een echte oploeaing kan tracing. Semam heeft bij voorbeeld 
ren. zijn. een contract met de Nederlandse 

Spoorwegen. Wanneer een pakket 
per trein Nederland binnenkomt, is 
deNS verantwoordelijk voor de ver
dere afhandeling tot aan de N eder
landse klant. Op deze wijze kan 
door-to-door-service worden ver
leend. 

Door prof.clr. C.B. Tllanaa •) 

Verladers preferen in bijna aile 
opzichten bet wegtransport hoven 
bet railtransport. Figuur llaat ze
ventien karakteristieken-paren zien. 
Op vijftien scoort het wegtransport 
boger dan bet rail transport. Uitzon
deringen zijn prijs en veiligheid, bet 
laatste met klein verscbil. Naar scha
de is niet gevraagd. V eel verladers 
klagen over schade bij railvervoer. 

Als ergens gecombineerd trans
port loont, dan in bet doorlauisen 
van de Alpen naar ltalU! en, in min
d ere mate, naar JoegOilavie, Grie
kenland en Turklje. Vrijwel a1 bet 
goederenvervoernaarftali~per 
spoor en over de weg gaat via de 
Brenner. Figuur 2laat bet 'omw~
verkeer' via de Brenner zien. Zwtt
serland heeft zijn uit 1960 daterende 
wegenbouwplan zelfs gedeeltelijk 
ingetrokken. 

Opttmisme 
Deltalumenblakenvanopti~ 

me ten aanzien van bet gecombi
neerd transport (ze moeten wei). In D 
Quadrante Europa te Verona, termi
nal voor de vervoersstromen via 
Oostenrijk, wordt een terminal ge
bouwd voor secombineerd vervoer. 
Dagelijks rijden vast twee a drie 
bloktreinen naar bet noorden en een 
trein is reserve. Per trein worden 
dertig wagons vervoerd, dit in ver
band met gewichtsbeperkingen voor 
treinen. De~ naar gecombi
neerd vervoer is m drie jaar sterk 
toegenomen en men plant al uitbrel
dlngen. 

: De bloktreinen uit Verona heb-
ben dezelfde prioriteit als personen
treinen. De afstand Verona-Ham
burg wordt even snel per spoor als 
met de vracbtauto afgelegd, wat ons 
overigens geen beste prestatie van 
bet spoor lijkt J.J. Dirihan Sernam 

V eel Ianger is de lijst van pessi
misten. Dr. J.C. Terlouw, secretaris 
van de European Conference of Mi
nister of Transport (ECMT): ,,Het ge
combineerd vervoer ligt politiek 
goed, aile transportministers zijn er 
enthousiastover, hetgroeit voor
spoedig en toch stelt bet niets voor". 
'tien procent (groei) van tien procent 
(aandeel van gecombineerd vervoer 
In spoorwegvervoer) van tien pro
cent (aandeel van spoorwegvervoer 
in bet totale vervoer) blijftO.l% van 
bet totale vervoer, als dat laatste ook 
met tien procent stijgt. Terlouw: 
,,Het gecombineerd vervoer zou met 
honderd procent per jaar moeten 
groeien, maar de spoorwegen kun
nen niet op die-schaal denken". 



Prof. J. ~rengier, Ecole Intema
tionale des Affaires te Marseille: 
,Gecombineerd vervoer beeft niet 
voldoende mogelijkbeden. Het is te 
lanezaam en de Franse spoorwepn 
geven bet reizigersvervoer teveel 
prioriteit." 

Break'fl'en 
Volgens de ECMT Round Table 64 

is de break-even afstand waarboven 
gecombineerd vervoer lonend 
wordt, per land verscbillend. Op Eu
ropese scbaal worden zeer uiteenlo
pende scbattingen gemaakt door 
verladers, alles in aanmerking geno
men: 

De beer Endler van Liser, de dis
tributiedocbter van Nestl~ te Frank
furt, meent datal hoven 200 km ver
voer per spoor voordeliger is. 

Ton Lassooy, international busi
ness manager van Avandero SpAte 
Biella, taxeert de break-even afstand 
op800km. 

De beer Vaux, districtsinspecteur 
transportwezen RhOne-Alpes: ,De 
break-even afstand is 1000 km. Hoe 
meer intemationale samenwerkinc, 
des te meer gecombineerd vervoer. 
De rondweg rond Lyon zal al vol zijn 
zodra bij ~is. Over tien tot vijf
tien jaar zit alles vast. Dan moet men 
wei naar bet gecombineerd vervoer 
toe." 

Conelusle 
Afp~en van een scbrijnend te

k~rt aan mfrastructurele capaciteit 
btJ de Europeae spoorwegen, is bet 
v?Oral de OJ'Ianisatorische Ioeheid 
dte eerr dynamische ontwikkelinc 
van bet tecombineerd vervoer on
mog~~ijk maakt. -~baste oplossinc 
zou ZlJn een scbetdmg van infra
structuur en exploitatie, zoa1s dat bij 
de andere transportmodaliteiten ook 
bet geval is: de spoorwepn aldan 
niet geprivatiseerd, onderh~uden en 
ont~ikkelen bet spoorwe«oet; parti
cuhere ondememingen opereren 
met treinen in gebeel Europa en be
talen voor bet cebruik van de spoor
wegentol 
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ASSESSMENT OF INLAND TRANSPORT MODES BY USERS AS A WHOLE 
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Figuur 1. Beoordeling van binnenvaart, rail- en wegtransport door verladers. Bron: ECMT, Parijs, 1985: 

'Changes in Transport User's Motivations'. 



Figuur 2. Omwegvervoerom Zwitser
Jand via de Brenner. De dikte van de lijnen 
geeft het vervoersvoluma aan. Bron: Neue 
Zurcher Zeitung, 25126-2-1989. 

• Ouderwets gezicht: een wagon volgeladen met pakjes, zoals Sernam te Parijs iedere nacht 
naar Bordeaux en Lyon-Marseille verstuurt. Hoe lang nog? 


