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Hervorming van de tarifering voor
de goederen bij wagenlading
Om haar tariefstelsel verder aan te passen
aan de huidige vereisten, heeft de N.M.
B.S. besloten op 1 januari-1965 volgende
maatregelen in te voeren.

De firma's die slechts handelen met een
enkel station van vertrek (van aankomst)
kunnen zich dus behelpen met de enkele
deelbrochure waarin het genoemde station voorkomt.

van een vereenvoudigde bundel der bevrach-

Die brochures zijn te verkrijgen tegen de
prijs van 75 F, te storten op P.R. 1010
van de N.M.B.S. te Brussel, met nauw-

tingsafstanden.

keurige opgave van de bestelling.

1. Wederuitgave

(Bundel

ll

de

prijzen voor wagenladingen gebaseerd op
de kilometerafstanden tussen de be-

trokken bevrachtingspunten. ln de huidige
toestand zijn in bundel ll nagenoeg 1300

bevrachtingspunten vermeld.

Dank zij een hergroepering van die
punten, inzonderheid stations in een

2. Wederuitgave van de nomenclatuur en de classificatie van de
goederen.
(Bundel

lll

van de tarieven).

in

algemeen

Tot nu toe was de schaalklassering

3.

van

De korte afstand tussen die 835

de

vervoerde

be-

Dat principe is rationeel en stemt overeen

vrachtingspunten werd opnieuw berekend
met een computer, rekening houdend met
de mogelijke theoretische vervoerwegen
over de bestaande lijnen van de Belgische

met een gezonde economische politiek
wanneer de vervoerder een monopolie
geniet waarbij de vervoerprijzen in het
voordeel van de goederen met kleine

spoorwegen. ln dat verband heeft men
onder meer gerekend op de ontworpen

waarde kunnen aangepast worden, doch
het is niet meer toe te passen, ten minste

van de rechtstreekse
tussen het Land van

niet in zijn aspect van openbaar belang,
in de huidige toestand waarin de spoor-

Waas en de haven van Antwerpen door
de toekomstige tunnel onder de Schelde,
alsook op de nieuwe lijn welke de nijverheidsinstellingen langsheen de rechter-

weg de vervoermarkt met de weg en het
verkeer te water moet delen, het vervoer
voor eigen rekening dan nog te buiten

ínbedríjf

neming

spoorverbinding

oever van het kanaal van Gent naar
Zelzate zal bedienen.

nomenclatuur er van. Het aantal posten
van deze laatste werd van 1004 tot 433

de

van de

haar

schaalklassering der goederen en van de

verminderd.

handelswaarde

een

Die beschouwingen hebben geleid tot

de goederen hoofdzakelijk gebaseerd op
het principe ad valorem, d.w.z. volgens
goederen.

worden.

evolutie van haar verkeer sedert

een systematische herziening van

met onbeduidend verkeer tijdens

aantal bevrachtingspunten met eigen
kilometerafstanden tot 835 verminderd

Aldus vindt de Maatschappij het normaal
dat de weg bij voorkeur het zogenoemde
,,distributievervoer" toebedeeld krijgt;
doch zij is er van overtuigd dat het spoor
steeds het best aangewezen vervoermiddel is en zal blijven voor het vervoer
van goederen in massa en/of over grote
afstanden. Zulks blijkt trouwens uit de

vrachtingsschalen per kilometer overeen-

stemmen die voorkomen

er

bieden.

twintigtal jaren.

tarief nr

de

Maatschappij

Bundel lll omvat de nomenclatuur van
de goederen en de classificatie ervan in
vijf klassen waarmee vijf stellen be-

zelfde agglomeratie, en wegens het feit
dat een bepaald aantal goederenperken
laatste jaren werden afgeschaft, kon het

is onze

spoorweg als universeel vervoerder sedert
de ontwikkeling van de wegvervoerstechniek is geëvolueerd en dat een verdeling van het vervoer tussen het spoor
en de weg dient aangenomen, overeenkomstig de eigen karakteristieken en de
voor- of nadelen welke beide vervoer-

wijzen

van de tarieven).

gevallen waarvoor de
vervoerprijzen zijn vastgesteld als vaste
prijzen per verbinding, zijn de vrachtBehoudens

Overigens

volkomen van bewust dat de rol van de

Er op gelet dat sedert de instelling van

EGKS, en inzonderheid sedert de
invoering van het internationaal EGKStarief nr 1001, de nomr:nclatuur en de
classificatie van de EGKS-goederen wer-

den opgesteld op eenvcrmige grondslagen voor de zes ledenlanÍ{en, gold ge-

noemde herziening natuurlrik slechts de
goederen die niet onder de EGKS ressorteren.

ln feite zijn de

nomenclatuur

en de

classíficatie van de EGKS-goederen reeds
opgenomen in bundel Vl dat trouwens
de volledige tarifering omvat welke voor
die categorieën van goederen geldt.

gelaten.

Om haar goederenclassificatie te bepalen

moet onze Maatschappij de notie

ad

Het resultaat van die werken zal verschijnen onder de vorm van 17 deelbrochures díe samen bundel ll zullen
vormen. ln elk van die brochures komen
de getarifeerde afstanden bij vertrek uit

valorem derhalve combineren met de
rentabiliteit van het vervoer, d.w.z. met

50 bevrachtingspunten voor.

andere vervoermiddelen.

de zotg een maximumontvangst per
wagen-kilometer te bekomen die verenigbaar is met de concurrentie van de

Daarom werd voor de niet-EGKS-goedete
handelen. Van 1 januari 1965 af zullen de
nomenclatuur en de classificatie van die
goederen opgenomen worden in bundel
Vll dat eveneens de reeks tarieven omvat
welke voor die goederen gelden.

ren besloten op gelijkaardige wijze

Bundel

lll

kan aldus afgeschaft worden.

3

3. Wederuitgave van de lijst der
stations en verbindingen open

voor het vervoer bij volledige
wagens.
(Bundel

lV van de tarieven).

De nieuwe bundel lV die op 1 januari 1965
zal ingevoerd worden, omvat de lijst van
de Belgische stations die openstaan voor

het vervoer bij volledige wagens,

met

opgave van de laad-, los- en weegtuigen
waarover die stations beschikken.

Al die aanwijzingen zijn degelijk gecodificeerd waarmee aldus de boekhouding en
de statistieken van het verkeer met een
computer kunnen bijgehouden worden.

De wederuitgave van bundel lV onder
genoemde vorm werd te baat genomen
om het bevrachtingsstelsel van de zendingen herkomstig van of met bestemming naar bepaalde aangeslotenen te
vereenvoudigen : worden vervangen door
de

vrachttoeslagen die thans geïnd worden
in volgende gevallen:

1. voor verbindingen of installaties
buiten de omheining van de stations
voorzien de tarieven thans in sommige
gevallen de aanrekening van een bijkomende afstand, berekend volgens de
afstand tussen het beherend station en de

plaats waarvan sprake is; in sommige
gevallen worden twee bijkomende af-

standen voorzien, volgens de richting

2. geldt het

verbindingen gerangschikt in
de 3e categorie, dan wordt voor op die

verbindingen geplaatste wagens een
;

3. wanneer de bediening van sommige

2e en 3e

categorie
speciale prestaties vergt, dan wordt daar-

voor een minimumvergoeding voor elke
bediening geïnd.
Een integraal recht van die drie toeslagen

werd uitgerekend voor elke

betrokken

tnstallatie, op grond van het verkeer
iijdens het jaar 1963 en dat bedrag, uitgedrukt in vaste taxe per wagen, is vermeld tegenover de naam van de betrokken

firma's, vermeld in bundel lV.

4

De nieuwe uitgave van bundel Vll die
op 1 januari 1965 zal verschijnen, omvat
de tarifering die geldt voor het vervoer bij

volledige wagens van niet-EGKS-goederen.

Behoudens aanpassingen van bijkomende

kosten en detailwijzigingen, omvat die
nieuwe uitgave volgende structuurhervormingen:
Algemeen tarief nr 4.

Het algemeen tarief nr

4 geldt voor

de

zendingen wegvoertuigen en essentieel,
nieuwe auto's.
Enerzijds gelet op de zeer bijzondere verhouding gewicht/volume van die goederen, die een aangepaste speciale tarifering

vergt en, anderzijds, het feit dat dergelijk
vervoer in hoofdzaak internationaal gericht is, hebben de spoorwegmaatschappijen van West-Europa van gedachten

gewisseld

om eenvormige tariferings-

d
i

i

methodes aan te nemen.

Bij toepassing van de op dat

ï

gebied

afgesloten akkoorden zal tarief nr 4
op volgende tariferingsprincipes gebaseerd zijn:

welke de zendingen uitgaan;

verbindingen van

gelden voor het vervoer van niet(Bundel Vll van de tarieven)^

courant geopend is.

speciale verbindingsvergoeding geheven

4. Wederuitgave van de tarieven die
EGKS-goederen.

Bovendien komt onder de naam van elk
dezer stations de lijst voor van de ondernemingen die over een particuliere verbinding (verbindingsspoor) beschikken,
alsook de lijst van de klanten waarvoor
bij onze Maatschappij een rekening-

een enkele vaste taxe per wagen,

Die vaste taxe zal beschouwd worden als
bij de eigenlijke
vervoerskosten en kan als dusdanig op de
vrachtbrief in rekening gebracht worden.
De nieuwe bundel lV is te verkrijgen tegen
de prijs van 240 F,te storten op P.R. 1010
van de N.M.B.S., te Brussel.

,,bijkomende kosten"

gewicht van 2,5

t

per wagenas;

b. ristorno wanneer particuliere wagens
gebruikt worden : 20% van de ontvangst
bekomen bij aanrekening van de vrachten
vermeld onder a.;
c. vrachtprijs geldend voor de trajecten

van ledige particuliere wagens: kilometerschaal per wagenas.

Algemeen tarief nr

7.

Dat tarief geldt voor op eigen wielen
lopende voertuigen voor spoorbanen.

:

ffi

i.

*k* ,'*r ,

"'t

a. vrachtprijs voor het vervoer beladen,
zowel op ,,net"-wagens als op particuliere wagens: prijs van de 1e klasse'A,
rekening houdend met een minimum-

ffi

ffi

,ffi

I

I

,ffi
lw

.
;
1i!,

I

__l

De vrachtprijzen zijn volgens verderstaande grondslagen vastgesteld :

vraagstuk is inzonderheid gebaseerd op
volgende beschouwingen :

a. op eigen wielen lopende wagens, doch

afdoende te zijn, moet de bezoldi-gingomvan
particuliere wagens, onder de

die niet met eigen middelen

rijden:

prijzen van de 1e klasse van tarief nr 3

;

b. met eigen middelen lopende voer: prijzen van de 4e klasse van

tuigen

tarief nr 3.

i

Dàt tarief geldt voor de zendingen

in

containers en inzonderheid voor de zen-

in

containers met aangepaste

draagwagen ( PA-containers).
Laatstgenoemde zijn containers van 5 t
die vervoerd worden op daartoe speciaal
aangepaste draagwagens en welke door
de spoorweg met speciale tractoren aan

il

huis worden afgehaald en besteld.

Uit kostprijsoverwegingen is de tarifering
voor zendingen in containers van die

HX

soort gebaseerd op volgende elementen :
a. er is een begrensde lijst opgesteld van
verbindingen waarvoor de zendingen ín
PA-containers zonder beperking worden
aangenomen, met dien verstande dat de
bevrachting gebaseerd blijft op de prijzen
van tarief nr 3 wat betreft het per spoor
afgelegd traject en dat de bestelling van
de containers verder bezoldigd blijft naar
rato van 150 F per container voor elke

ffi*s

ffi
tut

ffi

prestatie

die wordt uitgevoerd in

de

localiteit welke in de lijst is opgenomen;
b. wanneer de bestelling of afhaling van
PA-containers gevraagd wordt in een
localiteit die niet in genoemde lijst voorkomt en wanneer de spoorweg aanneemt

r_l

ffi

ffi

van het materieel;
de bezoldigingsformule moet derwijze
-opgevat
zijn dat het inleggen wordt be-

Algemeen tarief nr 8.

dingen

vorm van ristorno op vervoerkosten, de
rente van het belegde kapitaal dekken,
alsook de afschrijving en het onderhoud

om zich met die prestatie te

belasten,

wordt een bestellingstoeslag geheven die
vooraf met de betrokkene overeengekomen wordt.

voordeeld van wagens, die, met een
minimum aan tarra, de lading van een
maximum bevrachtbare tonnage toelaten;
bevrachting moet eenvoudig kun-nendeberekend
worden opdat zowel de
betrokken cliëntele als de spoorweg zelf

de aan te rekenen nettovervoerprijzen
snel zouden kunnen berekenen;

moet derwijze opgevat
-zijndedattarifering
de gecentraliseerde bevrachting
met computer vergemakkelijkt wordt.

Tot besluit van deze studie, zal de tarifering van de P-wagens vanaf 1 januari
aanstaande op volgende grondslagen ge-

vestigd zijn:

a. beladen wagens i

de wagens
-voerd;

nr

10.

Het algemeen tarief nr 10 geldt voor
zendingen ledige of beladen particuliere
wagens.
Het voorziet inzonderheid

1.

:

het stelsel van de ristorno's toegestaan

ter bezoldiging van de verschaffing door
de afzender van de wagen die voor het
vervoer van het goed dient, in plaats van
de spoorweg;

2. de

bevrachting van dergelijke wagens
wanneer ze opnieuw ten vervoer worden
aangeboden om een lading op te halen
of na uitvoering van een beladen vervoer.
Een recente gezamenlijke studie van dit

wor-

welke zij bevatten,
-dendebevracht tegen
de prijzen en voorgoederen

waarden van de tarieven die gelden voor
het vervoer in wagens welke de spoorweg
toebehoren;
bedrag wordt ver-

het aldus bekomen
-minderd
met een ristorno van 2O o/o. De

eventuele bijkomende kosten ziin niet
begrepen in het bedrag waarop het
ristorno wordt toegepast.

b. ledige
Algemeen tarief

worden kosteloos ver-

wagens.

Voor particuliere wagens die ledig rijden
wordt een vracht toegepast die berekend
is volgens de tarra van de wagen, aÍgerond tot de hogere 100 kg en op grond
van een schaal welke 10 % vertegenwoordigt van de 3e klasse D van tarief nr 3,
met minimum van 35 F per wagen.
Een gelijkaardig tariefstelsel, behoudens
voor de zendingen ijzer en n'langaanerts,
zal voorzien worden met bundel Vl van
de tarieven, wat de EGKS-goederen betreft.
Zoals de andere wederuitgegeven bundels

is de nieuwe bundeÍ Vll te

verkrijgen

mits storting van een som van 400 F op
P.R. 1010 van de N.M.B.S. te Brussel.

Particulier station van de Société
Métallurgique Hainaut-Sambre
te Charleroi Sud suai.

Over de modernisering van de Antwerpse

spoorwegbedrijvigheid in dat gewest.

en Gentse havenzones of over de zoning
Ghlin-Baudour is het Belgische publiek
al ruimschoots voorgelicht.
De verwezenlijkingen zijn er inderdaad

Vijf ondernemingen in het bekken

spectaculair: nieuwe dokken, sluizen,
ijzer- en staalcomplexen enz.
Er doen zich nochtans op zijn minst even
omvangrijke verschijnselen voor en dit
bijna ongemerkt in het oude nijverheidsbekken van Charleroi. Meestal weet men
niet dat de ijzer- en staalnijverheid in die

De expansie

van de ljzer- en
staalnijverheid

in de streek
van Charleroi

zone sedert 1950 haast herboren

De ,,Forges de la Providence" te
-Marchienne-au-Pont
(6 hoogovens) met
de afdeling spijkerfabriek en draadtrekkerij te Fontaine-l'Evëque ;
De ,,Société Thy-Marcinelle"te Mar-

-cinelle (4 hoogovens);
De ,,Aciéries et Minières de la
-Sambre"
te Monceau-sur-Sambre (3

is,

d.w.z. dat alles er verloopt alsof naast de
fabrieken van 1950, andere gelijkaardige
en evenveel fabrieken uit de grond ge-

hoogovens) met de afdeling te Moncheret;
De ,,Fabrique de Fer de Charleroi"
-(Martinovens
en elektrische ovens).
ln zake warm gewalste produkten is de
ijzer- en staalnijverheid in Charleroi gespecialiseerd in rond betonijzer, handels-

rezen zijn.
ln iets meer dan tien jaar is de produktie
van die streek gewoonweg verdubbeld.

Over deze belangwekkende evolutie en

de gevolgen ervan voor het spoorwegverkeer willen wij even nader uitweiden.

staal,

Gezien er overdadig stof voorhanden is,
heeft onze handelsvertegenwoordiger te
Charleroi zijn uiteenzetting beperkt tot-de
ijzer- en staalnijverheid. ln een latere uitgave zal hij die uiteenzetting aanvullen.

prof

íelstukken

Bandstaal wordt

en

spoorstaven.

er betrekkelijk weinig

geproduceerd.

Het bekken van Charleroi heeft in

de

staalproduktie:

Jaar 1963
Duizenden ton

Ondernemingen

Thy-Marcinelle
Aciéries et Minières de la Sambre
Fabrique de Fer Charleroi
Andere Belgische ondernemingen

Totaal voor België:

de

Belgische ijzer- en staalnijverheid een
aandeel waarvan het belang in het licht
wordt gesteld door volgende cijfers van

De ijzer- en staalnijverheid vormt een
van de basiselementen van de economie
in de streek van Charleroi en van de

Hainaut-Sambre
Forges de la Providence

van

Charleroi verdienen speciale aandacht:
De ,,Société Métallurgique Hainaut-Sambre"
(8 hoogovens) welke drie afdelingen groepeert, gelegen te Couillet,
Montignies en Chàtelineau ;

1

o/
/o

.139
797
467

378

154

2.935
4.488
7.423

40
60

roo

I

Vergeleken met het peil van 1950, dat
1 451 000 t bedroeg, is het cijfer van

lraar kant verbintenissen aangegaan met

de ,,Société lAir Liquide" waarvan

1963, d.i. 2 935000 t, wel degelijk een
bewijs van de vitaliteit der ijzer- en staalníjverheid in de streek van Charleroi en
van de weg die in een goede tien jaar
werd afgelegd.
De expansie ervan is de vrucht van een

en rationalisering. Het zou ons te ver
leiden de gedane verwezenlijkingen en

Couillet.

werd geïnstalleerd;
de indienstneming

op het gebied van de agglomeratie der
fijne ertsen, hebben drie maatschappijen
agglomereerfabrieken gebouwd met de

De modernisering en de uitbreiding van

de walswerken moest logischerwijze

modernste instellingen voor homogenisering en bereiding van de ovenvullingen:
La Providence in 1958, Thy-Marcinelle
in 1960, Hainaut-Sambre in 1961. La
Providence heeft trouwens in de loop van

aanmaak volgen. De ijzer- en staalfabrieken uit het bekken van Charleroi hebben
op dat gebied een aanzienlijke inspanning
geleverd en van de recentste talrijke verwezenlijkingen vermelden wij als voor-

1964 haar installatie met een tweede

naamste de aanzetting

De,,Aciéries et Minières de la Sambre"die
niet over dergelijke installatie beschikken,
laten hun fijne ertsen behandelen door
Thy-Marcinelle waarmee ze financieel
nauw verbonden zijn. Op het stuk van de
hoogovens zijn de staalfabrieken geleidelijk overgegaan tot de vergroting van de
bestaande eenheden. ln het recente expansieprogramma citeren wij enerzijds de
indienstneming in de fabriek van Thy-

laatste

kregen door injectie van zuurstof op
de oppervlakte van het metaalbad.

(1 e63).
Overal werden nieuwe blaasinrichtingen

bij de hoogovens en

de

staalfabrieken. De gasmengsels of de ingeblazen lucht werd verrijkt met zuurstof

en, ten einde te beschikken over een
onmisbaar werktuig voor de toepassing
van de moderne techniek voor de staal&e

aanmaak, hebben de vier maatschappijen :
Providence, Thy-Marcinelle, AMS en

Fabrique de Fer besloten tot de bouw te
Marchienne-au-Pont van een gemeenschappelijke centrale voor zuurstof produktie die in juni 1964 de eerste leveringen
heeft gedaan. Hainaut-Sambre heeft van

Ë§

De volledig vernieuwde hoog-

La

Providence

eenheden van die soort is welke in Europa

in 1960 van een
-tweeling-walswerk voor slabs dat omkeerbaar werkt met gietelingen van 30 ton
en dat een van de machtigste produktieeenheden van de wereld is;

de installatie in 1964 van een hydrau-

-lische pers die met kleine tolerantie

platen

kan vlakken waarvan de dikte 150

mm

mag bereiken.

Hainaut-Sambre

:

de aanleg in 1 958 van een hoogoven-

-gasleiding van
de Afdeling van Montignies naar de elektrische centrale van
Farciennes (l NTERCOM)

;

de aanleg van een leiding waarmee
-cokesovengas uit de afdeling van Montignies naar de afdeling van Couillet kan
gevoerd worden.

Thy-Marcinelle

:

de bijna voltooide aanleg van een
-buizenwerk met twee meter diameter om
het hoogovengas van Marcinelle te leiden
naar de ketels der centrale van Monceau
(INTERCOM) waar de fabriek een gedeelte van 20 000 kW heeft aangeschaft in de
nieuwe eenheid van 115 000 kW.
En dat is dan de al te bondige schets van
de techn ische verwezenl ij kingen waarmee

de ijzer- en staalnijverheid uit Charleroi
Procédé LD/AC = Het staal gewonnen
volgens het Linz-Donawitzprocédé,
dat aangepast werd door Arbed en het
Centre national de recherches métallurgiques, wordt hoofdzakelijk ver-

over een menginrichting van 1500 t

<<

de

knuppelstaal walst aan de hand van
ponskaarten en, de voltooiing bij de AMS
in november 1963 van een bloomwalswerk met een diameter van de cilinders
van 1.150 mm.
Op velerlei gebied zijn op het actief van
de ijzer- en staalfabrieken uit het bekken
van Charleroi nog volgende verwezenlijkingen te vermelden :

automatieraffinementen, anderzijds het
aansteken bij de ,,Forges de la Providence" in september 1964 van de volIedig vernieuwde hoogoven nr 5.
Het vermogen van de menginrichtingen
voor gietijzer is aanzienlijk vergroot:
Hainaut-Sambre en Thy-Marcinelle beschikken thans elk over een menginrichting van 1000 t. La Providence en AMS

oven van

in 1962 in

,,Forges de la Providence"van een walswerk van 850 mm dat geheel automatisch

Marcinelle in december 1963 van een
víerde hoogoven met een kroesdiameter

geïnstalleerd

de

toegenomen mogelijkheden van staal-

agglomereerband uitgerust.

van 7,5O m, uitgerust met de

in

België geschiedde op 27 maart 1963 in de
Afdeling van Montignies van de Maatschappij Hainaut-Sambre met convertor
nr 6 die daartoe werd uitgerust.

standig te beschrijven. Wij beperken ons
dan ook tot enkele essentiële kenmerken :

de bijbouwing in 1956 van een elek-

-trische staalfabriek nret een oven van
1501160 t die een van de belangrijkste

de eerste gieting van staal LD/AC -

om-

Fabrique de Fer :

nieuwe installaties zijn ondergebracht te
Montigny-sur-Sambre ten noorden van
de Samber, tegenover de afdeling van
Om te voorzien in de uitbreiding van het
produktievermogen van gietijzer, werden
nieuwe convertoren geïnstalleerd. ln dit
fabricagestadium dient onderstreept dat

voortdurend uitgewerkte modernisering

de nieuwe toegepaste technieken

de

>>.

haar produktie in nagenoeg tien jaar heeft
kunnen verdubbelen.

Doch hoe doet zich in grote trekken de
toestand voor, niet enkel wat betreft de
afvoer van de eindprodukten en de bij-

produkten, doch eveneens wat betreft de
aanzienlijke aanvoer van grondstofÍen en
voorraadartikelen.
Wat betekent inzonderheid de ijzernijverheid uit Charleroi voor de spoorweg ?
Volgens een onderzoek, gebaseerd op
gegevens van het jaar 1962 en waarvan
de resultaten trouwens voor 1963 ook
gelden, was het spoorwegvervoer van de

beschouwde ondernemingen als volgt:
Verkeer

Tonnage

Aankomst

9.241

Vertrek

4.283.000

Totaal

1

:

.OOO

3.524.000

lndien men nagaat dat het binnen-, het
in- en uitvoerverkeer van de N.M.B.S.
voor dezelfde periode in totaal 53 499 000

ton bedroeg, dan kan men daaruit afleiden

dat de ijzer- en staalfabrieken uit het
bekken van Charleroi in tonnage voor
25,3% tussenkomen in het totaal verkeer,

de doorvoer niet meegerekend.

Dat resultaat onderstreept dan ook

het

belang van de ijzer- en staalnijverheid uit
Charleroi voor de spoorweg. De rol welke
deze laatste speelt in de bedrijvigheid van
de betrokken ondernemingen is niet
minder groot. Daar die ondernemingen in
de Sambervallei zijn geconcentreerd, zou
men daaruit gemakkelijk kunnen afleiden
dat een aanzienlijk deel van het vervoer
aan de spoorweg ontsnapt. Dergelijke
afleiding zou onjuist zijn.

De spoorweg behoud een overwegend
aandeel. Het niet commercieel verkeer
terzíj gelaten, zoals het vervoer met kabelsleep van slakken naar de storthopen,
beliep het aandeel van de spoorweg
nagenoeg 84%.

Spoorwegvervoer

ii

13 500

000

84

2 600

000

16

Vervoer met
andere middelen
Totaal:

16 100 000 100

Men kan zich beter rekenschap geven
van de bevoorrechte positie welke de
spoorweg bekleedt, zowel in de economie van de streek van Charleroi als in de
economie in het algemeen, wanneeÍ men
de vorenstaande resultaten vergelijkt met
die van de Belgische ijzer- en staalnijver-

heid over het geheel, waarvan de percentages 67 o/o voor de spoorweg en 33 %
voor de andere vervcermiddelen bedragen.
Op welke wijze heeft de spoorweg

kunnen voorzien in een verkeer dat in

Mambourg et Poirier
Réunis
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voor de productie van zuurstof.
Schematische kaart van de verkeerswegen en van de
inplanting der ijzer- en staalfabrieken in de streek van
Charleroi.

LIJNEN VAN DE N.M.B.S.
SPOORWEGINSTALLATI ES VAN
DE N.M.B.S.

STATIONS VAN DE N.M.B.S.
VERBIN DINGSSPOREN

PARTICULIERE STATIONS
WATERWEGEN
HOOFDWEGEN
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Charleroi (Nord)

Charleroi (Transbordement)
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r.
vorming van
Couillet- Montignies

Couillet- Montignies

Couillet (Centre)

Slakkenmolen (H.S)
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E

J/

een goede tien jaar meer dan verdubbeld is ?
Vooral dank zij de rationalisering van haar
exploitatiediensten heeft de N.M.B.S.
dergelijke krachttoer kunnen verwezenlijken. Belangrijke spoorwegknooppunten
die over machtige actiemiddelen beschikken, werden te Monceau en te Chàtelineau
ingericht: automatische triëring, diesellocomotieven met radio uitgerust, seinhuizen volledig met relais, verlichting met
schijnwerpers. Die nieuwigheden, gevoegd bij de nieuwe factagemethoden,
maakten het inderdaad mogelijk het trapsgewijze triëren en de overbrengverrichtingen van sporenbundel tot sporenbundel
af te schaffen en inzonderheid kon aldus
de omlooptijd van het materieel versneld
worden. Zodoende worden de wagens die
erts uit het bekken van Briey aanvoeren
reeds na 32 uur wederbenuttigd; die
herkomstig uit A.ntwerpen na 32 uur en
soms zelfs na 24 uur. De eindfabrikaten

r
,

I

met bestemming Antwerpen die in de
namiddag ten vervoer worden aangeboden, kunnen in principe reeds 's anderendaags in de vroegste uren op kaai
gevoerd worden. De ijzer- en staalnijverheid uit Charleroi heeft voor het overige
trouwens aanzienlijk tot de oplossing van
de vervoerproblemen bijgedragen met de
inrichting van particuliere stations waar-

van het recentste werd aangelegd door
de Société Hainaut-Sanrbre te Charleroi-

Sud-Ouai (jaar 1961)

en van

Thy-

Marcinelle, aangesloten op de lijn 260
Monceau-Dampremy (Charb.) (aanvang
1962). Vermeldenswaardig is het particulier station van Hainaut-Sambre dat een

bundel omvat met 10 sporen die elk
nagenoeg 500 m lang zijn. Aldus bloeit
er in het hart van het Zwarte Land een
oude nijverheid, zonder geruchtmakerii
doch in een tempo dat ons nog wel eens
kan verbazen. De plannen zijn uitgezet
voor de toekomstige ontwikkeling en de
ijzer- en staalnijverheid uit Charleroi is
resoluut ingesteld op de toepassing van

twijfel belooft
het dynamisme van die ondernemingen

de nieuwe techniek. Zonder

een schitterende toekomst.

1

Société Métallurgique Hainaut-Sambre.
Particulier station

R

octiau.

2

Privéstation van Thy-Marcinelle te Marcinelle.
3

Société Métallurgique Hainaut-Sambre.
Verbindingsspoot

nr I te

Chàtelineau.
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ln bulk
geladen

ln bulk laden betekent niet in wanorde laden !
Hoe goed de beschouwde goederen ook
bestand zijn, ze moeten toch rationeel geladen worden. Te veel beschadiging doet

zich voor wegens een slecht

breekwaren

opgevatte

lading.

a. Lading van grès-buizen en toebehoren.

LADEN VAN GRES-BUIZEN EN TOEBEHOREN

Statisch bèkeken, schijnt de met schets nr 1
afgebeelde lading degelijk. Een voldoende
hoeveelheid schokdempende stof werd tussen
de grès-buizen en toebehoren geplaatst.
tl

Die lading weerstaat evenwel niet

aan

dynamische belastingen. lngevolge de bewegingen, wordt het stro (of houtwol)
samengedrukt en verschuift het, waardoor
de elementen met elkaar in contact komen
en het breekrisico groter wordt.

Aanbevolen oplossing (zie schets nr 2).

1. Verdeling van de wagen in vakken met
rasterwerk dat aan de wanden wordt be-

Rasterwerk

vestigd met rolflatten. Sommige expediteurs
verkiezen het rasterwerk te bevestigen met
touw dat vastgebonden is aan de haken die
op de zijwanden ziin geplaatst. De ruimten
tussen de verschillende rasterwerken hangt
af van de graad van breekbaarheid van de
vervoerde elementen en van de afmetingen
er van.

2. Het rolsgewijze* laden van grès-buizen

li
I

is af te raden. Schets 2 toont een schikking'
,,kanonsgewijze", waarbij de buizen ,,kop
aan staart" geplaatst zijn.
N.B. De verschillende elementen die in het
middendeel van de wagen (schets 2) ge-

Dwarsstuk

b.

LADEN VAN SANITAIRE TOESTELLEN

schikt zijn, kunnen eveneens boven
buizen geplaatst worden. Die

de
elementen

moeten dan eenvormig verdeeld worden.
3. Plaatsen van rasterwerk voor de deuren
om te vermijden dat er bij het openen van de
wagen elementen uitglijden.

b. Laden van sanitaire toestellen.
Schets nr 3 toont sanitaire toestellen die
met zorg en methode geladen zijn (homogene

lading, goede schikking van de stukken,
voldoende stro). Doch die lading is niet
rationeel.

Wegens overlangse bewegingen zullen die
toestellen fataal over mekaar schuiven en
met elkaar in contact komen. Van daar onvermijdelijk breuk.
De met schets nr 2 aangegeven oplossing
voor de grès-buizen kan eveneens gelden
Dat wil zeggen ronde voorwerpen waarvan
de asliln dwars ten opzichte van het spoor
loopt.

Onvoldoende strc

Rasterwerk

voor onderhavig geval (verdeling in vakken
van de wagen).
Schets nr 4 toont een type-lading die voor
enkele maanden door de Nederlandse Spoorwegen met welslagen werd beproefd.
Wij noteren daarbij het volgende:
1. tegen de kopwanden werden voorafvervaardigde gummivergaringen bevestigd.
Dat stelsel is tegelijk afdoende en snel.
2. kussens van plastiek scheiden de verschillende stukken.
De zeer rationele wijze van laden is inzonder-

r

m
Stromatras

C. IN BULK LADEN VAN FLESSEN

heid aangewezen voor het vervoer tussen
fabrieken.
De schokdempende materialen kunnen inderdaad herhaaldelijk gebruikt en telkens gerecupereerd worden.

c. ln bulk laden van flessen.
Schets nr 5 toont een thans nog vaak aangewende wijze van laden. Die schikking is
niet rationeel en geeft aanleiding tot heel

wat

1.

averij.
De hoeveelheid tussen de flessen geschikt

stro is moeilijk doorlopend te controleren;
het contact wegens het wegschuiven van
het stro of ontbreken er van bij de lading is
dan vaak fataal;

2
\\
§
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2. daar de wagen niet in vakken is ingedeeld,
schuiven de flessen over mekaar, zelfs onder
invloed van de normale schokken die het
vervoer teweegbrengt.
Het komt zelfs voor dat de in het midden

geschikte flessen naar omhoog gedrukt
worden.
ln sommige gevallen laden de verzenders in
drie delen:
2 zijdelingse delen (tussen de deur en de

-kopwand van de wagen) waar de flessen
kanonsgewijze en kop aan staart worden
geschikt;
Rasterwerk

1 middendeel waar de flessen eveneens
-kop aan staart, doch rolsgewijze worden geschikt. Dat middendeel vertoont neiging tot
rollen en tot opdrukken tegen de aanliggende
delen.

Over het algemeen is het niet aan te raden
flessen in bulk te laden. Het is veruit te verkiezen de flessen in bakken te plaatsen. Op
te merken dat tal van maatschappijen voor
de exploitatie van mineraal water thans
hebben afgezien van het laden in bulk en de
Dwarsstuk

Rasterwerk

oplossing met,,bakken" hebben
die afdoende is gebleken.

gekozen

Wat er ook van zij, wanneer de oplossing

,,iD bulk laden" dient aangenomen,

dan

wordt best als volgt gehandeld : (schets nr 6)

1. Verdeling van de lading in 5

vakken

(rasterwerk met rolflatten bevestigd).

2. Schikking van een stabiele

stromatras

tegen de kopwanden.

3.

Plaatsen van rasterwerk voor de deuren.

BRUSSEL

Het
/
/

pendelverkeer

naar de

Een van de belangrijkste funkties die de
spoorweg in ons land op gebied van het
reizigersverkeer te vervullen heeft is ontegensprekelijk het aanvoeren van de
arbeidskrachten naar de plaats waar zij
tewerkgesteld zijn. Ondanks de sterke
opkomst van de eigen wagen blijft de
trein het voornaamste vervoermiddel dat
voor het pendelverkeer in aanmerking
komt. Vooral op langere afstand wordt
de trein benuttigd.
De aanvoer van werklieden en bedienden

Brusselse
N€

agglomeratie

is daarenboven op de spitsuren geconcen-

treerd en vergt het ter beschikking stellen
van een enorme vervoerscapaciteit die
verder tijdens de ,,dode uren " grotendeels
onbenuttigd blijft.
Hel sociaal abonnement voor werklieden
en bedienden dat voordeliger uitvalt dan
het gewoon abonnement en bovendien
recht geeft op een gedeeltelijke tussen-

komst van de werkgever, kan bekomen
worden door de overgrote meerderheid

van de werknemers.
Ter bestemming van de Brusselse agglomeratie alleen worden reeds meer dan
84.000 dergelijke abonnementen onderschreven. De voornaamste provincies van

vertrek zijn

\
§

-

:

:
:
Henegouwen :
Antwerpen :
West-Vlaanderen :
:
Namen
Oost-Vlaanderen

Brabant

2.450
1.800

Brabant

:

Oost-Vlaanderen

:

Antwerpen
Henegouwen
Namen
Luik

1

:
:

:
:

1.180
3.930
3.710
3.220
750
660

Het aantal schoolabonnementen voor één

heen- en terugreis per dag mel Brussel
als bestemming bedraagt 6.070 waarvan
3.760 (hetzij 62%) uit Brabant. De voornaamste provincies van vertrek zijn
verder : Antwerpen 81 0, Oost-Vlaanderen
670 en Henegouwen 580.

De vijf stations van de Noord-Zuidverbinding verwerken gemiddeld 155.000
reizigers per dag bij aankomst en evenveel

bij vertrek.
Naast de gbabonneerden hoger opgesomd, bevat dit cijfer eveneens de reizi-

gers met biljetten,

netabonnementen,

toeristische abonnementen voor 5, 10 of
1 5 dagen en schoolabonnementen voor
een verplaatsing per week.

Per station noteren

wij volgende ver-

deling:
60.000
50.000
38.000
4.000
1.2O0

De andere Brusselse stations worden als

Het gewoon abonnemerÍ met

beperkte
afgeleverd aan de beF

overtreÍt, wordt door ruim 24.000 werknemers gebruikt ter bestemming van de
Brusselse agglomeratie.De provincies van

/

-

:
- Brussel-Centraal
Brussel-Zuid
- Brussel-Noord ::
:
- Brussel-Congres
Brussel-Kapellekerk :
-

31.000
30.000
10.200
6.500

reisweg dat wordt
dienden wier bruto-inkomen de 125.000

herkomst kunnen als volgt gerangschikt
worden:

volgt

gerangschikt:

Brussel-Leopoldswijk
- Jette
- Schaarbeek
- Sint-Agatha-Berchem
- Vorst-Zuid
-

:
:
:
:
:

12.000
6.000
5.800
2.1OO

1.800
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Reizigers met sociaal abonnement
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OOST-VLAANDEREN

HENEGOUWEN: 1O.2OO

ANTWERPEN: 6.50O
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WEST-VLAANDER
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NAMEN: 1.800

Reizigers met gewoon abonnement

BRABANT:
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OOST-VLAANDEREN

: 3.930

-x

HENEGOUWEN: 3.220

m
NAMEN: 750

14

11.'180

:

ln het
eindstadium zal het naar rechts worden
uitgebreid met een tweede transportband
met scheprad-storter. De capaciteit zal
dan 600.000 ton bereiken.
Zicht op het huidige kolenpark.

De automatisering van de kolenbevoorrading der electriciteitscentrale " EBES RODENHUIZE"

Op de rechteroever van het zeekanaal GentTerneuzen, in de nieuwe nijverheidszone, is
reeds een gedeelte klaar gekomen van wat eerlang een der grootste electriciteitscentrales

van ons land zal worden, nl. ,,EBES Rodenhuize".

Het vermogen van deze centrale zal bij het
eindstadium 1000 MW bedragen. Een eerste
monoblok van 125 MW is reeds in dienst en een
tweede met hetzelfde vermogen nadert ziin
voltooiïng.

De kolenbevoorrading van deze centrale werd
hoofdzakelijk op de spoorweg afgestemd en dit
om louter economische redenen.
Er werd inderdaad uitgemaakt dat, alle investerings-, onderhouds- en arbeidsonkosten in
aanmerking genömen, het vervoer per spoor het
meest voordelige is ter zake, ten overstaan van de
regelmaat en de zekerheid die het biedt.

15

E.B.E.S. besloot dan haar bevoorrading te laten
verzekeren met de lntercomwagens waarover
wij het uitvoerig hadden in ons vorig nummer

blz. 1 6 en 17 . Door het gebruik van dit aangepast
materieel kan zelfs de aanvoer van verscheidene
duizenden ton per dag praktisch zonder handenarbeid worden verwezenlijkt.
De losinstallatie die in Rodenhuize werd gebouwd kan in een uur tijds een wagenstel van
1000 ton kolen verwerken. De kolentreinen
rijden zonder stilstand over de loskuil en er werd

p
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voorzien dat de locomotieven die de stellen
slepen later automatisch bestuurd zullen worden

vanuit een bedieningspost die zich in de nabijheid van de loskuil bevindt.
De dertig wormwielen onder in de loskuil sluiten
aan op één enkele transportband van 1200 mm
breed, die de afgeladen kolen met een maximum
debiet van 1000 ton per uur zowel rechtstreeks

naar de centÍale als naar het kolenpark

kan

afvoeren. ln het laatste geval gebeurt dit via een
schepradstorter (foto nr 2). Hetzelfde scheprad

dat langs de kolenvoorraad over een 350 m
lang spoor evolueert, kan de opgeslagen kolen
terug opnemen en op de transportband, die
naar de centrale loopt, brengen.
L.

De opslagcapaciteit van het kolenpark, bruikbaar

zonder bulldozer bereikt nu reeds 1 10.000 ton.
ln het eindstadium zal deze capaciteit zo maar
eventjes 600.000 ton bedragen.

Dit cijfer illustreert duidelijk welke

massale

hoeveelheden hier regelmatig zullen verbruikt
en aangevoerd worden.
De spoorweg gaat er prat op een zeer belangrijke
schakel te zijn in dergelijk groots opgevat plan.

1. Zicht van uit het kolenpark op de twee bestaande monobloks van 125 MW. Deze rechts
v/erd reeds in gebruik genomen, deze links komt
weldra klaar.

2. De scheprad-storter, die over de transportband op een 35O m lang spoor evolueert. De
totale lengte van de op elkaar aansluitende
transportbanden bedraagt 83O m.

3. Zo rijden

de kolentreinen over de loskuil van
Rodenhuize. De lading is uit de wagen in de kuil
gevallen en de zijwand staat nog geopend. Een
ogenblik later zal het ,,krokodil"-dispositief tussen

de sporen het hefboommechanisme van

de

wagen terug in werking stellen en de zijwanden
automatisch sluiten.

f;
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De dienstregeling

voor de internationale treinen werd

te Stockholm.

he rzien
De Europese Dienstregelingsconferentie
werd einde september te Stockholm gehouden.

Voor de treinen die Belgié aandoen, zijn
er in hoofdzaak volgende nieuwigheden:

1. De auto-nachtexpÍes

naar St.-Raphaël

zal van 24 ianuari eerstkomend heel het
jaar door rijden.

2. Een nieuwe

rechtstreekse

trein

met

ligwagens, 2e klasse en slaapwagens
wordt in de zomer tussen Brussel en de

m

Cöte dAzur ingelegd.
3. Een algemene verbetering van de verbindingen naar Duitsland en de verder
helegen landen, dank zij de elektrificering
van de lijn Luik-Köln in 1966, alsook
van de Duitse, Poolse en Joegoslavische
lijnen. Daardoor zullen de treinen één tot
twee uur ritduur inwinnen.
Het traject Brussel-Köln zal in 2u30 afgelegd worden. De treinen die thans over
Visé-Montzen omgeleid zijn, zullen geleidelijk opnieuw via Verviers rijden.
4. Voor de verbindingen met Zwitserland
en ltalië zijn er bepaalde aanzienlijke inkortingen van de rittijden.

§§
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Uit de omstandige nieuwigheden, citeren

wij:

Auto-nachtexpres

op de inlegging van 24 januari eerstkomend af van de trein SchaarbeekSt.- Raphaë1.

Heenreis: op zondagen 24/1, 7 en 21/ll,
7 en 2'l /lll, 4, 11, 18 en 25llV, 2, 9, 16
Schaarbeek:

A.

d!q

10u.23.

V. 16u.45 -

St.-Raphaël

: V. 1 8u.1 6 -

Schaarbeek

:

met

dezelfde dienstregeling heel het jaar door

als volgt rijden:

op zondag van 30 mei tot 26 september;
op zaterdag, om de veertien dagen, buiten
de2e periode.

Auto-nachtexpres

:

Terugreis: op maandagen 25/1, 8 en
22/ll, 8 en 22/111, 5, 12, 19 en 26/lV,
3, 10, 17 en 24/V.

Auto-nachtexpres OostendeMilano.
Daar een gedeelte van de Engelse cliënteel

is

overgegaan naar de nieuwe dienst
Boulogne-Milano,zal de auto-slaaptrein
Oostende-Milano nog tweemaal in plaats
van driemaal per week rijden (op zaterdag
van 3 april tot 25 september, op maandag
van 28 juni tot 1 6 augustus).

Schaarbeek-

Avignon.

Wegens de invoering van de nieuwe
dienst op St.-Raphaë|, zal de auto-slaap-

trein Schaarbeek-Avignon nog slechts
éénmaal (op donderdag van 3 juni tot
23 september) in plaats van tweemaal
per week rijden.

Auto-nachtexpres BressouxAvignon.

De trein Bressoux-Avignon zal tweemaal

Vervoerprijzen voor de auto's.
De eigenaars van kleine wagens zullen
zeker de nieuwe tarifering waarderen die

van 1.1.1965 af wordt ingevoerd

en

waarbij drie reeksen prijzen worden voorzien, naar gelang de totale lengte van
de wagen:
3,81 m
- tot
van 3,82 m tot 4,42 m

-

meer dan 4,42 m.

Verbinding België-Ventimiglia.

per week rijden van 6 april tot 25 september, zoals vorig seizoen.
De dienstregeling wordt met een uur inge-

Voortaan zullen er een rechtstreekse ligwagen en een slaapwagen bij vertrek uit

kort, dank zij de elektrificatie van het vak
Toul-Dijon. Daar het vertrek uit Bressoux

doch zonder verandering van trein

Brussel naar Ventimiglia over Parijs rijden,
in

anderzijds nagenoeg een uur is vervroegd
(vertrek 20u.14), zal die trein te Avignon
ongeveer twee uur vroeger dan vorige
zomer toekomen. Dat is dan op een veel
gunstiger ogenblik van de dag (Aankomst

ln de zomer lopen beide voertuigen in
de trein die uit Brussel-Zuid om 19u.06
vertrekt. Ze vervoegen trein FR, vertrek
Paris-Nord 23u.00 en zullen te Nice om

8u.32). ln omgekeerde richting wordt
Bressoux een uur vroeger aangedaan

komen.

(7u.08).

Schaarbeek-

St.-Raphaë1.
ln de eerste plaats wijzen wij onze lezers

en 231Y.

St.- Raphaël

A. 11u.38.
Van 30 mei 1965 af zal die trein

laatstgenoemde stad.

11u.32 en te Ventimiglia om 12u.55 aan-

(Terugreis: Ventimiglia 18u.40

-

Nice

(Terugreis: Ventimiglia 18u.23

-

Nice

Auto-nachtexpres Oostende-

19u.54 - Brussel-Zuid 13u.16).
ln de winter loopt alleen de ligwagen in
de trein die Brussel-Zuid om 14u.21
verlaat, met aankomst te Nice om 8u.22
en te Ventimiglia om 9u.37.

ln de auto-slaaptrein Oostende-Munchen
zullen de gesloten wagens worden ver-

19u.41

M u nchen.

vangen door platte wagens met verdieping zoals op al de andere verbindin-

gen. Met die wagens wordt het vermogen
van de trein aanzienlijk vergroot en derhalve zal de auto-slaaptrein OostendeMunchen nog slechts éénmaal in plaats
van tweemaal per week rijden.

-

Brussel-Zuid í3u.16).

Verbinding België- Duitsland.
ln 1966 zal het traject Brussel-Köln

met

elektrische tractie in 2u.30 worden afgelegd door 7 treinen.
(vervolg p. 18 3e kolom)

m
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Mutaties

in de

handelsage ntschappen
M. A. Levecq

AGENTSCHAP TE AARLEN.
De heer A. LEVECO, die de Belgische Spoorwegen
in het handelsagentschap te Aarlen (61, Avenue de
la gare) van 1961 af heeft vertegenwoordigd, ging
op 1 juli 1964 met rust, na een welgevulde loopbaan
van zowat 44 jaar.

De Handelsdirectie dankt hem voor de goede
diensten die hij sinds 1920 aan de spoorweg heeft
bewezen.

M. P. Gheude
De heer P. GHEUDE, die hem opvolgt is een jong
ambtenaar met een reeds ruime ervaring inzake de
handelsdienst. Hij was er eerst werkzaam in een

tariefbureau, werd dan naar onze vertegenwoordiging te Parijs gestuurd en werd nadien bureauchef in
het station Aarlen, waar hij o.a. de leiding had van het
baancentrum en het douane-agentschap. De cliëntele zal in hem een bevoegd raadsman aantreffen.

AGENTSCHAP TE HASSELT.
M. H. Volant

De heer H. VOLANT, heeft het ambt van handelsvertegenwoordiger van de N.M.B.S. te Hasselt
(Statieplein, 21) sedert 1937 waargenomen. Hij
ging op 1.6.64, na een meer dan 44 jaar lange loopbaan, met rust. De handelsdirectie is hem dankbaar

Verbinding België - Zwitserland
Italië.

Verbeteringen voor aanstaande zomer

:

a. De duur van het traject OostendeMilano zal met de nachttrein 39 met
1u.40 worden ingekort (aankomst te

Milano om 12u.13 in plaats van 13u.53)
dank zij een sneller verloop van de rangeringen in het station Basel.
b. De ltalia-Express zal de aansluiting
van het gedeelte wagens met Milano als

bestemming (inzonderheid de slaap-

wagens Brussel-Milano) verzekeren met
de sneltrein 1e klasse MN (MilanoNapoli) wat de ritduur Brussel-Roma met
anderhalf uur zal inkorten.
Het gedeelte Brussel-Roma van de ltaliaExpress zal verder volgens de traditionele
dienstregeling lopen.

Verbindingen België - Joego-Slavië.

De Tauern-Express

(Oostende-Klagen-

furt) zal van 30 mei 1965 af doorlopen tot
Zagreb en dit met volgende dienstregeling:
Dag A:

í 15u.00
\ 22u.2O

|
I
DasB
\ 9u.25 I
| 24u.2O {

Dag B:
London

15u.a2

Brussel

|
Dag A
2ou.52 |
8u.10 \

I

Munchen
Zagreb

8u.O4

\

voor de waardevolle diensten die hij aan de N.M.B.S.
bewees.

De heer F. MUSICK, die sedert 1963 handelsvertegenwoordiger was te Leuven heeft nu de
leiding van het Agentschap Hasselt overgenomen.
De heer Musick, was reeds vroeger werkzaam op
het handelsagentschap als medewerker van de
H. Volant. Hij is dus zeer goed vertrouwd met de
problemen van de cliëntele van deze omschrijving.

M. F. Musick

Berichten

AGENTSCHAP TE LEUVEN.

M. J. Calottens

De heer J. CALOTTENS, die in augustus ll. in het
kader van de handelsvertegenwoordigers werd opgenomen, kreeg het agentschap te Leuven toegewezen. De heer Calottens is sedert 1951 verbonden
aan de handelsdienst, waar hij verschillende ambten
bekleedde. Zijn uitgebreide kennis van de vervoersproblemen zullen hem toelaten de cliëntele van zijn
omschrijving op deskundige wijze in te lichten.

AGENTSCHAP TE MECHELEN.

De heer G. VANDEVIJVERE, die het handelsagentschap te Mechelen sedert zijn oprichting bestuurde, ging op 1 .6.64 na een meer dan 42 jaar lange
loopbaan met rust. De Directie van de Handelsdienst
betuigt hem langs deze weg haar dank voor de toewijding waarmee hij de belangen van de N.M.B.S.
behartigde. De heer Vandevijvere wordt opgevolgd
door de heer Stassyns.

M. G. Vandevijvere

De heer J. STASSYNS, heeft reeds een loopbaan
van 34 jaar achter zich. Na zijn debuut in 1930 was

hij werkzaam in

M. J. Stassyns

verschillende diensten van de

Exploitatie. ln 1948 kwam hij, als onderbureauchef
te Muizen, meer bepaald met aangelegenheden van
de handelsdienst in aanraking. Bij zijn bevordering
tot bureauchef te Oostende in 1954 bleef hij binnen
de sfeer van de handelsdirectie. Met zijn aanduiding
als handelsvertegenwoordiger voor het agentschap
Mechelen heeft de N.M.B.S. een zeer bevoegd ambtenaar ten dienste van de cliëntele van de Mechelse
omschrijving willen stellen.

VERKEER MET OOSTENRIJK.
Op 1.9.1964 is een 2e vervolg op het
internationaal tarief Oostenrijk - Belgische/Nederlandse zeehavens (BOS/
NOS) in werking getreden, waarmee de
op 1.3.64 bij de NS ingevoerde verhoging
met 8 %o en de vanaf 1.8.64 toegepaste
tariefhervorming van de DB in het tarief

worden opgenomen.
VERKEER MET DE VERDER DAN

OOSTENRIJK GELEGEN LANDEN.

Op 1.8.1964 is een 5e addendum bij het
internationaal tarief Nickelsdorf - Rosenbach - Zeebrugge (NRZ) van kracht geworden, waarin rekening is gehouden
met de op 1.8.64 ingevoerde tariefhervorming DB en waardoor de prijzen voor de
in dat tarief opgenomen goederen merkelijk verlaagd worden.

VERKEER MET ITALIE.
Op 1.9.1964 is een 2e vervolg oP het
internationaal tarief 9505 ltalië-België in
werking getreden. Bij dat vervolg is de

toepassing van

de in het tarief voor-

komende ltaliaanse prijzen tot nader
bericht geschorst.

\----

IN H()UD

SP()()RNIEUWS

1964

FEBRUARI 1964

APRIL 1964

Wegeninfrastructu ur, blz. 3 I Voorschriften
betreffende het laden van goederenwagehs, blz. 6 / Modernisering van het
goederenmaterieel, blz. 8 / lndustriële

Aanpassing van sommige tarieven op

gronden en gebouwen, blz. 10 I Het
vervoer van poeder- en korrelvormige
stoffen. - Deelneming aan oprichting van
,,Transfribel", blz. 11 I Een voorbeeld : de
pallet-pool van de vennootschap ,,Lorraine- Escaut", blz. 1 2 I Zakenlui neemt de
trein. - Ristorno op de camionnagekosten. - Bericht voor ons geacht lezerspubliek, blz.14 I Tariefberichten, blz. 15.

JUNt

ocToBER

1964

Kommerloos reizen doet men de handen
vrij, blz. 2 I Hoe verliep het verkeer van de
N.M.B.S. in 1963 ?, blz. 3 I U zoekt uitbreidings- of opslagruimte ?, blz. 4 I
Goederen, blz. 5 / De aantrekkingskracht

van het Gentse havengebied, blz. 6 I
Sociale abonnementen, blz. 9 / Van

.5.64 af : de nieuwe dienstregeling voor
het goederenvervoer naar het buitenland,
blz. 10 / Vogelfluglinie, blz. 1 6 / ls er bij
de N.M.B.S. te veel controle op de reizigers ?, blz. 17 / Treinen voor zakenlui,
blz. 19 / Vertolling van de uitvoerzendíngen naar Frankrijk, blz.21 / Mutaties in de
31

handelsagentschappen N.M.B.S., blz. 22 I
Gebrek aan samenhang en Engelse humor,
blz. 22 / Verschillende, blz. 23.

Europabus, programma 1964, blz. 10 I
Patroons, dit is ook voor u l, blz. 11 I De
trein voor U en uw auto, blz. 12 / Nieuwe
inkleding van de treingids, blz. 14 / Be-

schadiging van de wegen, blz. 15 I
Tarieven voor goederenverkeer tussen
Duitsland en België. - Tarief berichten,
blz. 16.

DECEM BER 1964

1964

De industriële zoning Ghlin-Baudour, blz.
2 I 90 ton vloeibaar gietijzer van Couillet naar Chertal, blz.5 I Deze winter nog
rijden de auto-nachtexprestreinen door
tot aan de Azurenkust, blz. 7 I De automatisatie van het beheer van het rollend
materieel, blz. I / De nieuwe electrische
TEE-treinen, blz. 9 / De nieuwe tunnel
onder de Schelde en de evolutie van het
spoorwegverkeer naar en in Antwerpen,

blz. 11
blz. 14

1 april 1964, blz. 2 / De wagenkipper,
blz.3 I Stouwen van kisten met breekbaar
materieel, blz. 7 / De luchtvaart en de
spoorwegen, blz. 8 / België-Azurenkust
zonder stadstraject te Parijs, blz. I I

/
/

Hoe zulke kanjers vervoeren ?,
lntercom geeft het voorbeeld.
Kolentreinen worden automatisch gelost,

/ Wijzigingen aan de wet van 1891,
/ Vergelijking van het debiet
spoorweg/weg, blz. 19 / Steenkolen
lossen bij strenge vorst geen probleem
blz. 16

Hervorming van de tarifering voor de
goederen bij wagenlading, blz. 3 I De
expansie van de ijzer- en staalnijverheid
in de streek van Charleroi, blz.6 / ln bulk
geladen breekwaren, blz. 11

I Hetpendel-

verkeer naar de Brusselse agglomeratie,
blz.13 / De automatisering van de kolen-

bevoorrading

der

electriciteitscentrale

Rodenhuize",blz.lS / De dienstregeling voor de internationale treinen
werd herzien te Stockholm, blz. 17 I
Mutaties in de handelsagentschappen,
,,EBES

blz. 18.

blz. 18

meer, blz. 20

/
/

lnternationale dienstrege-

Nieuwe struktuur van de
handelsdirectie van de Belgische Spoorwegen. - Tariefberichten, blz. 22 / Be-

ling, blz. 21

schikbare gronden

bouwen, blz. 23

en

industriële ge-
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