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Het nieuwe kwartaalbulletin over de Europese
binnenvaart dat is opgesteld door de Centrale
Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking
met de Europese Commissie is zojuist verschenen.
De Market Insight Voorjaar 2018 bevat een schat
aan informatie over de situatie van de binnenvaart
aan het begin van 2018. Bijgaand vindt u een
beknopte samenvatting van dit rapport. Het
volledige rapport kan als PDF in het Duits, Engels,
Frans en Nederlands worden gedownload van de
website: http://www.ccr-zkr.org/13020800-nl.
html of rechtstreeks online worden bekeken op:
www.inland-navigation-market.org.

BEKNOPTE SAMENVATTING
Het binnenvaartvervoer in Europa profiteerde
in het derde kwartaal van 2017 van de positieve
economische context en goede klimatologische
omstandigheden. De economische activiteit toonde
een sterkere opleving dan een jaar geleden verwacht
werd. De klimatologische omstandigheden zoals de
waterstanden van de rivieren waren een stuk beter
dan in het derde kwartaal van 2016.
De vervoersprestatie over de Rijn lag 1,5% hoger
dan in Q3 2016. In grote binnenvaartlanden zoals
Duitsland (+3%), Nederland (+1%) of België (+14%)
is de vervoersprestatie in gelijke mate toegenomen
of zelfs sterker. In al deze landen (en ook op de Rijn)
was het containervervoer binnen het vrachtvervoer
de tak met de hoogste groeipercentages.
Wat de Rijn betreft, hangt de sterke toename in
het containervervoer (+12,5%) vooral samen met
speciale gebeurtenissen: het spoorwegvervoer
langs de Rijn, as was in augustus en september
2017 zeven weken lang sterk belemmerd en de Rijn
kon dankzij vrije capaciteiten een deel daarvan
overnemen, zodat gedurende deze periode meer
containers hun weg via de Rijn vonden. Sommige
havens, zoals de Zwitserse Rijnhavens, hebben sterk
hiervan geprofiteerd. Een deel van dit extra vervoer
bleef bij de Rijnvaart ook nadat het spoorwegtracé
weer geopend werd.

MARKTOVERZICHT EN
MARKTOBSERVATIE IN HET KORT
De CCR publiceert jaarlijks het jaarrapport en elk
kwartaal een bulletin over de binnenvaartmarkt in
Europa, die gratis ter beschikking worden gesteld. De
publicaties bevatten analyses van de economische
situatie die zowel voor het bedrijfsleven als voor
overheden en voor het vervoersbeleid in het
algemeen een vertrekpunt kunnen vormen voor
de strategische besluitvorming. Sinds 2005 biedt
de Europese Commissie de CCR een cofinanciering
voor de vergaring en analyse van de gegevens.
Deze vruchtbare samenwerking heeft de CCR in
staat gesteld deze werkzaamheden, die de CCR
nu al bijna twee eeuwen voor de Rijnvaart verricht,
uit te breiden tot alle Europese waterwegen.
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DE CCR IN HET KORT
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is
een internationale organisatie die een essentiële
regelgevende rol speelt voor de organisatie
van de Rijnvaart. De CCR is actief op technisch,
juridisch, economisch, sociaal en milieugebied.
Haar werkzaamheden staan op alle taakgebieden
in het teken van een efficiënt, veilig, sociaal
verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de
Rijn. Afgezien van de Rijn, ontplooit de Centrale
Commissie vandaag de dag talrijke activiteiten die
betrekking hebben op de Europese waterwegen
in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw samen met
de Europese Commissie, alsmede met de andere
rivierencommissies en internationale organisaties.

De vervoersresultaten voor de Donau bieden
eerder een gemengd beeld. De landen aan
de Boven-Donau laten stijgende cijfers zien
(Oostenrijk: +15%, Slowakije: +17%, Hongarije: +12%),
terwijl de landen aan de Beneden-Donau niet
dezelfde vervoersprestatie wisten te bereiken als
in Q3 2016. De belangrijkste reden hiervoor waren
de slechtere oogsten in 2017 in het Donaugebied.
De laatste “Market Insight” levert ook cijfers van
binnenhavens over het vervoer van biomassa.
Biomassa is bij uitstek geschikt voor vervoer per
binnenschip: de vervoersketen is lang, de overslag
vindt voornamelijk plaats in binnenhavens en op
plaatsen waar de biomassa wordt getransformeerd
tot andere producten (olie, veevoeder, enz.). De
toenemende trend in het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen zou ertoe bij kunnen dragen dat
havens die gespecialiseerd zijn in dit segment de
activiteiten zullen zien toenemen.
Veer leesplezier!
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