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Wegvervoer naar recordhoogte

In 1999 hebben Nederlandse transporteurs 608 miljoen ton goederen
over de weg vervoerd. Dit is ruim 11% meer dan in het jaar daarvoor.
Uit gegevens van het CBS en de Stichting Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie (NIWO) blijkt dat het vervoerde gewicht over
de weg in de laatste 15 jaar met meer dan de helft is toegenomen. De
vervoersprestatie, uitgedrukt in ladingtonkilometers, is in die periode
zelfs verdubbeld. Deze ontwikkeling komt nagenoeg geheel voor
rekening van het beroepsvervoer.

Het goederenvervoer over de weg bestaat voor een kwart uit landbouw-
en voedingsproducten. Ruwe mineralen en bouwmaterialen zijn
eveneens goed voor een kwart. Van alle internationaal vervoerde
goederen is meer dan de helft in Duitsland geladen of gelost en bijna
eenderde in België en Luxemburg.

Vooral meer vervoer in het binnenland
In 1999 is 481 miljoen ton aan goederen over de Nederlandse wegen
vervoerd; dat is 53 miljoen ton meer dan in 1998. Ook de
ladingtonkilometers zijn in het binnenlandse en in het internationale
wegvervoer verder toegenomen.

Helft internationaal wegvervoer vooral van en naar Duitsland
Nederlandse vervoerders hebben in 1999 internationaal ruim
127 miljoen ton lading vervoerd, 9 miljoen ton meer dan in 1998. Vooral
het vervoer naar Engeland, Spanje en Duitsland is bovengemiddeld
gestegen (met respectievelijk 20, 16 en 12%). Van alle vervoerde
goederen werd meer dan de helft in Duitsland geladen of gelost en
bijna eenderde in België en Luxemburg.

Toename in het beroeps- en eigen vervoer
Voor het eerst sinds jaren stijgt het vervoer door ondernemingen die
hun eigen producten transporteren: 153 miljoen ton goederen in 1999.
Dat is in vergelijking met een jaar eerder 22 miljoen ton meer.
De beroepsvervoerders hebben het afgelopen jaar 456 miljoen ton
goederen versjouwd; 40 miljoen ton meer dan in 1998.

In vijftien jaar tijd is het vervoerde gewicht over de weg met meer dan
de helft toegenomen. De vervoersprestatie, uitgedrukt in
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ladingtonkilometers, is in die periode zelfs verdubbeld. Steeds meer
goederen zijn over grotere afstanden vervoerd. Deze ontwikkeling komt
nagenoeg geheel voor rekening van het beroepsvervoer, waar het
vervoerde gewicht vanaf 1984 met ruim 80% is toegenomen; de
ladingtonkilometers zijn in die periode zelfs met 140% gestegen.

Goederensoorten
Het goederenvervoer over de weg bestaat voor een kwart uit landbouw-
en voedingsproducten. Ruwe mineralen en bouwmaterialen zijn
eveneens goed voor een kwart. Tien procent bestaat uit chemische
producten en meststoffen, terwijl bijna eenderde van het vervoerde
gewicht bestaat uit overige goederen en fabrikaten.

De totale groei van 62 miljoen ton in 1999 is voor het grootste deel
terug te vinden in het vervoer van ruwe mineralen en bouwmaterialen
(23 miljoen ton) en overige goederen en fabrikaten (22 miljoen ton).

Technische toelichting
Bedrijven die zich bezig houden met wegvervoer worden jaarlijks
geënquêteerd. De enquête onder beroepsvervoerders houdt het CBS in
samenwerking met de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer
Organisatie (NIWO). Het onderzoek naar de vervoersomvang van
ondernemingen met vervoer van eigen producten voert het CBS uit.

Ladingtonkilometers is het begrip dat staat voor het vervoerde gewicht
maal de afgelegde afstand.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de uitkomsten kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, de heer Jo van der
Heiden,  telefoon (045) 570 6452 . Overige informatie kunt u verkrijgen
bij de persdienst van het CBS, telefoon (070) 337 5816.

Wegvervoer naar vervoersrelatie
-----------------------------------------------------------------------------------------
                Vervoerd gewicht                     Ladingtonkilometers

                totaal  binnen-   inter-               totaal    binnen-    inter-
                           land        nationaal                     land          nationaal

 ----------------------------------------------------------------------------------------
                miljoen ton                                miljard

1984         400        348        52                  39,1       18,4        20,8
1990         475        393        82                  59,2       22,9        36,3

1997         533        417      115                  76,5       28,3         48,2
1998         546        428      118                  78,5       29,2         49,2
1999         608        481      127                  83,6       32,7         50,9
--------------------------------------------------------------------------------------------
bron: CBS
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Wegvervoer naar marktvorm
----------------------------------------------------------------------------------------------
                 Vervoerd gewicht                     Ladingtonkilometers

                 totaal  beroeps-   eigen            totaal   beroeps-   eigen
                            vervoer     vervoer                     vervoer     vervoer

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
                miljoen ton                                miljard

1984         400         252        148               39,1        30,7           8,4
1990         475         322        153               59,2        49,4           9,9

1997         533         403        130              76,5         68,5            8,1
1998         546         415        130              78,5         70,5            8,0
1999         608         456        153              83,6         74,0            9,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------

bron: CBS

Wegvervoer naar goederensoort
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                1998              1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                miljoen ton

Vervoerd gewicht, totaal                                            545,7           608,4

Naar goederenhoofdstuk NSTR:
Landbouwproducten en levende dieren                      67,3             65,8
Andere voedingsproducten en veevoeder                  87,0             93,6
Vaste minerale brandstoffen                                         1,8               2,2
Aardolie en aardolieproducten                                    12,8             15,8
Ertsen en metaalresiduen                                             4,7               5,6

Metalen en metalen halffabrikaten                              16,7             17,7
Ruwe mineralen en bouwmaterialen                         137,4           160,2
Meststoffen                                                                  10,5             12,5
Chemische producten                                                  47,2             52,8
Overige goederen en fabrikaten                                160,3           182,2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

bron: CBS


