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Opening
 Urs Maurer   Zwitserse delegatie bij de CCR

9:15

9:25

Voorzitter: Urs Maurer, Zwitserse delegatie bij de CCR
Werktalen: Frans, Duits, Nederlands, Engels

Registratie9:00

Welke lessen zijn getrokken sinds 2018?

Laagwaterperiode 2022 en de discussienota “Act Now”
 Kai Kempmann, Laure Roux Secretariaat van de CCR

Initiatieven en projecten genoemd in de discussienota “Act Now”
 Markus Grewe   Voorzitter van IEN, Duitse delegatie bij de CCR

Vragen en antwoorden

Standpunt van de scheepsexploitanten
 Theresia Hacksteiner  IWT Platform

Standpunt van de schippers
 Kathrin Hülswitt   thyssenkrupp Steel Europe

Vragen en antwoorden

Klik op deze link om u in te schrijven: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CCNRworkshoplowwaters2023
U kunt ook online deelnemen aan de workshop, maar in dat geval zal alleen het Engels als taal beschikbaar zijn. Online- 
deelnemers kunnen niet het woord krijgen en hun inbreng is alleen schriftelijk mogelijk (door gebruik te maken van de chat).
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Follow-up-deskundigenworkshop: 
“Laagwater en de gevolgen voor de 
Rijnvaart”
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Conclusies
 Raphaël Wisselmann  CCR, hoofdingenieur

15:30

15:50

Gevolgen van klimaatverandering voor laagwater. Hoe kunnen we ons het beste voorbereiden en hoe kan 
laagwater worden bestreden?
Eerste lering uit het 6e IPCC-rapport voor Europa
 Judith ter Maat   Internationale Commissie voor de Hydrologie van het Rijngebied (CHR)

Vragen en antwoorden

Klimaatverandering, laagwater en gevolgen voor de binnenvaart - wat ligt in het verschiet?

10:35

Koffiepauze10:55

Economische schade van droogte voor de binnenvaart in Vlaanderen
 Niels Van Steenbergen  Belgische delegatie bij de CCR

Vragen en antwoorden

11:25

Informatieproducten voor de klimaatadaptatie van de binnenvaart - van wetenschap naar praktijk
 Enno Nilson   Duitse dienst voor hydrologie (Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG)

Het Novimove-project en geplande oplossingen om met wisselende waterstanden om te gaan
 Felix Harder   Port of Switzerland
 Benjamin Friedhoff  DST

Vragen en antwoorden

11:45

Concrete voorbeelden: hoe kunnen de gevolgen van laagwater worden verzacht? 

Standpunt van de sector
 Benoit Blank   BASF

Standpunt van de logistiek
 Thomas Maassen  Rhenus logistics

Vragen en antwoorden

12:15

Lunchpauze12:50

   Rondetafel
 Kernacties om de veerkracht van de binnenvaart bij toekomstige laagwaterstanden te bevorderen

14:15

Einde van de workshop16:00

Slottoespraak
 Urs Maurer   Zwitserse delegatie bij de CCR
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