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ln Spoomieuws nummer 3van de
maand iuni, publiceerden we een
dossler "Antwerpen". Een synthese op 16 bladzijden, als het ware in
vogelvlucht opgenomen en neergeschreven. Toen hebben wii ook
aan onze lezers belooíd om in een
volgend nummer enkele ondernemingen onder de loep te nemen
die in het havengebied goede klant
ziin bii de NMBS. Een belofte die
nu ingelost wordt. Spoornieuws
werd ontvangen door de grootste

Belgische rederii, door een autoconstructeur die in de haven twee
assem blageÍabrieken heeft i ngep

lant en door een Íru itbehandel

aa

r

die een snelle terminal uitbaat.
Die totaal verschillende ondeme
mingen, drie verschillende wiizen
van samenwerking met het spoor
maar éénze lfde doelste I I i ng : zowe I
biiCMB, biiGM als bii BNFW mikken klant en veruoerder op een efficiënt internationaal transport,
een tenein waar de spoonteg een
belangrijke rol speelt.
ln onderhavig nummer publiceren
we het verhaal van GM en BNFW,
in

het volgen d

n u

m

mer ko mt CM B

aan bod.
Ons bezoek aan de haven zal daar
n iet eind igen. Andere ondemem in-

gen, andere sectoren ontwikkelen

samen met de NMBS specifieke
transportvormen gebaseerd op de
Apische kenmerken van deze massaveruoerder. Een ovezicht van alle NMBS-klanten in de haven kan
het dienstenpakket dat door de
spoonNegen wordt aangeboden
beter definiéren. Dat zou ons in
een dergelijke wereldhaven te ver
leiden. Toch zal Spoornieuws in de
toekomst nog enkele ondememin-

gen bezoeken die het spoor b*
langrijke verkeren aanbieden en
die de diensten van de NMBS naar
waarde weten te schatten.

l

Antwerpen heeft zich een faam opgebouwd in de wereld van de autoindustrie. Al meerdan 57 jaarwerkt

in de metropool het bedrijf dat
vroeger "de Chevrolet" werd genoemd, maar nu Opels maakt: Ge
neral Motors Continental N.V.

GENERAL
MOTORS
CONTINENTAL:

Het is een dochteronderneming
van General Motors Corporation in

Detroit, de grootste automobielconstructeur ter wereld, die laarlijks tussen de 7 en de 10 miljoen
auto's en bedrijfsvoertuigen produceert en een omzetcijÍer realiseert
van meer dan 2000 miljard Belgische Írank. GM fabriceert in Amerikade merken Chevrolet, Pontiac,
Oldsmobile, Buick, Cadillac en
GMC. ln Duitsland behoren de
Opel-fabrieken en in Groot-Brittann ië de Vauxhal l/Bedford-fabrieken
tot het concern. Verder heeft GM
produktieeenheden in alle werelddelen.
De Antwerpse vestiging werd opgericht in 1924.Zij beschikt thans
over twee moderne assemblageÍabrieken in het havengebied. De hui-

dige fabriek I startte de produktie
in 1953, fabriek ll in 1967. Samen
hebben ze een jaarlijkse produktiecapaciteit van 400.000 auto's. ln
1982 werden er 360.000 gebouwd.
De laatste jaren heeft GM aanzien-

lijk geïnvesteerd om de uitrusting
te moderniseren en nieuwe indus-

triële activiteiten te ontwikkelen.
Zo kwam er een nieuwe verÍspuitinstal latie, een motorenassembla-

gehall, een carosseriebodemfabriek en een radiatorenÍabriek.

Voor 1984 is er nog een investeringsprogramma vooaien dat zal
besteed worden aan automatische
apparatuur, met inbegrip van een
aantal robots.
J aarl ij ks 360.000 personenwagens
produceren (waarvan meer dan
90% voor de uitvoer) vereist een

veruoerder moet
garanties
bieden

gesmeerd lopende transportorganisatie zowel voor de aanvoer van
grondstoffen en onderdelen als

voor de afvoer van het eindprodukt: de auto. Spoornieuws ging
even aankloppen bij deze grote
NMBS-klant om te vernemen hoe
het veryoer per spoor er georganiseerd is.

De aanvoer
De vervoerder, in de ruime beteke-

nis van het woord, heeft een grote
verantwoordelijkheid voor de aanvoer van grondstoffen en onderdelen. GM werkt met heel minieme
voorraden. De produktiel ijnen worden rechtstreeks bevoorraad want
voorraden aanhouden kost enorm

veel geld. Deze transportverant-

woordelijkheid wordt gedeeld door

de traditionele vervoerders: de
vrachtwagen, de trein en in mindere mate door het zeeschip en het
vliegtuig.

Het grootste gedeelte van de beno-

1. Dagelijks vijf ingaande en vijÍ uitgaande treinen.

digde materialen en grondstoffen
wordt aangevoerd uit Duitsland.
Uit Australië, Brazilië, Japan en de
Verenigde Staten komen versnel-

lingsbakken en motoren, en in

eigen land worden onderdelen

aangekocht bil diverse leveranciers.
Dagel ijks ontvangt GM-Antwerpen
drie volledige treinen uit Bochum,

één uit Rtisselsheim en één uit
Kaiserslautern. Bij dat contingent

voegen zich losse wagens afkomstig van verschi llende leveranciers uit Duitsland. ln de spoorwagens steken alle mogelijke onderdelen om het eindprodukt, de Opel,
te Antwerpen te assembleren. GM

heeft een spooraansluiting, twee
locotractors, sporen in iedere assemblagehall en een rangeerbun-

del. Deze spoorinfrastructuur

wordt bediend in een drieploe-

genstelsel door eigen

perso-

neelsleden. Gedurende de ochtend- en de namiddagploeg zijn er

twee NMBS-mensen aanwezig

-

een mini-Íactagedienst als het ware - om de in- en uitbewegingen van
de spoonivagens te controleren. De
binnenkomende treinen - die derwijze zijn samengesteld dat de rangeringen tot een minimum zijn be
perkt - worden ter plaatse gesplitst

en naar de assemblagehall ge
bracht, waar ze met vorkheftrucks
worden gelost om de produktielijnen rechtstreeks te bevoorraden.

De aanvoer per trein kan gerust als
vitaal bestempeld worden voor het
"draaien" van de Íabrieken. ln 1982
ontving GM 1 .147 volledige treinen,
goed voor 22.7 1 4 wagens met een
totale vervoerde hoeveelheid van

bijna 350.000 ton (85.000 ton voor

fabriek I en 264.000 ton voor fabriek ll). Een interessant gegeven
daarbij is dat delreinTSo/o van het
totale aangevoerde gewicht voor
fabriek ll voorzijn rekening neemt
(23% vrachtwagen, 2% schip/
vliegtuig). De NMBS bezet dus wel
degeliik een sleutelpositie. Zii
tracht deze functie naar behoren te
vervullen... en afgaande op de ver
klaringen van onze gesprekspartners ter plaatse lukt zij daar aardig
in. "... De aanvoer per spoor loopt
op wieltjes. ln de metropool kunnen we rekenen op de volledige inzet van het spooMegpersoneel. Zo

De aÍvoer
Dagelijks gaan de vijf binnenkomende treinen ook weer buiten,
enkel het aantal wagens kan ver-

schillen. De bestemmingen zijn
Bochum, Russelsheim en Kaiserslautern. Wat steekt er in? ln Antwerpen geproduceerde onderstellen voor RUsselsheim, motoren in
doorvoer uit Brazilië en Australië
voor Bochum en Riisselsheim, ledige verpakkingen en afgekeurd
materiaal als retourvracht voor de
drie Duitse vestigingen. De afvoer
per spoor is een belangrijk element
in de goede werking van fabriek ll.

De buitengaande zendingen per
spoor vertegenwoordigen 90% in
aantal en 94% in gewicht (135.000
ton).

Met het aangevoerde materiaal
worden auto's geassembleerd en
deze moeten op één of andere manier de uiteindelijke gegadigde bereiken. Maandelijks wordt een

planning opgemaakt voor het
transport van de auto's in de daaropvolgende maand. Die planning
wordt doorgestuurd naar de spoor-

en naar de
NMBS om de nodige schikkingen
te kunnen treffen en om de wa-

wagenverhuurders

gens tijdig aan te bieden. Vorig

!aar verstuurde GM vanuit Antwerpen 63.581 auto's (goed voor 54.000

ton) geladen op 5.612 spoorwagens naar Frankrijk, ltalië, Zwitser-

land, Spanje en Portugal.
Voor dit jaar schat men meer dan
AÍvoer van Opels per spoor in 1982 vanuit Antwerpen

bijvoorbeeld twee jaar geleden,

bestemming
FrankÍiik
Italië
Zwitserland
Spanie
Poilugal
Totaal

spoorwagens

netto gewicht (ton)

zo37

23.423

19.909

2.835

27.675

83
10

32.559
6.939
830
100

5.6í2

63-851

54.,106

ill

toen uitzonderlijke weersomstandigheden 's winters het spoorverkeer ontwrichtten, was er een permanente contactliin met de NMBS
om de treinen op devoet tevolgen.
Biina in elke trein zaten materialen

die we binnen enkele uren nodig
hadden. Men zou het weliswaar
een bewust commercieel risico
kunnen noemen, maar als de vervoerder - in casu de NMBS - geen
garanties biedt dan kan ervan dat
bewust risico geen sprake zijn. Als
onze afdeling "produktie en mate
riaalcontrole" bepaalde goederen
dringend nodig heeÍt, dan vragen
wij aan de havendispatching om
deze spoorwagen(s) bij voorkeur te
behandelen. En dat wordt dan ook
daadwerkelijk gedaan."
Nieuw is de aanvoer uit Spanie van
Opels'jongste telg, de Gorsa. 8.000
Corsa's zullen dit jaar vanuit Zaragoza naar Mechelen NekkersPoel
worden vervoerd. VijÍ dagen volstaan om deze "reus in zakformaat" ter bestemming te brengen,
en dat is niet onaardig.
Ook niet te vergeten is een belangrijk aanvoerverkeer van verwisselstukken per spoor.49oÀ van de

totale aanvoer van deze stukken
komt via de spooruveg. Antwerpen
exporteert zenaar 87 landen.

4

auto's

General Motors Continental helpt

daarbij goed mee in opwaartse

5.898
830

richting. Het is een trouwe klant in

de Antwerpse haven die al onze

94

aandacht verdient, omdat de

50.000 auto's op de trein te zetten.

Een achteruitgang ten opzichte

van 1982 te wijten aan de teruggeschroefde produktie voor de ltali-

aanse markt (prognose

18.652

auto's voor 1983). ln ltalië, Frankrijk en Zwitserland sporen de treinen naar d istributiecentra vanwaar
ze via de weg naar de dealers wor-

den gebracht.
Vorig jaar had het spoor een aandeel van 18% in de afvoervan het
afgewerkte produkt, 64% bereikte
de bestemming via de weg en 18%

werd verscheept. Deze verdeling
onder de vervoermiddelen is sterk
af hankelijk van de situering van de
bestemming. Het grootste gedeel-

te van de Antwerpse

produktie
(a0%) is bestemd voor Duitsland
en gaat - omwille van de relatief
korte afstand - uitsluitend via de
weg. Deze transporten zijn in één
plan gestructureerd en bereiken

via de weg het snelst en op de
meest voordelige wijze de dealers.
Het spoor is daarentegen het aangewezen transportmiddel wan neer

een verdeelcentrum is ingeschakeld en op de langere afstanden.
Dit jaar zal het aandeel van het
spoor met

2Ölo

itvoer naar Groot-Brittannië evo.
lueert gunstig, en de belangrijkste
afnemer ltalië, die zijn wagens per
spoor laat vervoeren, doet het zoals aangehaald minder goed.
Toch mogen we ons niet blind staren op deze valse noot. De automobielsector in het algemeen is een
goede klant voor de NMBS die in
1982 zowel qua vervoerde auto's
als qua vervoer van losse stukken
gevoelig is vooruitgegaan.
u

dalen. De automakt

verloopt momenteel vrij gunstig in
de ons omringende landen en dat
is spijtig genoeg het domein van
het wegveruoer. Ookde ovezeese

NMBS deels verantwoordelijk is
voor een vlotte aanvoer en dus ook
onrechtstreeks de produktie kan
beïnvloeden.
Een taak die niet lichtzinnig wordt
opgenomen

!

2. Twee GM-locotractors voor het
rangeren van de stellen.
3. Lossen van de spoonrvagens in de
assemblagehall.

4. Meer dan 50.000 auto's op de trein
voor 1983.
J

oz

"grote broer" de trein om naar Manilla te geraken. 64 geleide "Light
Rail Vehicles" worden progressief
bij BN te Brugge op spoorwagens

I

IJJ
=
É,

geladen en naar de Ocean Container Terminal te Zeebrugge gebracht, waarze worden overgesla-

É,

F
F

z
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I

gen op het schip voor een lange
zeereis naar de Fillipiinen. Een niet
onaardig en toch wel spectaculair

vervoer voor de NMBS als je be
denkt dat ieder driedelig tramrijtuig 41 ton weegt.

IJJ

o-

o

Het transport geschiedt met geDe klassieke tram doet het nog
steeds.

N

iettegenstaande de auto-

bus, de taxi en het privé-vervoer
sterke "concurrenten" zijn, is hij
nog niet uit het typische stadsbeeld verbannen. Meer zelÍs. De
tramriituigen werden aangepast
aan de noden van een moderne tijd

en hebben zich meer dan ooit opgewerkt tot een efficiënte vorm van
eigentijds stedelijk vervoer.
De tram is "in", rijdt in eigen spoor-

bedding, ondergronds oÍ boven-

gronds, en doet het uitstekend in
de wereldsteden. Getuige daarvan

het tramnet dat vandaag de dag
wordt uitgebouwd in de miljoenenhooÍdstad Manilla... waarop Belgische trams zullen rijden, gebouwd
door BN, Spoorwegmaterieel en
Metaalconstructies. De Belgische
tram is een technologisch hoogwaardig produkt dat kan wedijveren met het beste in de wereld en
overal gewaardeerd wordt, tot in
Rio de Janeiro !

Maar waarom toch die lovende
woorden over een tram in een

? Eenvoudigweg omdat de tram beroep doet op
spoorwegtijdschrift

huurde platte wagens van de Deutsche Bundesbahn, waarop BN een

speciaal ontworpen bovenbouw
met rails heeft gemonteerd. De
tram wordt met een kabel en via
een hellend spoorvlak op de spoorwagens getrokken. Enkel het eer-

ste lid van het tramrijtuig wordt
stevig vastgeankerd; de rest blijft
gewoon los op de sporen staan zodat de geledingen vrij kunnen be-

wegen en beschadiging of breuk
zo goed als uitgesloten is.

Met een gewone goederentrein
sporen de trams één voor één als
"uitzonderl ijke eenheid" naar Ze^brugge: maximum snelheid

be-

perkt tot 60 km/u; de vracht moet

binnen het laadprofiel van de

spoorwagen blijven en met een to-

tale hoogte vanop het spoor van
4,68 m is een aarding vereist.
Op de OCZ wordt de tram met een
portaalkraan in het schip gehesen.
Voor de behandeling met een spe

ciaal kader heeÍt BN in de constructieatel iers vooraan en achteraan een heÍbalk gemonteerd; vier
vaste balken worden op de terminal zelf in het midden van het rij-

tuig aangebracht.

De eerste tram werd verstuurd op
oktober 1982. Spoornieuws was

4

aanwezig bij de laadverrichtingen

van exemplaar nummer 3. Het
transportplan loopt tot januari
1984.
Een tram op de trein is geen zeld-

Op identieke platte
spoorwagens spoort ook een contingent van 't00 BN-tramrijtuigen
naar Den Haag voor rekening van
de Haagse Trammaatschappij
(HTM).27 HTM's wachten nog ongeduldig op hun spectaculair
spoorreisje.

zaamheid.

De trammaatschappij uit Marseille stuurde ook drie trams per trein
naar BN voor modemisering. Deze

rijtuigen werden trouwens een
twintigtal jaar geleden door de
Brugse constructeur gebouwd.
Nadat deze drie een ander kleedje kregen aangepast maken ze de
retouneis ook per trein samen met

drie nagelnieuwe collega's.
Spoonruegmaterieel en Metaalconstructies zendt ziin trams uit per
trein... oÍ anders uitgedrukt, hoe
grote broer kleine broer een hel-

pende hand reikt.

:-J
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BNFW,
,l
BELGIAN
NEW FRUIT
WHARF
LEEGMAKEN EN VULLEN !

Zeeschepen leegmaken, spooruagens vullen, vrachtwagens vullen,
koelmagazijnen vullen, koelmagaziinen leegmaken, opnieuw spoor-

wagens vullen... en vrachtwagens... een nieuw schip meert

weldig uit en ontving men schepen
van diverse herkomst voor diverse
invoerders, waardoor de behandelde tonnemaat gevoelig toenam. De
plannen om nog modernere installaties te bouwen die de snelle be-

aan... het moet gelost worden, de
spoorwagens staan klaar... en zo

maar de klok rond, het hele jaar

handeling van de dure schepen
mogelijk maakten - en als dusdanig de omlooptijd terugschroeÍden

door. Leegmaken en vullen, zo zou

je in twee woorden de activiteiten
van Belgian New Fruit Wharf kunnen omschrijven.
Het lijkt op een vat der Danaïden,

een bodemloos vat, dat gevuld

wordt met fruit en nooit kan geledigd worden. Doch er is een wezenlijk verschil, daar waar de DanaiiCen gedoemd waren tot een uit-

zichtloos bestaan, weet BNFW
deksels goed waar het naartoe wil
met'de behandeling van fruit in de
Antwerpse haven. Als je jaarlijks
650.000 ton ovezees fruit behandelt en op piekdagen 350 à 400 arbeiders per shift tewerkstelt, dan
moet je beschikken over een stevige organisatie en moderne uitge
breide installaties. En dat is het ge
val bij BNFW, want aan het Albert-

dok heeÍt de

fruitbehandelaar
600 m kaailengte voor het ontvangen van zeeschepen en op het aan-

sluitend terrein een aantal loodsen, koelhuizen en diepvrieszalen
met alles erop en eraan voor de
overslag en opslag van bananen,
citrusvruchten, appelen, peren,
druiven, ananas en dies meer.
BNFW is gesticht in 1938 door de
fruitinvoerders L. Van Parijs, Ko-

ninckx & Spiers die over eigen

schepen beschikten en het fruit
naar de metropool brachten. De
eerste dertig laar behandelde
BNFW enkel het Íruit van ziin stich-

ters. Doch de laatste 15 laar - en
dat noemt BNFW de tweede fase
- breidden de activiteiten zich ge-

6

- waren samen met de goede

dienstverlening ook van doorslaggevende aard voor het aantrekken
van het bananenverkeer van United Brands uit Rotterdam.250.000
ton bananen verhuisden in één ruk
naar de Scheldehaven, die de voorkeur genoot op Zeebrugge en Bremerhaven. De noodzaakom die ba-

nanen te behandelen versnelde
nog de realisatie van die uitbrei-

dingsplannen. Nu kriigt Antwerpen
het etiket "fruithaven van Europa"
opgekleefd en daar is BNFW voor
het grootste deel verantwoordelijk
voor.
Alle oveaees Íruit zonder exclusie-

ven wordt er behandeld. De ba-

tot de Oostduitse grens waren nu
eenmaal voordeliger.

Vorig jaar laadde BNFW60.000ton
bananen in spoonvagens waarvan
32.000 ton met bestemming Zwit-

Ook het geïsoleerd wagenladingverkeer (1 à 3 wagens per bestemmeling) verdween omwille van de
evolutie van het vrachtwagenPark

serland. Dat verkeer loopt steeds
met lnterfrigo-wagens, op uitzondering van de periode april/mei/juni
wanneer gewone gesloten wagens

en de snelheid van het wegvervoer
op korte aÍstand. Uiteraard is de
spoorweg op die korte afstand be
nadeeld en dat is vandaag de dag

worden gebruikt omdat koelen of
ven /armen dan niet nodig is. Men
Iaadt ongeveer 1000 kartons van 20
kilo per wagen.
Slechts 60.000 ton op een totaal
van 450.000 ton oÍ slechts 13%,

kan

je

nog steeds geldig. De spoorweg
moet zich aanpassen. Vanuit dit
oogpunt beschouwd is het wel

vragen? Nuance, niet

even interessant de mening weer
te geven van onze gesprekspartner
bii BNFW, te meer daar deze fruit-

"slechts 13o/o" maat "toch 13%".
Het spoorverkeer van bananen

was eind der zeventiger jaren bijna tot nul herleid en heeft zich op
drie jaar tijd volledig hersteld en is
zelfs toegenomen. De 60.000 ton
die in 1982 werden verspoord zijn
hoofdzakelijk te danken - het weze toegegeven - aan de United
Brands-bananen. 40.000 ton zijn
vaste contracten per volledige
trein, 10.000 à 20.000 ton zijn wisselende verkeren.

behandelaar als de belangrilkste

kan beschouwd worden in

de

Scheldehaven.
"De expansie van het fruitVerkeer
per spoor vanaf onze terminal ligt
in handen van de spoorweg zelf en
in het biizondervan de maatschap-

pij

lnterfrigo. Scheepvaartmaatschappijen, vezenders, ontvan-

gers en behandelaars gaan meer

naan is met ongeveer 450.000 ton

per jaar de beste klant omdat ze
niet seizoengebonden is en het h+
le jaar door werk verschaft. Citrusvruchten, appelen, peren, ananas...
zorgen voor de seizoensgebonden
activiteit. Exotische vruchten zoals
kiwi's en papaya's worden nog niet
in massale hoeveelheden aangevoerd om er schepen mee te kun.
nen bevrachten. Het zijn misschien
de vruchten van de toekomst, van

het jaar 2000.
Bananen worden vooral ingevoerd

Bananen bii invoer over zee vertrekkend uit Antwerpen per spoor (in ton)

naar
België
Duitsland
Oostenrijk
Italië
Zwitserland

Frankljk

1980
300

3.76
4.012
í.759
5.373
1.3/t4

Nederland
Totaal

't6.594

uit Centraal-Amerika. Ze worden

Vóór 1980 vertrok er vanop de

vlottend verkocht, verhandeld terwijl het schip vaart, en de invoerder oÍ de uiteindeliike bestemmeling bepaalt hoe hij ze wil versturen of ontvangen: per spoor of via
de weg.

BNFW-terminal een belangrijk regelmatig spoorverkeer naar Tjechoslowakije. Omwille van de concurrentie van de Noordduitse havens ging dat verkeer teloor. De
spoortarieven vanaf deze havens

1981

5.360
3.U1
2.U3
20.947
427
1.731
34*249

1982
200
5.939
8.188
8.566
32.868

2.704
1.695
60.160

en meer over naar palettisatie. ln
de koelwagens die nu ter beschikking staan, kunnen gepalettiseer
de ladingen niet binnengereden
worden met vokheftrucks; de deuren en het proÍiel van de wagens
zijn een obstakel.

Ook de geleide temperatuur is
soms een probleem. Bananen - en
vruchten in het algemeen -zijn heel
bederfelijk. Wij zijn als behandelaar perfect uitgerust om de goe
deren in uitstekende staat te bewaren... dus verlangen wij dat ook van

de vervoerders. Het spoor moet
evolueren naar meer controleerbare temperaturen. Niet zomaar "hoger" of "lager", maar 1o meer of 1 o
minder.
lndien de palettisatie en een juiste
temperatuur werkel ijkheid worden
dan komt de spoorweg op gelijke

hoogte met de concurrentie, wat
automatisch tot meer verkeer zal
leiden.
Ook wil ik hier aanstippen dat in de

zomer de beijzing van lnterfrlgo.
koelwagens door de klant zelf, niet
in het voordeel van het spoor uitdraait want bij de concurrentie (de
weg n.v.d.r.) wordt het koelmiddel
geleverd. Voor BNFW is dat geen
onoverkomelijke hindernis want
via de fruitactiviteit is uit noodzaak
een heuse ijsfabriek gegroeid. ln
zover dat de ijshandel voor de hele haven bij ons geconcentreerd is.

Aan deze zwakke punten valt m.i.
te sleutelen want wat in Scandinavië kan, moet ook bij ons mogelijk

zijn. ln Zweden rildt momenteel
een bananen-express samenge
steld uit 14 kleunijke beschilderde

vrachtwagens. Het spoor biedt
meer zekerheid. Het spoor levert
meer voordelen op voor de behandelaar dan het wegvervoer. Onze
voorkeur gaat uit naar de trein,
maar de behandelaar wikt en de

klant beschikt!"
Tot daartoch wel een oomerkeliik
betoog van de verantwoordelij(e

van BNFW. De spooniveg en in het
bijzonder lnterfrigozijn zich wel de.

gelijk bewust van de problemen

van het fruitvervoer. Wij verhelen
het trouwens niet.
Als tegenzet rijden de eerste prototypes van de "koelwagen van de
toekomst" reeds proef. Deze wagen is geschikt voor gepalettiseerde ladingen en de capaclteit ligt
opmerkelijk hoger dan voorheen,
waardoor de klant ook kan genieten van het voordeliger tariefni.

BNFW operationeel
te Zeebrugge in 1984?

1. De cargoveyors kunnen per uur
3.000 kartons van 20 kilo bananen uit
het schip halen.

BNFW heeÍt in de Zeebrugse haven concessie genomen op een

2. Rechtstreekse "bananenband" uit
de romp van het schip.
3. Automatische trieer- en stapelinstallatie, verlengstuk van de aanvoer
liin uit het schip.
4. lnterfrigo, steeds van de partij bij
fruitvervoer.

tenein van 7 ha voor het uitbouwen
van een koelterminal met alles erop en eraan. Deze cu.ncessie vangt

aan op

1

januari 1984.

Waarom mikt BNFW nu ook op
Zeebrugge?
Enerzijds is er de volledige capaitsbezett i n g te A ntwe rpen, an deziids zocht men naar nieuwe
c ite

strategische punten voor de bevoorrading van diverse markten.

BNFW onderstreept dat men

tracht verkeren aan te trekken die

normaal nooit via de Metropool
zouden gaan en die dus comple
mentair zijn aan de bestaande in-

veau van 25 ton voor gepalettiseerde zendingen. ln die wagen werd
een nieuw koelings- en verwarmingssysteem ingebouwd dat een
exacte temperatuursinstel ing toe.
laat. ln de nabije toekomst zal men

snelle behandeling en dito distributie. De exploitatie zal gebeuren

overgaan tot de produktie.
Een stap die op tijd komt want
BNFW rust ook niet op zijn lauwe-

aan dezelfdevoorwaarden en taris
ven als deze die te Antwerpen wor-

den toegepast.

ren. De fruitbehandelaarzit in een
snelle spiraal en draait naar de top
toe. De limieten van de bestaande
capaciteit zijn nog niet bereikt en
daarenböven investeert men in de

Dit alles belet niet dat BNFW ook
op de Antwerpse terminal bliilt investeren: een bedrag van 85 miljoen Írank werd uitgetrokken voot

I

Chiquita-koelwagens voor gepalettiseerde ladingen en met exact re-

modernste lossingstechnieken.

gelbare temperatuur.
Toch wil ik onderstrepen dat wij
graag werken met het spoor. Als
behandelaar verkiezen wij de trein
omdat we dan niet afhankelijk zijn
van de willekeurvan de vervoerder.
Per spoor kunnen we geprogrammeerd werken, schema's worden
gerespecteerd en men geeft ons
ruimschoots de tijd om te laden.
Dat is niet steeds het geval met

tonnemaat ligt in de lijn der verwachtingen. 60.000 ton vandaag

Een toename van de behandelde

de dag per spoor, misschien veel
meer morgen dank zij aangepast
materieel. De slagzin van de spoorweg "Een wagen voor elk vervoer"

blijft een realiteit.

voer.

Ook de Zeebrugse terminal zal geheel in het teken staan van een

1983.
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EÉ OPENDEUR VOOR HET
RAIUROUTE.VERVOER

voor het rai l/route-verkeer.

heden en heeÍt daarenboven een
groter laadvermogen.

De terminal te Thurn en Taxis heeft
een verkeer in stijgende lijn, teruvijl
deze te Brussel-West een zekere

daling te verwerken krijgt. Deze
tendens kan worden verklaard

Ook de spooMegtechniek volgt
dezelfde trend. Novatrans, de organisator van het rail/routevervoer in
Frankrijk, heeft een aantal van zijn

Op 20 september en op 1 oktober

door de beschikbare uitrusting. De

kangoeroewagens omgebouwd

ll. heeft TRW de deuren van zijn
Brusselse terminal in het station

horizontale techniek, met hellend
vlak en tractor, toegepast voor

voor verticale behandeling. De kangoeroe-techn iek, u itgebracht door

Thurn en Taxis opengegooid voor
de klanten en de autoriteiten. Een
deel van het terrein werd ingenomen door negen types van nieuw
materieel als bewils van de technische evolutie en van het streven

naar steeds betere voorwaarden

"kangoeroe"-voertuigen

in

het

Weststation, verliest steeds meer
terrein. De wegveruoerders verkiezen vandaag de dag voertuigen
aangepast aan een verticale be
handeling. Op Europees vlak biedt
deze techniekveel meer mogelijk-

de Fransen zelf, is vroeg oÍ laat
voorbestemd om van het toneel te
verdwijnen... en dat waarschijnlijk
wanneerde huidige generatie wegvoertu gen aÍgesch reven zal zijn.
i

Het gecombineerde rai l/routever-

voer ondergaat een permanente
evolutie. Vandaag de dag is het
zelfs één van de zeldzame transportvormen die in opgang zijn. Het
was dus meerdan verantwoord dat

TRW tijdens de opendeurdagen
aan het publiek zijn nieuwe vestigingsproiecten voorstelde. Te Antwerpen€chijnpoort zijn de werken
reeds aangevat en SchaarbeekJo-

saphat moet in een nabije toe
komst de twee bestaande Brussel-

se terminals in één verenigen.

Onze illustraties geven een "artist's impÍession" van deze nieuwe
vestigingen.
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radioverbindingen met de treinen : een
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Radioverbindingen met

een nieuw begrifi, een systeem

tijk de nodige maatregeten
genomen. De dispatcher kan
zij een telefonische verbinding
bestuurder in contagt brengen

van

N.M.B.S.
in samenwerk]ng met Bell heeft
uitgewerkt... en ierder een goede
maiier om actieÍ deel te nemen
aanaretwererdjaarvoor(tere)com'

I
I

de

locomotieven en motorstelÈn - van de lijn
Antwerpen-Charleroi rechtstreeks
in contact treden met de diensten
'te land;, meerbepaald ààt oe oispatching van de'lijn oÍ lijnsectie
'
waarop-ze riiden.
uit drie tvpes
3#|}|}ètlià%i:staat
.indegrondstations:eenzenderontvan§er, die volledig gecompu.
teriseeid i3 en met in él-ke dispal
ching een bedieningstafel;
. in de stuurposten : dezelfde gecomputeriseerde zender-ontvànger àn in elke stuurpost (aan elk
uiteinde van het voertuig) een be.
dieningsdoos;
elektrische voertuigen

-

lais-anÉnnes, die geóiddetd om
detien kitomeierziji aangebracht.

over een

tereÍoontoeste',ï",,fl:

stuurpost is voozien van er
spreker zodat een efficiënte

tus-

tion moest voorótellen. Uít het pro-

tocol van opmetingen, die in

ètXe

der eventueel zelf de herstelling puter telkens de ideale combinatie
kan uitvoeren,van op aÍstand begehaald. Het grote probleem was
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Dievooruitgang kadert uitstekend schillend naargelang het om een
verhoogde.berm of een bedding,
in de reorgànisàtieplannen van de
giotere
regelmary.ry4'gs.,ói9 9en
:::9!ï.:f,::n bosrijk landschap,
tigheid en bijgevblg een betere een rechte lijn oÍ een bocht gaat.
dienstverlening tot gevolg kunnen De moeilijkste zone was de Noordhebben.
Zuidverbinding, waar de trillingen
van de treinenl3toringen en an-deDe N.M.B.s. heeft dit systeem samen met Bell uitgerriierkt. Bell regeluiden,diedoordebovenleikwam op een strategisch ogenblik dingen worden verooaaakt, de verop de màrkt met eeÀ n ieuwé tech- beeld ing van de technici sterk op
nölogie, die meer vooruitstrevend 99 P{ogf hebben gesteld. Uiteinde
lijk bleken kleine helicoidale anten'
en in-teressanter was dan die van
de concurrentie. ln de elektronica nes de meeste voldoening te
staat het als een paal boven water schenken'
dat bepaalde voràingswerken aan
Voegen wij daar nog aan toe dat
eenondernemingéénof twee jaar
oóóièén rienvàuoig"e druk op de
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verwerft a;Ërichfiónen wórden doorsuperio- ö;;tr;ï. ," ;orden een tientat
riteit. Bell haalt vandaag de dag
Ët",iààaràOoichten ingevoérd in

andere; dié onderneming
aldus een,ontegenzeglijke
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actieradius waarin het N.l

systeem moet functioneren is trou-

wens veel groter dan die van het
stadsnet.
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TWEE
Een paradijs
voor doe-het-zelvers
Een paradijs voor doe-het-zelvers
in vijf Belgische stations en in Luxemburg. Een reizend paradijs dan
nog wel, want Black en Decker

derscheidt het blauwe gereed-

21

Black & Decker produceert voor
het "grote publiek" en is als het
ware een pionier voor de sector.

heeft zijn expotrein vanaÍ

augustus doen halt houden te Antwerpen, Gent, Gharleroi, Luik en
Schaarbeek met een uitschieter
naar de hoofdstad van het GrootHertogdom.

schap zich van de concurrentie en

verwek met deze typische kleur
een reflex bij de potentiële koper.

Het zal dan ook niet verbazen dat

Black en Decker... de wereld van

de

knutselaar: met boor- en

schuurmachines, cirkelzagen, lintzagen en kettingzagen, maalmachines voor compost, mini-stoÍzuigers, enz...

is makkelijk met
aangepast gereedschap, mits de
nodige accessoires en met de wetenschap dat je in je buurt wel een
handelaarvindt waarje steeds te"Doe-het-zelf"

recht kan. Vriietijdsbesteding is
vandaag de dag veel meerdan reizen, sporten, lezen of televisie kijken: men knutselt, herstelt, men
vervaardigt meubelen, knapt het
huis op... De brico-centra kenden
een snelle groei, groot of klein,
maar meestal met gesoÍisticeerde
gereedschappen die de vaardige
knutselaar een professionele dimensie aanmeten.
Black en Decker staat op de eerste
rij voor het "materiële" aspect van
het knutselen. Sinds vele laren on-
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men heeft gezocht naar een vergelijkbaar medium om de volledige
gamma werktuigen tentoon te stellen. Een expotrein was een passend middel waarin naast de traditionele voorstelling van de werktuigen ook gedemonstreerd werd
hoe er mee om te gaan.

RIJDENDE EXPO'S
Febelhout naar
West-Frankriik
Vanaf 5 september zat de Belgi'
sche houtverwerkende niiverheid
op het goede spoor. Febelhout, de

nationale federatie, kwam de

West-Franse meubelhandelaars
tegemoet met een expotrein: te
Rouen, Caen, Cherbourg, Rennes,
St-Brieuc, Brest, Quimper, Nantes,

La Rochelle, Bordeaux, Angoulème en Poitiers. De Belgische
Dienst voor Buitenlandse Handel
steunde volledig dit origineel en
dynamisch initiatief. ln deze trein
bood Febelhout de potentiële klanten Belgische culinaire specialitei'

ten aan. Een goede ontvangst

breekt zeer dikwiils het ijs

!

Waarom enkel West-Frankrijk?
Omdat de Belgische fabrikanten
reeds goed geïntroduceerd zijn in
het centrum en in het Oosten. Bliift
het Westen dat beschouwd vanuit
commercieel oogpunt toch wel interessant is.
Het is reeds de tweede beroePsfederatie (na de Fimop waarover wij
het reeds hadden in een vorig nummer) die beroep doet op de trein als
Het
i nstitutioneel reklamemedium.
is een voorbeeld dat ongetwijfeld
navolging zal vinden, omdat het
een medium is dat zich uitstekend
leent om naar het grote Publiek of
naar dè professionele doelgroepen

toe te komen.

Het inrichten van een exportrein
die buiten onze grenzen spoort, is
trouwens een troef voor de uitvoer'
ders die aldus, tegen interessante
voorwaarden, contacten kunnen

leggen met de tastbare bewijzen
naast zich.
Aan een ritmevan twee steden Per
dag legde men een niet onaanzienlijk aantal kilometeraf. 10 september was de einddatum van de reis
en dan begon een welverdiend recuperatieweekend voor het Perso'
neel van de trein. Een Pluim voor
deze federatie die in een sombere

crisistijd een strijdlust tentoon

spreidt die de Belgische industrie
typeert.
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Orig ineel
med ium
Reeds een 12-tal iaren biedt de
NMBS dit origineel reklamemedi'
um aan. En het is misschien Para'
doxaal maar het succesvan de formule neemt toe naarmate de spe.
cialisten tezake vaststellen dat de
traditionele rcklamemedia meer en
meer met een inzinking te kamPen
hebben. Wii maken geen over'

haastige conclusies.
Wii stellen enkel vast dat het me'

dium practisch is om welomliinde
doelgroepen ter Plaatse te bereiken. Het is een complementair

me

dium, dat doorziin originaliteit en
exclusiviteit het publiek en.,. de ex'
posant aanspreekt.
Voor inlichtingen kan

recht op het

ie steeds

te-

telefoonnummer
02/523.80.80 - toestel 2641.
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Type

HbaÍis

Tfis

Hbafis 2

Ketel(2)

9450.80

9297.81

9299.80

VTG

VTG

VTG

CAIB

CAIB

NMBS

CAIB

P

P

P

P

P

Net

P

Eigenaar
Dienst

1

(1)

lengte

mm

14.540

18.900

20.060

21.700

21.700

14.020

15.440

lengte

mm

13.278

17.638

18.798

19.854

20.438

12.376

13.100

Nuttige breedte mm

2..130

2.470

2.500

2.430

2.430

2.216

42300

97

106

113

116

61,2

52

Totale

Nuttige

Capaciteit

m3

Laadopeningen
aantal

2x3

2x3

2x2

2x3

2x2

2x2

1 mangat

breedte

8.800

5.800

9.229

6.550

10.069

5.660

4600

hoogte

1.900

'1.850

2.400

2.200

2.400

2.035

m

35

35

35

35

35

75

t

27,5

25

26

26,5

27,2

14,5

Bochtstraal
Tarra

Laadvermogen t

A

B

c

A

B

c

A

B

c

36,t

44,4

\2F

39

47

55

38

46

54

39

47

55

38

46

54

S 36,t 44,1
(1)
(2)
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Met rollend dak
Proefdruk: 5,9 bar - werkdruk: <3,9 bar ketel met warmteïsolering - verwarmingssysteem - wagen
voor het vervoer van diverse scheikundige produkten

A

B

C

37,a 4q qlqÍr 6

S 37,1

t^É i?E S

A

c

21,5

A

B

C

CAF 44,8 52,8

17,5

1,5

)4\

?AF IAR 52,8 S

17,5121,5125,.

B

A

BIC

L'F in

5l6R

4

S 42,1 50,5158,5
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Het vervoer van goederen naar de
Britse Eilanden kan zeer gemakkelijk van eind tot eind gebeuren. Van
eind tot eind betekent zonder dat

de goederen voor de oversteek
worden overgeladen. De Belgische
en Duitse Spooruegen hebben een
Íormule voorvervoer per ferry-boat

uitgewerkt.

Met welke middelen gebeurt dit
vervoer?

Twee schepen
Voor het verkeer tussen Zeebrugge en Harwich worden twee schepen gebruikt: de Speedlink Vanguard en de Cambridge Ferry. Die
vertrekken elk dagelijks twee keer
vanuit België en twee keer vanuit
Engeland. De Belgisch-Engelse

Vennootschap der Ferry-Boats,

een dochtermaatschappij van de
spoorweg, is belast met het laden
van de wagens op de schepen.

Aangepaste wagens
De N.M.B.S. en twee verhuurmaat-

schappijen stellen wagens, die in
het Engels laadproÍiel passen, ter
beschikking van de expediteurs.
Dit profiel is iets kleinerdan dat op
het vasteland.
Het geheel omvat één §pe van netwagen, in 50exemplaren,.en meerdere types van P-wagens, waarvan
Algeco (voor WG) en CAIB ons de
metrische gegevens hebben me-

degedeeld.
Voegen wij daar nog aan toe dat de
WG-wagen voor het vervoer van

rollen plaatstaal polyvalent is:

dankzij de opklapbare wiegen kan
men, indien de noodzaak zich voordoet, in de één of de andere (of in
beide) richtingen van de reis over
een platte vloer beschikken. Die

bijzonderheid maakt de wagen

uiterst geschikt voor de eventuele
uitwisseling van aÍgewerkte produkten en grondstoÍÍen tussen Íabrieken.

Snelle aansluitingen

De spoorwegmaatschappijen aan
weerszijden van de zee stellen voor

om tussen alle streken van Groot-

Brittannië en Europa voor snelle
aansluitingen te zorgen.
ln Zeebrugge b.v. staan de wagens
aan de start van het internationale Trans Europ Expres+goederennet [|-EEM), dat een vervoer tegen
hoge snelheid en zonder lange haltes aan de grenspunten waarborgt.

Rechtstreekse tarieven
De spoonivegen passen op het ge-

combineerd vervoer met ferry-boat

directe tarieven toe. Het tarieÍ nr.
5.600 biedt tussen België-Engeland een prijs van eind tot eind
aan, waar een forfait voor de oversteek, met inbegrip van de kosten
voor het overladen van de wagens
en een som, die in verhouding
staat tot de afstanden die aan de
ene en de andere kant van de zee
moeten worden afgelegd, in verrekend zijn.
Gelijkaardige tarieven worden ook
op het verkeer tussen Groot-Brittannië en Nederland (9635), Duitsland (9370) en Oostenrijk(9494) toe-
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Ex-

Rhöne-vallei.

oudste Belgische dagbladen. Se
dert enkele jaren organiseert de r+
dactie reizen 'alles inbegrepen', op
maat gemaakt voor haar gegoede

lezerscliënteel, dat het verlangen

koestert om met hun geliefde journalisten een ontdekking te doen,
die buiten het alledaagse ligt. De
eerste in de rij was een cruise op
de pakketboot Mermoz. Daarna
kwamen: een autocarbezoek aan
de bronnen van de Belgische dy-

een uitgelezen diner, opgediend
doorheen de Bourgogne en de
Een reis van elf uur en dan nog
overdag (de meesten verkiezen
's nachts te reizen in slaaprijtuigen) kan lang duren. Doch met de
Trans Europ Express en met aan.
gepaste animatie loonde de reis de
moeite. De sÍeer was bovendien
zeer ontspannen. De grote bagagestukken waren reeds aan de vooravond van het vertrek vezonden.

nastie, een speciale trein op Hemelvaartdag naar Florence, een
vlucht met een Jumbo-jet naar de

5 juli om 7 uur heerste er in het
station Brussel-Zuid de drukte van
de grote dagen : 522'Librévadés'
waren present.

V.S,

Om 7u30 zette de speciale TEE,

Dit jaar werd het schip opnieuw te

geleid door een Railtour-delegatie
koers richting 'Zuiden'. Na enkele
technische haltes te Quévy (verandering van locomotief) en Bobigny
(bijtanken van water) kwam de TEE
om 18u40 aan te Toulon. Dit betekent dat de reis werd afgelegd tegen een reële gemiddelde snelheid
van 119 km/uur.
Een vergelijking met de TGV was
onmogelijk maar dankzij het com-

water gelaten. Alle woordspelin-

gen op een stokie. Dit jaar stelde
het dagblad aan zijn lezers voor

een cruise te maken op de Middellandse Zee, aan boord van de pak-

ketboot Azur; de voorgenomen

Eerste klasse journalistiek veron-

derstelt ook een eerste klasse
trein. De S.N.C.F. en de N.M.B.S.
hadden bijgevolg hun TEE-materieel samengebracht om op 5 juli

Brussel
1e1.021218 15 24

CAIB
De Meeus Plantsoen 18

Het was op alle vlakken een zeer
bijzondere TEE. Bijzonder omdat
de 1.27 2 kilometer tussen Brussel
en Toulon, niet ingeschreven zijn

Tel. 02/513 86 16

I

Met de honderdjarige bedoelen wij
'La Libre Belgique', één van de

een stel van 409 meter, locomotief

'1040 Brussel

tI

ker niet overbodig.

De "cruise" van de honderdjarige
begon in een bijna honderdvijftigiarige! Nogal ingewikkeld dat...
Een woordje meer uitleg is hierze-

Van de 700 ingeschrevenen verkozen sommigen via het luchtruim of
de weg naar de plaats van afvaart
te reizen; 522 anderen verkozen
een dagje in de trein door te brengen - en dat is dan de bijna honderdvilftigjarige waarover wij het
hadden.

.1000

I

massa materieel ook een ploeg
van 31 mensen hadden ingeladen.
Deze laatsten kregen de opdracht
er voor te zorgen dat de reizigers
een dubbele gastronomische herinnering zouden meedragen: één
aan een stevig landelijk ontbijt op
Belgisch grondgebied en één aan

lnlichtingen

men worden:
N.M.B.S. - Handelsdirectie
Bureau 62.21
Frankriikstraat 85
1070 Brussel
Tel. 02/523 80 80
toestel 2687 oÍ 22294
Algeco
Koningsstraat 172

D

press-programma. Biizonder ook
omdat de Wagons-Lits naast een

reisweg was Toulon, Malta, ltalië,
Griekenland en terug.

dat verkeer kunnen bij één van de
volgende maatschappijen beko-

l)

op het gewone Trans Europ

gepast.

Alle inlichtingen in verband met

I

\

niet inbegrepen, te vormen.

Op

be

fort, de goede tafel en de uitstekende stemming, vond niemand
daar erg in.
Voor de terugreis op 16 iuli werd
hetzelfde stramien gevolgd. Ditmaal was de trein nog langer aangezien de bagage niet meer was
vooruitgestuurd maar samen met
de eigenaars reisde.
De grote vedette van de reis was

natuurlijk het schip. Het spoor
speelde slechts tweede viool doch

het was een tweede viool die er
mocht zijn. De honderdjarigen, die
nog helder van geest en wel te pas
waren, zullen ongetwijfeld ook aan
hun terugreis een goede herinnering hebben.
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DRIE NIEUWE
HANDELSAGENTEN
Eind augustu+begin september is
er heel wat veranderd in de commerciële vertegenwoordigingen
van de NMBS: in drie kantoren
werd de leidende functie overgenomen door een "nieuwe" handelsagent.

Wenen
De heerJozeÍ Cuypers heeft zijn in-

trek genomen in de NMBs-vertegenwoordiging van de Oostenrijk-

se hoofdstad waar ook de

in

1944 in de nabijheid van het
"drielandenpunt" en in de onmiddellijke omgeving van één der
grootste N MBs-rangeerstations Montzen - kon de heer Schwanen

*Y*A

1982 leidde. Hij heeft dus een goed

idee van de taak die hii in Wenen

zal uitvoeren. Zijn ervaring gaat
echterveel verder terug. Gedurende meerdere jaren was hij werkzaam bij de Handelsdirectie waar

t

\

rffi

op 14-jarige leeftijd niet weerstaan
aan de "roep" van het spoor. Vandaag de dag vertegenwoordigt hij
als junior van de handelsagenten
de Maatschappij in Zwitserland.

Zijn ervaring heeft hij geput uit de
alledaagse prakiik in het station
Montzen, uit de beroepsopleiding
van de maatschappij zelf en bij de
Directie.
ln 1968 behoorde hij tot het personeel van onze vertegenwoordiging
te Keulen waar hii in 1973 de func-

Italiaanse station van aansl uiting

diger aanwijzen.

tot Chiasso.

Kortrijk
De heer Debergh geniet momenteel ookvan een welverdiende rust.
Het commercieel agentschap te
Kortrijk veruelkomde reeds op 16
augustus een nieuwe handels-

2.

De heer Vanackere was achtereen-

volgens tewerkgesteld in het station Brussel-Zuid, bij de directie
Electriciteit en Seininrichting en bij
1972

de directie Exploitatie. ln

werd hij benoemd tot inspecteur,
en hield zich gedurende 9 jaar onledig met het beheer van het goederenmaterieel voor een groot g+
bied, waarbij ook de omschriiving
van het commercieel agentschap
Kodrijk behoorde. Dat is zeker een
pluspunt voor de vertegenwoordigervan de NMBS in het Kortrijkse.
Spoornieuws wenst deze drie handelsagenten een vruchtbare loopbaan in hun respectieve ambtsge
bieden.

tie bekleedde van "adjunct-handelsagent". ln 1978 werd hij be
noemd tot hoofd van de vertegenwoordiging in West-Duitsland van
de Belgisch-Engelse Vennoot.1981/82
schap der Ferry-Boats. ln

hij de tarieven en de verkeren be
heerde tussen België en de streek
waar hij nu is tewerkgesteld:
Oosten rijk, de Balkan landen, Oost-

Europa, het Nabije Oosten...

Niemand twijÍelt eraan dat deze
kennis van specifieke situaties en
problemen een belangrijke troef is
bij de uitoefening van zijn nieuwe
functie.
Bazel
ln Bazel werd de heer Schoos, die

op rust werd gesteld, opgevolgd
door de heer Schwanen. Geboren
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1. Zij geven een korting van 15%
op het ltaliaanse tarief vanaf het

geen beter opgeleid vertegenwoor-

familie sinds 1956.

g

Hasselt, dat hil sinds 1 Íebruari

De NMBS kon voor Bazel zeker

agent, de heer Vanackere. Hij is 47
jaar en lid van de grote spoorweg-

Bel-

isch-Engelse Vennootschap der
Ferry-Boats gevestigd is.
De heer Cuypers heeft zijn eerste
sporen als handelsagent verdiend
in het commercieel agentschapte

woordiging.

De priizen van het tarief nummer 9507 voor het traject tussen
Chiasso en het Belgisch station,
dat zich het dichtst bij de firma,

waarvoor de goederen zijn be
stemd, bevindt, worden globaal

ge

zien met 30o/o naar beneden ge
haald.

3.

De commerciële vertegenwoordigingen van de N.M.B.S. zijn ertoe
gemachtigd om met de geadresseerden te onderhandelen over het
te Íactureren bedrag voor het over-

laden bij aankomst.

4.

Dankzii een overeenkomst met

de maatschappij Castelletti kunnen aan de invoerders voor een
vast bedrag van 350 frank per ton,
volgende diensten worden aang+
boden:
. opladen in het productiecentrum
en veryoer naar het dichtstbijzijnde station;
r overladen van de goederen van
de wegvoertuigen op de wagens;
r veryullen van de douaneÍormaliteiten ; uitklaring voor uitvoer;
o keuze van het beste wagentype
met inachtneming van de tonn+
maat;
e ondezoeken welke de beste manier is om de lading op paletten te
laden om beschadiging achteraf te

cumuleerde hil de Íuncties van

voorkomen;

hooÍd van de NMB$vertegenwoordiging en van de "SBA"-vertegen-

den door een polystyreenbekl+

o bescherming van de wagenwan-

ding;
o de

DE ITALIAANSE
CERAMIEK
TEN BATE
Het vervoer per spoor van ceramiektegels kan erg voordelig zijn.

De betrokken spooruegnetten

hebben pas een akkoord aÍgesloten om aan de Belgische invoer-

geadresseerde inlichten over

de datum en het uur van aankomst

van de wagen.

Voor alle biikomende inlichtingen
kunnen de invoerders contact opnemen met het handelsagent-

schap van de N.M.B.S. van hun
streek, oÍ met de Handelsdirectie

Bureau 62.22
Frankrijkstraat 85

ders van ltaliaanse ceramiektegels

1070 Brussel
Tel.: 02l523.80.80,

uitzonderlijke voorwaarden aan te
bieden.

toestelnummer 22274,
de heer C. Hendrix.
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KERSTMIS EN
NIEUWJAAR
TE SALZBURG
Niemand zal weerleggen dat

Spreekt het eindejaarsfeest in het
gezellige Salzburg u meer aan, dan

Kerstmis en Nieuwjaar de gezelligste feestdagen van het jaar zijn. En
de echte kerstsÍeer is er pas wan-

reserveert

u uiteraard

voor het

ieuwjaarsprog ramma. U vertrekt
dan op 29 december met de
Tauern Express. De welkomdrink
in Schloss Mirabellwordt dan aangeboden op 31 december en het
eindejaarsfeest met bal gaat door
in Schloss Klessheim. En, u mag
gerust een glaasje teveel op hebben die nacht, er wordt voor vern

neer er op die dagen wat zachte

sneeuwvlokken neerdwarrelen.
Helaas zijn die er niet altijd op het

juiste moment.

Wenst u er toch zeker van te ziln
dat u de originele kerstsÍeer kunt
proeven, met sneeuw, muziek en al
wat erbij hoort, dan neemt u voor
een keer deel aan de speciale eindejaarsminitripvan de NMBS naar
het romantische Salzburg in de

voer gezorgd. lndien u dan het
nieuwe iaar start met een zwaar

hooÍd dan zal het speciale "KaterfrtihstUck" u alvast weer oppeppen
zodat u in conditie bent voor de namiddaguitstap naar Salzkammergut. Op 2 januari is de pret voorbij
en reist u terug met een trein naar

Oostenrijkse Alpen. Er zijn drie
keuzemogelijkheden: de kerstminitrip, de eindejaarsminitrip oÍ
de combinatie van beide.
Het kerstprogramma start met de

keuze.

Tauern Express. En ervalt heel wat
te beleven ter plaatse. Een wel-

Zoals reeds eerder gezegd, bestaat

geleiding door bevoegde gidsen.
Voor het verblijf zijn zeer goede hotels geselecteerd, onderverdeeld in

drie categorieën:

íormule A: kamers met bad of
stortbad;
Íormule B: kamers met bad of
stortbad en WC;
Íormule C: alle kamers met bad en
WC; hotel met ontbijtbuffet, zwembad, sauna en bar.
Lokt deze feestaanbieding u aan
dan kan u voor verdere inlichtingen
en reservering terecht in de stations en de erkende reisbureaus. U
vindt er ook alles over in de brochu-

denummers, bestemd voor het etiket W 42 bevatte, is dus van geen
verder nut.
Nochtans herinnert de N.M.B.S. de
afzender van gevaarlijke goederen
eraan dat alle R|D-voorschriften,
vooral deze met betrekking tot de

vermeldingen op de vrachtbrief
(categorie en randnummer), het
aanbrengen van de gevaarsetiketten en de kentekens voor ketelwagens nauwlettend moeten worden

nageleefd.
GTYAARTUI( GÍ)I

re minitrips "Winter 83", die verspreid wordt in de stations.

aÍreis op 21 december met de

r.í hll ood
rn t u mrÀmli*l]l

Iaah

de mogelijkheid tot het combine-

komdrink in het Schloss Mirabell

ren der beide minitrips tot een

en een geleid stadsbezoek leiden

lOdaags verblijf. ln dat geval wordt

de festiviteiten in. Op 23 december

het programma aangevuld met een

wordt een leuke kerstavond inge-

daguitstap en sledetocht naar

heidsmuzieÍ<, Gl0hwein en kerstge

cursie naar Berchtesgaden

bak. De volgende dag wordt een

Wolschwang.

richt in het hotel, met gelegen-

Code

Badgastein en een namiddagexen

uitstap georganiseerd naar Obem-

ln onderstaande tabel vindt u de
prijzen, opgemaakt volgens de hotelklasse en op basis van tweepersoonskamers, voor de kerst- en/of
nieuwjaarsminitrip naar Salzburg.

dorf en de Stille Nacht Kapelle en
naar Arnsdorf.'s Avonds wordt er
in het hotel een kerstdiner opgediend. Op 25 december wordt een
Schlosskonzert aangeboden. De

GEVAARLIJKE
EEN NIEUWIGHEID

Priis bii vertrck vanuit elk Belgisch station

Kerstdag (5 nachten) formule A

formule B

2e klasse

1e klasse

15.165

17.015

17.085

18.935

26.865
30.685
33.000

28.715
32.535

Nieuwjaar (3 nachten) formule A

12.310

14.160

Íormule B
formule C

13.475
14.145

15.325

Combinatie (10 nachten) formule A

formule

B

Íormule C

voorlaatste dag staat er nog een
uitstap naar de kerstmarkt te Steyr
op het programma en het middagmaal wordt gebruikt te KremsmUnster. Op 27 december reist u terug
met een trein naar keuze.

34.850

15.995

Sedert 1 augustus 1976 legde een
N.M.B.S.-reglement aan de afzenders van gevaarlijke goederen de
verplichting op om op elke wagen
(met uitzondering nochtans van
deze met borden, voorgeschreven
door bijvoegsel Vlll van de RID) een
etiket W 42 aan te brengen. Daarop moest naast andere vermeldingen een codenummer, bestaande

uit 4 cijÍers (UNO-code) voorkomen.

ln deze prijzen zitten vervat,

de
heen- en terugreis naar Salzburg,
overnachtingen met ontbijt en de
prestaties die eerder in kort wer-

den opgesomd, dus met inbegrip
van de speciale diners, en de be

Op 12 september'83 werd die reglementering gewijzigd en het etiket afgeschaft. De groene brochure "Vervoer van gevaarlijke goede-

ren per spoor", die de lijst van co-
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GASVERVOER
WORDT
VERGEMAKKELIJKT

!

Het vervoer per spoor van vloeibare

stoffen vergt een zo sterk gespecialiseerd materieel dat de spoorwegnetten besloten hebben dat
materieel niet toe te voegen aan
hun wagenpark.
Het gespecialiseerd materieel is
dus eigendom van de productiefirma of van één van de internationale verhuurmaatschappijen, die het
op een veel grotere markt veel gemakkelijker kunnen aÍschriiven.
Gewoontegetrouw moet de aÍzender voor het vervoer van vloeibare

stoffen:
. één of meerdere wagens huren
voor een welbepaalde periode. Deze toestand kan nagenoeg verge-

leken worden met een toestand
van 'eigendom'd.w.z. de gebruiker
kan de wagens aanwenden zoals
het hem het best past;
. aan het net voor elke reis afzonderlijk een vervoerprijs vragen.
De verhuurformule is zowel voor de
gebruiker als voor het net een zeer

goede oplossing.

lnhoud:110 m3

ln bepaalde gevallen, wanneer het

Tarra: 33 ton
Maximum laadvermogen: 47 ton
Proeídruk: 26 bar
Totale lengte: 17.900 mm

om occasionele vezendingen of
om veaendingen met lage frequentie gaat, wiizen de afzenders

de Íormule af, uit vrees niet voldoende voordeel te halen uit de
huur van de wagens.

Nieuw,
praktisch,
voordelig

u&

Vanaf deze zomer werd het vervoer
van butaan- en propaangas merke-

lijk vergemakkelijkt.
U bestelt spoorwegvervoer. De ge-

paste wagen wordt voor die welbe-

paalde reis te uwer beschikking
gesteld. Er wordt u voor het geheel
een globale prijs voorgelegd.
De N.M.B.S. en de CAIB hebben
een pool-overeenkomst gesloten,

F"Ë*='

il&.**

volgens dewelke de verhuurder de
wagens levert en het net het vervoer tegen een charterprijs.
Het is dus niet meer noodzakelijk
een wagen aÍ te huren, die misschien het grootste gedeelte van
de tijd ongebruikt zou blijven. De
afzender bevindt zich voortaan in
het klassieke geval van een zen-

ding per netwagen.
Dezaak is belangrijk voor al diegenen die een reële continue rotatie

van het te huren materieel niet
aankunnen of die slechts met oc-

casionele zendingen
hebben.

te

maken

Wenst u daarover meer inlichtingen - bv. een welbepaalde prijsoÍferte -, dan kunt u zich zowel tot
de N.M.B.S. als tot CAIB richten op

devolgende adressen:

N.M.B.S. - Handelsdirectie
Frankrijkstraat 85, 1070 Brussel
ïel. 02/523 80 80,
toestelnummer 22189,
de heer De Brouwere.

CAIB
Ankerrui, 26, bus 6
2000 Antwerpen
Tel. 03/233 97 20

