
 
  Ontwikkeling en implementatie van concrete maatregelen

Toelating van alternatieve energiedragers en aandrijvingen
  Winfried Kliche - Duitse delegatie -

 Gebruik van LNG als brandstof in de binnenvaart
  Martin Koopmans - Nederlandse delegatie -
  

Havenbedrijf Rotterdam voortvarend met schone binnenvaart
  Wilco van der Lans - Haven Rotterdam - 

Implementatie van specifieke certificeringsystemen voor het brandstofverbruik, voorbeeld van de Energy Efficiency Design Index (EEDI,) 
Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI)

  Joachim Zöllner - DST -

  Implementatie van stimulerings- en trainingsprogramma’s, voorbeeld van het Platform VoortVarend Besparen
  Erwin van der Linden - Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) -

  Beschikbaarheid en verstrekking van relevante informatie voor de binnenvaartsector
  Jörg Rusche - EBU/ESO -

Verkeersoptimaliserende maatregelen door wal- en boordsystemen (sluismanagement, boordcomputer enz.)
  Ivo ten Broeke - Nederlandse delegatie -

Maatregelen in de praktijk
  Bé Boneschansker - ThyssenKrupp Veerhaven - 

Monitoring van het brandstofverbruik van de binnenvaart in het kader van het observatorium van de CCR
 Hans van der Werf - Secretariaat CCR -

Integratie van de binnenvaart in de emissieberekeningen  
Wolfram Knoerr - IFEU -

  
16.30  Einde van de manifestatie

Een rondetafel die aansluit op het initiatief 

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)

Voorzitterschap: Henk Croo, Commissaris België,
Voorzitter van het Comité Reglement van Onderzoek van de CCR 

Werktalen: Frans, Duits en Nederlands  
Een lichte lunch wordt in het Palais du Rhin geserveerd.

08.30 Registratie van de deelnemers

Uitgangsprincipes et doelstellingen

09.00 Inleiding door het voorzitterschap
 Doelstellingen van de CCR voor de beperking van het brandstofverbruik en de broeikasgasemissies, grondslagen voor de implementatie van deze doelstellingen 
 Henk Croo - Belgische delegatie -

 Doelstellingen van het scheepvaartbedrijfsleven
 Jörg Rusche - EBU/ESO -

 Economische context van de binnenvaart
 Hans van der Werf - Secretariaat CCR -

 
 Afstemming van gemeenschappelijke doelstellingen

“Implementatie van de strategie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart inzake de 
beperking van het brandstofverbruik en de broeikasgasemissies van de Rijnvaart” 

24 april 2013 - Rondetafel -

Uitbreiding van de database – Vullen van kennishiaten

Aanvullend verslag over de passagiersvaart (raming van de broeikasgasemissies, presentatie van specifieke kenmerken
in vergelijking met de goederenvaart)  
Gernot Pauli - Secretariaat CCR -

Uitwerking van scenario’s en verificatie van de kwantitatieve doelstellingen voor de beperking van de 
broeikasgasemissies van de binnenvaart
Christoph Heidt - IFEU -

Bepaling van het brandstofverbruik en de carbon footprint van de binnenvaart door de exploitatie 
van de gegevens van het CDNI
Norbert Kriedel - Secretariaat CCR -



  
  Bereikbaarheid per openbaar vervoer
  Vanaf het vliegveld 
  Treinshuttle vliegveld Entzheim – station Straatsburg (circa 10 min., 4 per uur)
  Vanaf het station 
  Tramlijn C vanaf halte “Gare Centrale”, richting “Neuhof/Rodolphe Reuss”, halte “République” (10 min.)
  
  Parkeergelegenheid
  Parking Opéra-Broglie,  Impasse de Bischeim, 67000 Strasbourg

  Hotelsuggesties voor Straatsburg
  Beschikbare hotelkamers (realtime):  www.dispoweb.fr
  Andere hotelsites:    www.booking.com
       www.strasbourg-hotel.com

 Praktische informatie

Station

CCR
CCR
2 place
de la
République

Contact: Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
  2 place de la république - 67082 Strasbourg Cedex - Frankrijk
  +33 (0)3 88 52 96 42  a.espenhahn@ccr-zkr.org 

 P
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Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
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Een rondetafel die aansluit op het initiatief 

De CCR nodigt de deelnemers aan de rondetafel uit om op 23 april een 
boottrip (ca. 1 uur) op de Ill door Straatsburg te maken.
De afvaart is om 19.00 uur. U wordt verzocht tegen 18.45 uur samen te 
komen op de Place du Marché aux cochons de lait, een plein dat naast de 
aanlegsteiger ligt.

Voor een aansluitend diner is een tafel gereserveerd op naam van 
de “Commission Centrale du Rhin” in het nabijgelegen restaurant 
“Muensterstuewl”. Wij verzoeken u uiterlijk 19 april aan het secretariaat 
kenbaar te maken of u aan de boottrip en/of diner wenst deel te nemen.


