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SAMENVATTING

Verbeteringen aan plattelandswegen vereisen inzicht in omvang en
samenstelling van het verkeer. Met name spelen daarin intensiteit en
belading van vrachtwagens een belangrijke rol.
Uit een globale verkenning blijkt dat ruim viervijfde van het binnenlands vervoerd gewicht over de weg plaatsvindt; dit komt neer op
333miljoen ton.
De verzwaring van het transportmaterieel neemt met de jaren toe.
De aan- en afvoer van of naar landbouwbedrijfsgebouwen of veldkavels omvat circa 65 miljoen ton.Daarin nemen aardappelen, bieten,
melk en veevoeder een belangrijke plaats in: tezamen beslaan deze ruim
70% van het totaal vervoerd gewicht aan landbouwprodukten. Tussen deze
produktgroepen bestaan grote verschillen wat betreft de vervoersorganisatie, ingezet materieel en routekeuze.
Feitelijke gegevens omtrent belading en aslasten op plattelandswegen zijnweinig of niet voorhanden.
De nota wordt besloten met een onderzoeksvoorstel ten behoeve van
het verkrijgen van informatie over en een prognosemethode voor vrachtverkeer op plattelandswegen.

1. PROBLEEMSTELLING

Het karakter van het vrachtverkeer op plattelandswegen isgedurende de afgelopen decennia drastisch gewijzigd. Paard enwagen of
schip hebben reeds lang plaats moeten maken voor landbouwtrekker en
vrachtauto. Ook deopslag van Produkten op de boerenbedrijven ondergingwijzigingen onder invloed van veranderingen die zich inde
transportsector en bij de leveranciers/afnemers voltrokken. Sprekende
voorbeelden hiervan zijn opslag envervoer van tankmelk, veevoeder en
kunstmest inbulkvorm.
Hoewel gering inabsolute aantallen spelen devrachauto's een
doorslaggevende rol bij het dimensioneren van dewegverharding; de
afmetingen en rij-eigenschappen stellen eisen aan het wegontwerp. Ook
bij het bepalen van het maatschappelijk rendement van aanleg of reconstructie van plattelandswegen is behoefte aan gegevens omtrent vrachtverkeer.
Gezien de lageverkeersintensiteit op de plattelandswegen kunnen
structurele veranderingen inhet grondgebruik of het wegennet grote
invloed op het verkeerspatroon hebben.
Tot opheden isvrij weinig bekend omtrent het gebruik en de
belasting van plattelandswegen door vrachtverkeer. Hiermee samenhangend kan met betrekking tot het vrachtverkeer op plattelandswegen
devolgende probleemstelling worden geformuleerd:
a.voor een algemene beoordeling van het gebruik en de belasting van
plattelandswegen door vrachtverkeer is informatie nodig over de
jaarlijkse intensiteiten per voertuigsoort (m.n.onderscheiden naar
asconfiguratie)en over de feitelijke aslasten annex totaalgewichten per voertuigsoort;
b. ter bepaling van de toekomstige belasting van een te ontwerpen wegverharding voor een individueel wegvak zijn eenvoudige vuistregels
nodig waarmee de jaarlijkse frequentieverdeling van aslasten kan
worden afgeleid uit weg- engebiedskenmerken;
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c. voor het doorrekenen en vergelijken van complexere planalternatieven, bijvoorbeeld in het kader van een landinrichtingsproject
waarin diverse veranderingen binnen eenwegennet worden overwogen,
iseen prognosemodel gewenst waarmee de voertuigintensiteiten en
aslast-frequentieverdelingen perwegvak betrouwbaar zijn teberekenen.
Na een globale analyse van het Nederlandse vrachtverkeer (hfst. 2)
volgt een selectie van in dit onderzoek relevante Produkten (hfst.3 ) .
Tenslotte wordt inhoofdstuk 4 een voorstel voor nader onderzoek uitgewerkt om tekomen tot de hierboven genoemde doelen.

2. VRACHTVERKEER IN NEDERLAND

2.1. B i n n e n l a n d s g o e d e r e n v e r v o e r
Tabel 1geeft een overzicht van het totale binnenlandse goederenvervoer in 1983 naar transportvorm. Ruim viervijfde van het totale
binnenlands vervoerd gewicht in 1983 vond plaats over deweg. De vervoersprestatie inhet binnenlands goederenvervoer over deweg beloopt
ruim tweederde van het totaal; de binnenvaart neemt hierin met circa
een kwart de tweede plaats in. Per ton vervoerd gewicht isde afgelegde afstand bij spoorwegvervoer (ca. 185km)het hoogst en bij wegvervoer (ca.52km)het laagst.
Vervoer van 'landbouwprodukten' (één van de te onderscheiden zogenaamde goederenhoofdstukken, zie 2.2) vindt voor 90% plaats over de
weg (zie tabel 2 ) .De binnenvaart vervoert circa 9% van het vervoerd
gewicht aan landbouwprodukten; het aandeel van spoorwegvervoer isverwaarloosbaar klein.

Tabel 1.Binnenlandsgoederenvervoer (weg,spoor,binnenvaart)naar
vervoerdgewichtennaarvervoersprestatie in1983

Vervoerd gewicht

Vervoersprestat ie
mintonkm

1000ton

%

wegvervoer

333712

81,3

17375

69,4

spoorwegen

5690

1.4

1051

4,2

71204

17,3

6626

26,4

binnenvaart

totaal
Bron:CBS,

410606

100

%

25052

100

1984

Tabel2.Binnenlandsvervoervan 'landbouwprodukten'naar
transportvorm in1983 (vervoerdgewicht)

*1000ton
wegvervoer
spoorwegen
binnenvaart
totaal

34268

%
90,0
1,1

406

8,9

3403
38077

100

Bron:CBS,1984

2.2. Wegvervoer
Tenbehoevevanhetonderscheidvangoederensoortenwordendezein
EG-verband intienzogenaamdegoederenhoofdstukken onderverdeeld.
Tabel3bevatenkelekerncijfersvanhettotalebinnenlandsegoederenvervoeroverdeweg in1983voorelkvandezegoederenhoofdstukken.

Tabel 3. Enkele kerncijfers van het binnenlands goederenvervoer over deweg in
1983 naar goederenhoofdstuk

Gem . afgelegde
Vervoerd gewicht

Vervoerspres tatie

afstand per

Goederenhoofdstuk
x 1000 ton

%

x 10 6 tonkm

%

km

landbouwprodukten

34 268

10,3

2 457

14,1

71,7

andere voedingsmidd.

74 694

22,4

4 860

28,0

65,1

vaste brandst.,aardolie en -produkten

18 559

5,6

1 019

5,9

54,9

ertsen,metaalafval

1 603

0,5

85

0,5

53,0

met. en halfabr.met.

5 964

1,8

593

3,4

99,4

119 855

35,9

17,9

25,9

4 892

1.5

1,6

57,0

chem. produkten

23 425

7,0

1 031

5,9

44,0

overige goederen

50 450

15,1

3 949

22,7

78,3

ruwe mineralen,bouwmateriaal
meststoffen

333 712

totaal

3 102

279

= 100

17375 =

100

Naar: CBS,1984

Totaal
•Landbouwprodukten

70 '71'72'73 '1U'75'76'77'78'79'80'81'82'83 '84
Fig. 1.Ontwikkeling vanhettotale binnenlandse goederenvervoer en
dat van landbouwprodukten over dewegtussen 1970en1984
(indices; 1975-100) (Bron: C B S ,1984;DEW I T , 1979)

52,1
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'Landbouwprodukten' maken circa 10%uit van het totaal vervoerd
gewicht. Het aandeel hiervan in de vervoersprestatie bedraagt 14,1%.
De gemiddeld afgelegde afstand per beladen rit (71,7km) ligt bij
'landbouwprodukten' dan ook boven het gemiddelde van alle goederen
samen (52,1km).Overigens komen ook in de andere hoofdstukken goederen voor waarvan het transport mede via plattelandswegen plaats vindt;
inhoofdstuk 3wordt daarop uitgebreider ingegaan.
Figuur 1 illustreert dat het totale binnenlandse goederenvervoer
over deweg tussen 1970 en 1984 is toegenomen met circa 14%.In
dezelfde periode nam het vervoerd gewicht aan 'landbouwprodukten'
beduidend sterker toe, namelijk met 35%.
Dat men tendeert naar het gebruik van zwaarder materieel blijkt
uit tabel 4.Daarin wordt vermeld het relatieve aandeel verkochte
nieuwe vrachtauto's ten opzichte van het totaal naar het gewicht van
devolle wagen. Geconstateerd wordt dat er een dalende tendens isin
de verkoop van nieuwe vrachtauto's tot circa 16 ton.

Tabel 4.Relatieve aandeel verkochte nieuwe vrachtauto's naar het
gewicht van de volle wagen, 1975, 1980/81-'83/'84

Gewichtsklasse
volle wagen
!

1975

80/81

81/82
procenten

82/83

83/84

3,5 tot 16ton

71

56

55

50

48

16

28

32

30

32

32

1

12

14

17

20

100

100

100

100

100

tot 24 ton
* 24 ton

Bron: CBS, 1975, 1980 tot en met 1984

Deklasse >24 ton die in 1975niet of nauwelijks werd verkocht bezit
in '83/'84 een marktaandeel van 20%van het totaal in dat jaar verkochte nieuwe vrachtauto's. Hieruit blijkt duidelijk een met de jaren
toenemende verzwaring van het transportmaterieel. Dit blijkt ook uit
verkeerstellingen op plattelandswegen. Op circa 50 trendtelpunten

6-

daalde gemiddeld sinds 1975 het verkeer met vrachtauto's met circa20%
(LANDINRICHTINGSDIENST, 1986). Aangezien de totale vervoersomvang in
die periode met ruim 20% toenam, moet het gemiddelde beladen gewicht
van de vrachtwagens op plattelandswegen met tenminste 50%zijn toegenomen.
Over de feitelijke belading vanvrachtwagens en de daaruit voortvloeiende aslasten iszeer weinig bekend. Hetzelfde geldt voor de
totale frequentieverdeling van aslasten op dewegen. Voorzichtige
schattingen zeggen dat inNederland circa 20%van de vrachtwagens
boven het daarvoor geldende toelaatbaar gewicht wordt beladen; opde
autosnelwegen overschrijdt circa 10%van de aslasten het toegelaten
maximum. Internationale vergelijking van gegevens iseveneens nagenoeg
onmogelijk door verschillen inmeettechniek en registratie (VAN
ZWIETEN, 1986).
Hoe het voertuigenpark op deNederlandse plattelandswegen is
samengesteld isniet bekend. Overigens staat Nederland hierin niet
alleen; dit gebrek aan informatie is internationaal een algemeen probleem (zieOECD, 1983).

3.VRACHTVERKEER OP PLATTELANDSWEGEN

3.1. R e l e v a n t e p r o d u k t s o o r t e n en - h o e v e e l h e d e n
Aan- en afvoer van of naar landbouwbedrijfsgebouwen of veldkavels
betreft met name de volgende Produkten:
aanvoer: - levende dieren

afvoer: - levende dieren

- veevoeder

-eieren

- kunstmest

-melk

- natuurlijke mest
- landbouwtractoren
en -machines

- aardappels
-bieten
-granen
- natuurlijke mest
- fruit, groenten

Aangenomen wordt dat deze Produkten het overgrote deel vormen van
het totaal vervoerd gewicht op plattelandswegen en daarmee de belangrijkste bijdrage leveren aan het aantal aslastherhalingen.

Tabel5.Binnenlandsgoederenvervoer overdewegvanenkele1andbouwgebondengoederen in1984

Vervoerd gewicht

ton

%van
1 t/m 10

%van tot.
binnenl.
wegvervoer

1. Levende dieren

3 986 514

5,9

1,1

2. Granen

2 345 635

3,5

0,7

3. Aardappelen

7 000 612

10,3

2,0

4. Bieten

6 102 830

9,0

1,8

5. Melk (afgel. hoev.)

12 415 000

18,3

3,6

6. Veevoeder (incl. hooi/stro)

23 328 991

34,4

6,7

7. Natuurl. mestst.

2 789 181

4,1

0,8

8. Kunstmestst.

3 034 780

4,5

0,9

6 595 266

9,7

1,9

261 184

0,4

0,1

9. Vers fruit, verse en

bevroren

groenten

10. Landbouwtractoren en

-machines

Totaal 1tot enmet 10

Totaalbinnenl.goed.verv.over
deweginNederland

67 859 993

100

347752738

19,5

100

Bron:CBS,1985;LEI/CBS,1985

Intabel5staatvaneenaantalvandehierbovenopgesomdeProduktenhetvervoerdgewicht in1984.Vastgesteld kanwordendatnietalle
Produktenvanofnaarkavels/bedrijven evenrelevant zijnvoorhet
onderzoeknaargoederenvervoer opplattelandswegen.Vervoervaneieren
(produktie in1983ca.645000ton (LEI/CBS,1985))levendedieren,
granen,meststoffenenlandbouwtractoren en-machinesvormeneen
geringdeelvanhettotaalvervoerd gewicht.Voortsvindthetvervoer
vanenkeleProduktenvooreendeelplaatsmet lichtevrachtwagensof
trekker (bijv.groentenenfruit).Deresterendeproduktsoorten (aardappelen,bieten,melkenveevoeder)omvatten in1984ruim 70%(ca.48
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miljoenton)vanhettotaalvervoerdgewichtvandeintabel5vermelde landbouwgebonden Produkten.Veevoederheeftdaarinmeteenderde
vanhettotaaleenzeerbelangrijkaandeel.Vanhettotaalvanhet
binnenlandsvervoerdgewicht in1984bestaat circaeenvijfdedeeluit
delandbouwgebondenProdukten.
Inhetvervolgvandezenotawordt,vanwegedehiervoorgenoemde
redenen,vervoervanlevendedieren,eieren,granen,meststoffen,
groenteenfruitalsmede landbouwtrekkers en-machinesbuitenbeschouwinggelaten.HetzelfdegeldtvooroverigeProdukten (bijv.brandstoffen,bouwmaterialen)waarvandoorgaansonvoldoendebekend isomtrent
omvangenfrequentievandezetransportenomdaarvanophetniveauvan
deplattelandswegengebruiktekunnenmaken.
Derhalverichthetonderzoekzichineersteinstantieopeen
nadereverkenningvanhetvervoervanmelk,veevoeder,suikerbietenen
aardappels.

3.2.Melk
3.2.1.Produktie-omvang
Indeperiode1975-1984namhetaantalmelk-enkalfkoeientoemet
circa 15%;in1984zijnerruim2,5miljoendieren.Degemiddeldeproduktieperkoesteegvan4810kgmelkin1977tot5303kgin1983;een
toenamevan10%.
Tussen1975en1984namhetaantalbedrijvenmet<30melk-en
kalfkoeienforsaf:vanruim63000bedrijvennaar25000bedrijven.
Hetaantalbedrijvenmet30-50melk-enkalfkoeien isin1984ten
opzichtevan1975metcirca 28%afgenomen. Indeovereenkomstige
periodedaarentegen ishetaantalbedrijvenmet50-100melk-enkalfkoeienmetcirca128%toegenomen; inabsolutezinisdezecategorie
groterdanhetaantalbedrijvenmet30-50melk-enkalfkoeien.De
grootstebedrijven (>100koeien)vertoondendesterkstegroei:380%
(LEI/CBS,1985).
Eenenanderhadtotgevolgdatdeaanmelkverwerkendebedrijven
geleverdetotalehoeveelheidmelkin1983tenopzichtevan1977met
26%istoegenomen.

Deproblemenblevennietuit. InEG-verbandkamptdezuivelsector
thansmetafzetproblemen.Ditheeftgeleidtoteenbeperkingvande
melkproduktiemiddelsdesuperheffingwaardooreeneindeisgekomen
aaneenlangeperiodevangroei.Voorheteerstsinds1960isdeaangevoerdehoeveelheidmelkin1984 (12,4miljoenton)lagerdanhet
voorgaandejaar (LEI/CBS,1985).
Deaanvoerfluctueerttussen0,8xl06 ('s winters)enl.lxlO6
(voorzomer)tonmelkperperiodevan4weken.
3.2.2.Organisatievanhetmelkvervoer
Dehiervoorgeschetsteontwikkelingenindemelkveehouderijzijn
ookvoorhetvervoernietzondergevolgengebleven.Werd in1976nog
slechtsdehelftvandemelkaangevoerdviazogenaamderijdende-melkontvangst (RMO),in1983isditopgelopentotcirca97%(PRODUKTSCHAP
VOORZUIVEL,z.j.).Hetomschakelingsprocesvanbusvervoernaartankvervoermagdanookalsvoltooidwordenbeschouwd.
Hetaantalmelkverwerkendebedrijvenissinds1970gehalveerd;in
1981zijnernog144.Verwachtwordtdatditaantaldekomendejaren
nogverderafneemt.
Erheeftduseenafnamevanzowelhetaantalmelkleverendebedrijven (zie3.2.1)alshetaantalmelkverwerkendebedrijvenplaatsgevonden. Aangenomenwordtdathierdoordeafgelegdeafstandpertonvervoerdemelkistoegenomenenvoortsdatdezetoegenomenvervoersprestatievooraleenextrabelastingvandeplanwegenveroorzaakt.De
groeivandemelkproduktieheeftwaarschijnlijkvooral toteenhogere
belastingvandeplattelandswegengeleid.
Aanvoervanmelknaarverwerkendebedrijvenvindtdusnagenoeg
volledigperRMOplaats.
Afhankelijkvandegroottevaneenleveringsgebiedwordtdit
onderverdeeld ineenaantalrayonsofgroepenmelkleverendebedrijven.
Zo'nrayonofgroepwordtbedienddoorééntankauto.Veranderingenin
dehoeveelhedengeleverdemelkveroorzaaktenigekerenperjaareen
aanpassingvanhetaantalrayons.Perrayonisdoorgaanséénvoertuig
beschikbaarwaarbijmet 1of2chauffeurs (inditlaatstegevalin
ploegendienst)dehoeveelheid geproduceerdemelk ineenaantalritten
wordtafgehaald.
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Dehoeveelheidgeproduceerdemelkvaneenaantalmelkmalenwordt
ophetbedrijf ineenmelktankopgespaard.Deafhaalschema's,d.i.de
wijzewaaropdemelkbeurtenzijnverdeeldoverafhaalbeurten,zijn
mededaaropgebaseerd.Dedaarbijmeestvoorkomendesystemenzijnhet
5-5-4 systeem ('s zomers)enhet6-6-4 systeem ('s winters);het
cijferduidtdaarbijophetaantalopgespaardemelkmalen.Methet
5-5-4 systeemwordtdemelkdusdriekeerperweekafgehaald.Andere
combinaties (bijv.6-4-4 of6-6-4-6-6)wordenmindertoegepast.
Deplanningvanaftehalenhoeveelhedenmelkwordtgebaseerdop
voorgaandeleveringen.
3.2.3.Voertuigen
Hetafhalenvandemelkgeschiedtdoorgaansmetvrachtauto'smet2
assen (dezgn. 'solo')ofmet3assen.Ditlaatstetypeisteonderscheideninvoertuigenmeteenvoorloopas,diemeteendubbelgestuurde
voorasendetrekkermetoplegger.
Vergelekenmetdedubbelgestuurdeasheeftdevoorloopasongunstigerstuureigenschappen,isminderstabielenwringtmeer;eenvoordeel
vandittypeiszijnkleineredraaicirkel.
Indienhetleveringsgebied ververwijderd ligtvandefabriek
wordtwelgebruikgemaaktvaneenaanhangwagen.Voorwaarde isdandat
hetwegennetberijdbaar ismetdezecombinatieendaterparkeergelegenheid isvoordeaanhanger.Demelkwordtdanmethettrekkende
voertuigopgehaaldendaarnaovergepompt indeopdeparkeerplaats
achtergeblevenaanhanger.
Dezogenaamde 'solo'heefteenlaadvermogenvancirca9,6 ton,het
treingewicht (=gewicht ledigevoertuig+lading)iscirca16,5ton.De
3-assige RMO'shebbeneenlaadvermogenvancirca15toneneentreingewichtvan24à28ton.De3-assige RMOmetaanhangwagenheefteen
treingewichtvancirca45ton;hetlaadvermogenvandeaanhangeris
circa 14,7ton.
Vande2-assigeRMOheeftdevooraseenaslastvancirca6,5ton,
deachterascirca10ton.Vandetrekkermetoplegger (3assen)draagt
devoorascirca2ton,devoorsteasvandeopleggercirca7,5 tonen
deachterascirca11,5ton.
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Bljgebruikvaneenaanhangerdragendebeldeassenelkeenlast
vancirca10ton.
Vandetypen 'voorloopas'en 'dubbelgestuurde as'zijngeen
aslastverdelIngenbeschikbaar.Vanhettypemetdubbelgestuurdeassen
Isdetechnischtoegelatenbelastingvandeachtersteas13ton,van
beidegestuurdeassen7,1 ton.Aangenomenmagwordendatdeachteras
vandittypedewettelijkenorm (11ton)dichtbenadert,zonietoverschrijdt.
3.2.4.Routekeuze
Dechauffeurbezitgegevensoverdetebezoekenbedrijven,dehoeveelhedenaftehalenmelkperbedrijfendeafteleggenroute.
Deroutewordtdoorgaanszodaniggekozendatdezeinafstandde
kortste isenwordtdoorhettransportbedrijfvastgesteld inoverleg
metdechauffeur.Detevolgenrouteisnietdwingend;indiendaartoe
aanleidingbestaatmagervanwordenafgeweken.Wel isdechauffeur
gebondenaaneenbepaaldediensttijddievooreenritisvastgesteld.
VoorhetberijdenvanB-wegenheeftmeninsommigegevalleneen
permanenteontheffing.EenB-wegmagnietwordenbenutalsonderdeel
vaneendoorgaanderoute.
Inprincipewordtgestartmethetophalenvandemelkophetverst
vandefabriekgelegenbedrijf.Gestreefdwordtnaareenzohoogmogelijkebeladingsgraadvandevoertuigen;deindelinginrayons/groepen
houdtdaarmeenauwverband.
Deritlengteisafhankelijkvandeliggingvandebedrijveninhet
leveringsgebied tenopzichtevandefabriekendehoeveelheidvervoerdemelkperrit.DegemiddelderitafstandligtinNederland inde
ordevangroottevan30à50km.
Defrequentiewaarmeederittenwordenuitgevoerdhangtnauwsamen
methetgehanteerdeafhaalschema.
Intoenemendematewordendevoertuigenvoorzienvanregistratieapparatuurvoorhetvastleggenvanonderanderebegintijdstipvande
rit,aankomstIebedrijf,afgelegdeafstand,hoeveelheidgeladenmelk,
tijdstipvertreknaar2eboer,etc.
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3.3. Veevoeder
3.3.1.Produktie-omvang
Uittabel5kwamreedsnaarvorendatvandelandbouwgebonden
goederenveevoederquavervoerd gewichthetbelangrijksteis:in1984
ruim23miljoenton.Demengvoederproduktiebedroegtussenl-7-'83en
30-6-'84ruim 16miljoenton (PRODUKTSCHAPVOORVEEVOEDER, z.j.).De
resterende7miljoentonbestaathoofdzakelijkuitsnijmais (ruim5,5
miljoentonin '82/'83)enhooienstro (ruim 1miljoenton)(LEI/CBS,
1985).
Indebijdrageaanhetaantal aslastherhalingenspeeltvandeveevoedershetmengvoedertransport degrootsterol.Tndezenotablijven
deoverigeveevoedertransporten buitenbeschouwing.
Nederland teltruim450particuliereencoöperatievemengvoederproducenten.Hoeweldecoöperatievebedrijven (ca.80bedrijven)
veruit indeminderheid zijnproduceren zijruimdehelftvande
totalehoeveelheid mengvoer. Intotaal heeft 16*vandebedrijvenruim
driekwartvandeproduktie (PRODUKTSCHAPVOORVEEVOEDER, z.j.).
Figuur2toontdehoeveelheid geproduceerdmengvoederperdiersoortenproduktievorm (meelofgeperst)indeperiode '83/'84.Hieruitblijktdatdegrootstehoeveelheidmengvoerwordtgeproduceerd
voorvarkensentevensdatdegeperstevormhetmeestvoorkomt.
Detotalehoeveelheid mengvoeder (excl.kunstmelkvoeder)werdvoor
90%afgezet inbulkvorm;derest inverpakkingsmiddelen alsjute,
plasticenpapier.Tenopzichtevanvoorgaandejarenneemtdelevering
inbulknogsteedstoetegenovereenafnamevanjuteenpapier.
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Fig. 2.Hoeveelheidgeproduceerd mengvoederperdiersoortenproduktievorm (Bron:ProduktschapvoorVeevoeder)
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Tot slot geeft figuur3deontwikkelingvandemengvoederproduktie
per diercategorie tussen 1970/'71en1983/'84.Dehoeveelheid rundveemengvoeder isin1983/'84 ruim 2,5keerzogroot alsdiein1970/'71.
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•79/'80
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Fig.3.Ontwikkeling mengvoederproduktie perdiercategorie (1970/'71=
100); (Bron: Produktschap voor Veevoeder)

3.3.2.Organisatievanhetmengvoeder-transport
Afnemers'van mengvoeder kunnen, bijvoorbeeld opgrondvan
een
lagere prijs, besluitenvanleverancier teveranderen.Ditintegenstelling totdeafleveringvanmelkwaar wisselingvanafnemer doorgaans weinigofniet voorkomt. Anderzijds zijnerookrisico's verbondenaanomschakeling opeenander merk mengvoeder; niet alle diersoorten verdragen deze omschakeling even goed.
Waarbijmelkvervoer detetransporteren hoeveelheden doorgaans
weinig fluctueren geldt voor mengvoeder 'vandaagbestellen; morgenof
overmorgen afleveren'.
Nagenoeg alle mengvoeder wordt inbulkvorm afgezet.Decompartimenteringvandebulk-vrachtwagens ineenhedenvan2of4tonmaakt
het mogelijkperritmeer afnemers tegelijk tebedienen.Ookkan
één
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afnemermeersoortenmengvoedertegelijkontvangen.Inderegelzijn
alleenbestellingenvan2tonofveelvoudendaarvanmogelijk.Het
mengvoedergaatrechtstreeksvandefabrieknaarhetbedrijfsgebouw
vandeafnemer.Debovenvermeldecombinatiemogelijkheden hebbentot
gevolgdatdevoertuigeninderegelmetdemaximalebeladinghet
fabrieksterreinverlaten.
Debedieningsfrequentie vandeafnemersisgemiddeldcirca1keer
perweek.Leverantiesvindenplaatstussenmaandagenvrijdag;daarbij
wordtinploegendienstgewerkt.
Van iederafleveradreszijngegevensbekendoverdebereikbaarheid
vanheterfintermenvanmaximaal laadvermogenvandeafleverende
vrachtauto.
Opbasisvandebinnenkomendeorderswordenderitteningedeelden
gecombineerd.Bijdezewerkwijzeishetmogelijkdatdeafleveradressenveruiteenliggen.
Dechauffeurheeftalstaakeenopgegeventonnagebinnendedaarvoorgesteldetijdafteleveren.
Bijdebezochtemengvoederproducentenvarieertdegemiddelderitlengte (heenenterug)tussen75en170km.
3.3.3.Voertuigen
Voorhetvervoerwordtgebruikgemaaktvantrekkersmetbulkopleggermetéén (gestuurde)achteras (laadvermogen 16ton)ofmeteen
(gestuurd)tandemstel (laadvermogen24ton)endezogenaamdedoublebottom:trekkermetdubbel-oplegger-combinatie (laadvermogen2x16ton).
Dezelaatstecombinatiewordtvooral ingezetopafstanden>120km.
Naastverzwaringvandebulkopleggers (bijv.van16tonnaar20
tonlaadvermogen)vindendraaibareachterassenentandemstellensteeds
meertoepasing.
Inhetverledenisbijhetplaatsenvanbedrijfsgebouwenweinigof
geenrekeninggehoudenmetlaterteplaatsensilo's.Ditbetekentdat
vaakhogeeisenwordengesteldaandestuurkunstvandechauffeuren
demanoeuvreerbaarheid vandevrachtauto.Inzetvaneenbepaaldtype
voertuigisdanook,naastdeafstandtussenleverancierenafnemeren
dehoeveelheidperlevering,vooralafhankelijkvandemanoeuvreermogelijkhedenophetboerenerf.
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3.3.4.Routekeuze
Nacombinerenvandebinnengekomenorderstoteenritligtin
principetevensdetevolgenroutevast.Bijdekeuzevandeuiteindelijkerouteheeftdechauffeureenzekerevrijheidbijvoorbeeld indien
winterseomstandighedenditnoodzakelijkmaken.
VoorhetberijdenvanB-wegenbeschiktmenovereenpermanente
ontheffing.

3.4. Suikerbieten
3.4.1.Produktie-omvang
Figuur4toontontwikkelingentussen1970en1984inhetaantal
bedrijvenmetsuikerbieten,deareaalgrootteendehoeveelheidgeproduceerdesuikerbieten.Deproduktieblijktvanjaartotjaarbehoorlijktefluctueren.Naastwijzigingen inareaalgroottespelenhier
ongetwijfeldookdeweersomstandigheden tijdensgroeiseizoenenoogst
eenrol.
200r-

Prodiktie(1984:6,955miljoen ton)

Areaal (1984:129300ha)

Bedrijven(1984:21000)

1964

Fig.4.Ontwikkelingen tussen1970en1984inaantalbedrijvenmet
suikerbieten,areaalgrootteenproduktie (geïndexeerd;
1970=100); (Bron:LEI/CBS,1985)

16De laatstejarenblijkthetaantalbedrijvenmetsuikerbietenzich
testabiliserenopruim20000meteengezamenlijkareaalvan125000
à 130000ha.
Uitfiguur4blijktdatin1984hetaantalbedrijventenopzichte
van1970metcircaeenderdeisafgenomen.Deproduktie isechterin
dezelfdeperiodetoegenomenmeteenderde.Ditbetekentdatindie
periodedetransportomvangperbedrijfongeveer isverdubbeld.
In1984bedroeghetbinnenlandsvervoeroverdewegruim6miljoen
tonsuikerbieten (CBS,1986).
3.4.2.Suikerfabrieken
Nederlandtelt10suikerfabrieken;dezehebbeneengezamenlijke
verwerkingscapaciteit van80000tonbietenperdag.Tweefabrieken
staaninhetnoordenvanonslandnamelijkteGroningenenHoogkerk.
Deandere8fabriekenbevindenzichinzuidwest-Nederland:Roosendaal,
Dinteloord,Zevenbergen,Puttershoek,Breda,Halfweg (NH)enSasvan
Gent (2fabrieken).DeSuikerunie ismet6fabriekenen62,5%vande
totaleproduktiecapaciteit degrootsteafnemervansuikerbieten.De
overigebietengaannaarde4fabriekenvandeCSM.
3.4.3.Leveringsgebied
DefabriekvandeSuikerunie inGroningen (dieinhetkadervan
ditvooronderzoek isbezocht)heefteenverwerkingscapaciteitvan
12500tonbietenperdag.Indezefabriekwordenbietenverwerktuit
Groningen,Friesland,Drenthe,Noordoostpolder enhetnoordelijkdeel
vanGelderland.
DeSuikerunieheeftNederlandopgedeeld in18districten;deze
districtenzijnweeronderverdeeld inagentschappen.Hetisdetaak
vandeagentcontractenaftesluitenmetbietentelers.Ditcontract
vermeldtonderanderehetaantalhateleverenbieten.Omstreekseind
meizijndezegegevensperagentschapbekend.Watbetreftdeoogstverwachtingwordenregelmatigrepresentatieveproefvelden (4x4m)bemonsterd.Opbasishiervanwordtdeteverwachtenhoeveelheid suikerbieten
geraamd.
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3.4.4.Vervoersplanningenvervoer
DeuiteenzettinghieronderbetreftdeGroningsesituatiebijde
Suikerunie-fabriek.
Deduurvandebietencampagne is12weken.Debietenwordenverwerktineencontinuproces.Deaanvoervooreenverwerkingsperiode
van7dagenvindtgespreidover5dagenplaatstussen 'smaandags
07.00uurenzaterdags05.00uur.
Basisvoordevervoersprognose isdenetto-opbrengst.Hetquotiënt
vannetto-opbrengstendecampagneduur isdenettoaantevoerenhoeveelheidbietenperweek.
Voorhetvervoervandesuikerbietenwordensamengewerktmetvaste
beroepsgoederenvervoerders.Vergaandeautomatiseringvanwegingen
monsternameophetfabrieksterreinsluiteneigenvervoeruit.
Hetcontacttussendevervoerderendeleverancier looptviade
agent.Deleverancierwordtdoordeagentgeïnformeerdomtrentleveringshoeveelhedenen-data.
Hetmeestgebruiktetransportmiddel isdevrachtautometaanhangwagen (totaal6assen);dezecombinatieheefteenlaadvermogenvan
>30ton.Daarnaastwordtgebruikgemaaktvantrekkersmetoplegger.

3.5. Aardappelen
3.5.1.Produktie-omvang
Figuur5toontdeontwikkeling inareaalgrootte,produktieenaantalbedrijventussen1970en1984voorfabrieksaardappelen envoor
consumptie-aardappelen.Uitfiguur5blijktdathetareaalfabrieksaardappelendelaatstejarencontinuafneemt;in1984bedraagthet
areaalcirca58000ha.Dezeafnameistoeteschrijvenaanhetoptredenvanaardappelmoeheid,overschakelingopandereteeltenenherinrichtingswerkzaamheden inOost-GroningenendeGronings-DrentseVeenkoloniën.
Deoppervlaktebeteeldmetconsumptie-aardappelen blijktzichde
laatstejarentestabiliserenenbedraagt in1984ruim 100000ha.
Figuur5laatziendatdehoeveelheidgeproduceerdeaardappelensterkerfluctueertdanopgrondvandeareaalwijziging zouwordenverwacht.Hierbijspelenexternefactoren (weersomstandighedentijdens
groeiperiodeenoogst)eengroterol.
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Uit figuur 5blijkt dat het aantal bedrijven met fabrieksaardappelen in 1984 ten opzichte van 1970 isgehalveerd; de produktie isin
diezelfde periode nagenoeg niet veranderd. Per bedrijf moet de
transportomvang van fabrieksaardappelen dus ongeveer verdubbeld zijn.
Het aantal bedrijven met consumptie-aardappelen is ten opzichte van
1970met tweederde afgenomen; de produktie daarentegen nam met ongeveer een kwart toe.Hieruit wordt geconcludeerd dat de transportomvang
per bedrijf in 1984 3,5 keer zo hoog isals die in 1970.
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130-

110Produktie (1984:2.3miljoen ton)
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Areaal (1984:58200na)
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Produktie (1984:4.3 miljoen ton)
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Bedrijven (1984:24655)
30
'70

'75

•80

1984

Fig. 5.Ontwikkelingen tussen 1970 en 1984 inaantal bedrijven met
aardappelen, areaalgrootte en produktie voor fabrieksaardappelen (boven)en consumptie aardappelen (onder) (geïndexeerd;
1970=100) (Bron: LEI/CBS, 1985)
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3.5.2.Afzetvanaardappelen
Aangenomenwordtdathetvervoervanconsumptie-aardappelsvan
kavelnaarbedrijfsgebouwgrotendeelsplaatsvindtmet landbouwtrekkers
en (kip)wagens.Indezenotitiewordtdaaraanverdergeenaandacht
besteed.Vervoervanfabrieksaardappelen daarentegenvindtvrijwel
uitsluitendplaatsmetvrachtauto'svanafdelaadplaats (kavelof
bedrijf)naardeaardappelverwerkendebedrijven.Opditzogenaamde;
campagneverkeerwordtnaderingegaan.
Nederlandteltvieraardappelverwerkendefabrieken,allebehorende
totdeAVEBE.DezefabriekenstaaninFoxhol,deKrim,Oostermoer/L
GasselternijveenenTerApelkanaal.Indezefabriekenwordenfabriëksen (inminderemate)consumptie-aardappelenverwerkttotaardappelzetmeelenderivaten.
Detotaleverwerkingscapaciteit vande4fabriekenis105000ton
gewassenveldgewichtperweek.Decapaciteit isdeafgelopenjaren
verlaagdondergelijktijdigeverlengingvandeduurvandecampagne.
Thansduurtdezecampagnevanmedioaugustustoteindjanuari.
Deaardappelaanvoervindtplaatsintweeploegendiensten;opwerkdagentussen06.00uuren22.00uurenopzaterdagentussen06.00uur
en16.00uur.
Deverwerkingindefabriek iseencontinuproces.Ditimpliceert
datergedurendedetweedehelftvandeweekeenvoorraadmoetworden
gevormdwaarmeehetweekendkanwordenoverbrugd.Dithoudtindat
gedurendedetweedeweekhelftdeaanvoerhogerzalzijndanopde
anderedagen.
3.5.3.Leveringsgebied
Hierbovenwerdreedsdeterugganginareaalgroottevande
fabrieksaardappelengesignaleerd.Omvanvoldoendeaanvoerverzekerd
tezijnworden,naastaanvoervanuithetvanoudsbekendeGroningsDrentseleveringsgebied,ookvaneldersaardappelenaangevoerd.Zo
vindtaanvoerthansookplaatsvanuithetaangrenzendeDuitsegebied,
Overijssel envanuitdelenvandeVeluweendeAchterhoek.Behalve
fabrieksaardappelenwordenookconsumptie-aardappelen aangevoerd.
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3.5.4. Vervoersplanning
Jaarlijks wordt door deAVEBE bij de producenten geïnventariseerd
welke oppervlakte aardappelen men heeft ingepoot enwaar zich de laadplaatsen bevinden. Vervolgens wordt per landbouwbedrijf een afleveringspatroon gemaakt. Daarbij wordt de verwachte hoeveelheid af te
leveren aardappelen gebaseerd op de gemiddelde opbrengst van de vier
voorgaande jaren. Inprincipe gaat de totale produktie van een bedrijf
naar een en dezelfde fabriek.
De verwachte produktie wordt verdeeld in zogenaamde afleveringsbeurten. Een afleveringsbeurt omvat circa 120 ton aardappelen. Deze
afleveringsbeurten worden gespreid over de duur van de campagne.
Iedere leverancier wordt vroegtijdig geïnformeerd over leveringstijdstip en hoeveelheden.
Op basis van de eerste oogstverwachtingwordt voor elk van de vier
fabrieken een gebiedsindeling vastgesteld. Gedurende de looptijd van
de campagne wordt deze zonodig bijgesteld. Ookworden wekelijks de
verwerkte en nog teverwerken hoeveelheden bijgehouden.

3.5.5. Vervoer van fabrieksaardappelen
Vervoer van aardappelen naar de fabrieken geschiedt uitsluitend
door beroepsgoederenvervoerders. Gebruik van in de vrachtauto's aanwezige registratie-apparatuur en dewijze van monstername laten niet
toe dat aanvoer geschiedt door een individuele boer met trekker en
aanhangwagen.
De vervoersbehoefte wordt per fabriek vastgesteld. Vuistregel
hierbij isdat per 3000 ton aanvoer één vervoerseenheid beschikbaar
is.Afhankelijk van de afstand bestaat een vervoerseenheid uit 2of3
vrachtauto's.
Er wordt samengewerkt met vaste vervoerbedrijven.
De kleinste vrachtwagen die wordt ingezet isde 3-assige kipper
met een laadvermogen van 20 ton. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
kippertrailers met laadvermogens van 25en 30 ton. Op de grote afstand
wordt devrachtauto met aanhangwagen ingezet; deze combinatie heeft
eveneens een laadvermogen van 30 ton.
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Deinzetvaneenbepaaldvrachtwagentypeisbehalvevandeafstand
ookafhankelijkvandebereikbaarheidvandekavel.Doorgaansisdéze
inhetnoordenvanhetlandvandienaarddatinzetvankippertrailers
mogelijk is.TransportvanuitdeVeluwevindtmetkleinereeenheden
plaatsvanwegedeslechterebereikbaarheidvandelaadplaats.
Deroutekeuzewordtaandechauffeurovergelaten.Hetvrachttarief
isgebaseerdopdekortsterouteinafstand.Gestreefdwordtderoute
overdeplattelandswegen zokortmogelijktehoudendoorzosnelmogelijkhethogereordewegennetoptezoeken.

3.6.Overige Produkten
In3.1werdreedsgeconcludeerddateenaantalProduktenindit
vooronderzoekbuitenbeschouwing isgebleven.Redenendaarvanzijndat
hetdaninalgemenezingaatomProduktenwaarvandeomvangvanhet
vervoerdgewichtgeringis,voldoendestatistischegegevensdaarover
ontbrekendanweidathetvervoermetkleinere transporteenheden
plaatsvindtdanwaarnaar inditonderzoekdeaandachtuitgaat.
Eerstnadekeuzevaneenproefgebiedvooreenvervolg-transportonderzoekkandefinitiefwordenvastgesteldofmetdein3.2 toten
met3.5besprokenProdukten (melk,veevoeder,suikerbieten,aardappelen)kanwordenvolstaan.

3.7. Conclusies
Ruim80%vanhetbinnenlandsgoederenvervoervindtplaatsoverde
weg;devervoersprestatiebelooptdaarbijcircatweederdevanhet
totaal.Vervoervanlandbouwproduktengeschiedtvoor90%overdeweg.
Hettotaalvervoerdgewichtoverdewegschommeltdelaatstejaren
rondde350miljoenton;ongeveereenvijfdedeeldaarvanbestaatuit
landbouwgebondengoederen.
Vervoervanmelk,mengvoeder,aardappelenensuikerbietenbeslaat
circa70%vanhettotaalvervoerdgewichtaanlandbouwgebondengoederen.VoorhetvervoervandezeProduktenwordtdoorgaanszwaarmaterieelingezet.Dezezwarevoertuigenlevereneenbelangrijkebijdrage
j

aanhettotaalaantalaslastherhalingenopplattelandswegen.Inhet

i
onderzoeknaarvrachtverkeeropplattelandswegengaatineersteinstantiedeaandachtdanooknaargenoemdevierProduktenuit.
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Deze nota bevat de resultaten van een globale verkenning van onder
andere produktie-omvang, organisatie van het vervoer, voertuigenpark.
Tabel 6geeft een samenvattend overzicht van enkele relevante
aspecten van vervoer van melk, mengvoeder, aardappelen en suikerbieten. Conform de verwachting leveren de Produkten met een relatief hoge
opbrengst per ha (aardappelen, suikerbieten) de grootste bijdrage aan
de (theoretische)wegbelasting. Rovendien vergt de afvoer van deze
Produkten het hoogst aantal ritten per ha. Dat wil nog niet zeggen dat
er een rechtstreeks verband bestaat tussen aantal ritten en de bijdrage aan de aslastherhalingen. Daarbij speelt namelijk de as-configu-

Tabel 6. Enkele relevante aspecten van vervoer van melk, mengvoeder,
aardappelen en suikerbieten

Melk

Mengvoeder

prod. (min. ton/jaar)

12,2

14,5

ton/ha.jaar

10,4*

12,3*

wegbelasting(ton/km.jr) 495

3-5

585

<28

<36

routekeuze

systematisch

grillig

ritten/ha.jaar

4,0

2,2

Suikerbieten

6,7

40

35

53

1905

1668

2524

3-5

treingewichten (ton)

seizoenfluctuatie

Fabr.
aard.

0,021

km plattet, weg/ha

typen plattelandswegen

Cons,
aard.

nee
0,7

3-5

<70

2-5

<70

2-5
<70

gri11ig

systematisch

systematisch

nee

ja

ja

nee

0,6

1,3

1,2

*per ha grasland

ratie van de voertuigen en de daarmee samenhangende aslast minstens
zo'n belangrijke rol.Juist omtrent dit laatste blijkt de kennis
ontoereikend zodat in een vervolgonderzoek daaraan aandacht dient te
worden besteed. Overigens dient bij tabel 6dekanttekening te worden
gemaakt dat de getallen op grond van aannames een theoretisch karakter
dragen; inde praktijk kunnen voor specifieke gebieden of wegen dientengevolge forse afwijkingen worden aangetroffen.

1,5
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4.ONDERZOEKSVOORSTEL
Terverkrijgingvanbetere informatieovereneenprognosemethode
voorhetvrachtverkeeropplattelandswegen wordtdevolgendeonderzoeksaanpakvoorgesteld:

A.Netingen
Ontebeginnenzalmobielemeetapparatuurmoetenwordenaangeschaft
ofontwikkeldwaarmeesnelenbetrouwbaaropeengrootaantalwegvakkenpervoertuigsoort deintensiteiten alsmededebijbehorende
aslastenkunnenwordengemeten.Hiervoormoetwordengedachtaan
eenzelfregistrerendevolumetellerwelkehetverkeerkanclassificerennaarasconfiguratie,gekoppeld aaneenzelfregistrerende
dynamischeaslastmeter.
Hiermeedienenvervolgensmetingentewordenverrichtopeenreeks
vanwegvakkendieverschillennaarwegtype (o.a.breedte-enintensiteitsklasse)engebiedskenmerken (o.a.wegenstructuur,agrarisch
grondgebruik,agrarischebedrijfsgrootten,verkaveling e.d.).
B. Relatie-onderzoek
MetbehulpvandeonderA.genoemdegegevenskanwordengezocht
naarbepaaldegroeperingenvanwegvakkendiewezenlijkeverschillen
vertoneninenerzijdsdesamenstellingvanhetvrachtverkeernaar
voertuigsoortenenanderzijdsdefrequentieverdelingvanaslasten.
Terverklaringvandezeverschillenmoetenvervolgensrelatieswordenonderzochtvandezeverkeerskenmerkenmetweg-engebiedskenmerken.Deverklarendevariabelenmoetenzodanigvanaardzijndat
hiermeedetoekomstigebelastingvaneenbepaaldwegvakeenvoudig
enbetrouwbaar istevoorspellen.
C.Nodelontwikkeling
Nadat indefasenA.enB.eniginzicht isverkregen indeverdelingvandeverkeerskenmerken inrelatiemetdediverseweg-en
gebiedstypen,kantenbehoevevanprognosesvoorcomplexerewegennetalternatieven eeneenvoudigverkeersmodelwordenopgesteldvoor
het landbouwgebondenvrachtverkeer.Hiervoor isdevolgendebenaderingdenkbaar.
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Zowelvandelandbouwbedrijven ineengebiedalsvandetoeleverendeenverwerkende industrieën zijnplaatsenomvangvandeproduktievrijexact tebepalen,evenalsderelatietussendeherkomsten
debestemmingvandeProdukten (hoeveelmoetvanwaarnaarwaar?).
Derhalvekanvooreen landbouwgebied eenvrijgedetailleerde
herkomst/bestemmingsmatrix wordenopgesteld,uitgedrukt intonnen
tevervoerenprodukt.
OpgrondvandeonderA.enB.gevondenrelatiesperproduktgroep
kunnendegoederenstromenwordenvertaald invoertuigbewegingen.De
voertuigbewegingenkunnendanmeteenconventioneelrittoedelingsmodelworden toegedeeldaandewegvakken inhetgebied.Deroutekeuzekanhierbijzonodigopanderecriteriaplaatsvindendanop
tijdenafstand (bijv.manoeuvreerruimte opaansluitingen e.d.).De
toegedeeldevoertuigbewegingen leverenenerzijdsdejaarlijkse
vrachtverkeersintensiteit, enkunnenanderzijdsnogwordenvertaald
infrequentieverdelingen vanaslasten,eenenanderopgrondvande
onderB.gevondenrelaties.Deuitkomstenvanhetmodelzullenbij
verschillendeweg-engebiedskenmerkenmoetenwordengetoetstaan
deonderA.beschrevenverkeerskenmerken.
ZoweldeonderB.beoogderelatiesalshethiervoorgesteldemodel
voorvrachtverkeer zoudeneenaanvullendedetailleringkunnenvormenvanhetmodelvoormotorvoertuigen opplattelandswegenzoals
beschrevendoorJAARSMA (1987).
Gezienderesultatenvandeglobaleverkenningvanhetvrachtverkeeropplattelandswegen (hfst.3)ligthetvoordehand ineerste
instantiedeaandacht terichtenopvervoervanmelk,veevoeder,
suikerbietenenaardappelen.
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