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§ Senior onderzoeker haveneconomie bij Erasmus UPT

§ Erasmus UPT: onderzoeks- en onderwijsinstituut op het gebied van stedelijke-
haven- en transporteconomie binnen Erasmus Universiteit Rotterdam

§ Voorbeelden van recente projecten: Havenmonitor 2020, economische impact 
laagwater, Effectanalyse droogte Rijntakken en Maas, effect emissiebeprijzing 
Green Deal op scheepvaart, strategische monitor haven Moerdijk, level playing 
field Noordwest-Europese zeehavens. 

Introductie



Naam van presentatie | 3

§ Economische impact van laagwater

§ Wat zijn de kosten en baten van 
laagwater?

§ Welke partij ervaart welke 
gevolgen?

Laagwater
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§ Q1: De impact van laagwater voor Nederland is 
groter dan de impact voor Duitsland. 

Wat denkt u? 
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§ Q2: Laagwater is goed voor de binnenvaartsector.

Wat denkt u? 
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§ Q3: De betaalde laagwatertoeslag is de 
belangrijkste economische schade voor verladers. 

Wat denkt u? 
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Economische impact van laagwater
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Economische impact van laagwater
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§ Deel van de binnenvaart heeft contracten met verladers, vaste prijzen en 
afspraken. 

§ Daarnaast zorgt laagwater ook voor extra kosten: onder andere omvaren, 
extra brandstofverbruik en arbeid

§ Verplaatsing van lading van binnenvaart naar spoor en weg

Kanttekeningen
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Modal shift
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§ Hogere tarieven voor binnenvaart of alternatieve modaliteit inzetten?
§ à mits capaciteit beschikbaar heeft...

§ Opgebruiken van (strategische) voorraden omdat de invoer niet
gerealiseerd kan worden

§ Worst-case scenario: productievermindering moeten doorvoeren

Perspectief verladers
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§ Hoe gaan partijen om met toekomstige periodes van laagwater?

§ Welke maatregelen zou u graag genomen willen zien worden?

§ Hoe voorkomen we zulke grote economische schade als in 2018 bij
toekomstige laagwater periodes?

Vragen richting de toekomst



Bedankt voor uw aandacht


