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Samenvatting
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Aanleiding en onderzoeksopzet
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Erasmus UPT in de periode juli – november 2020 onderzoek
gedaan naar de financiële effecten van de bedreiging door toekomstige droogte op de Rijntakken en
de Maas. Het is de verwachting dat door klimaatverandering droogte en laagwater op bijvoorbeeld de
Rijn vaker voor gaan komen, veroorzaakt door een beperkte aanvoer van smeltwater vanuit de Alpen
en periodes van weinig neerslag. Vanuit het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen worden
ambities gesteld en committeren partijen zich aan doelstellingen om netwerken zo in te richten dat
ze klimaatbestendig en waterrobuust kunnen blijven functioneren in de toekomst, onder meer door
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Rijkswaterstaat voert deze ambitie onder andere uit door middel
van stresstesten die enerzijds de belangrijkste bedreigingen vanuit klimaatverandering en daaruit
volgende risico’s voor de scheepvaart in beeld brengen en anderzijds moeten leiden tot een gedeeld
beeld ter voorbereiding op risicodialogen.
Dit onderzoek draagt bij aan deze risicodialogen door het beantwoorden van onder andere de
volgende vragen:
1. Welke sectoren en stakeholders worden er geraakt door periodes van extreem laagwater en
hoe worden deze actoren geraakt richting 2050?
2. Hoe gevoelig zijn actoren voor laagwater en hoe anticiperen actoren op dergelijke periodes,
zowel nu als in de toekomst? Hebben deze acties effect op de positie van Nederlandse
zeehavens?
3. Wat zijn de financiële effecten van toekomstige periodes van extreem laagwater en welke
risico’s brengt dit met zich mee voor verschillende stakeholders?
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een deskresearch, interviews en enquêtes met verladers
en operators in de binnenvaart en een raadpleging van diverse experts die door middel van
beantwoorden van een aantal vragen en het delen van hun inzichten bijgedragen hebben aan de
validatie van de aannames. In deze studie kijken we naar een aantal sectoren: bouw, landbouw,
chemie, staal en containerbinnenvaart. Het is hierbij wel noodzakelijk de opmerking mee te nemen
dat deze sectoren breed gedefinieerd zijn. Binnen de sectoren is er nog wel een verschil tussen
bijvoorbeeld gasolie of hoogwaardige basischemie; ook voor andere sectoren zijn voorbeelden te
bedenken. Wij werken in deze studie vanuit een gewogen-gemiddelde-gedachte voor een sector.
Resultaten
De laagwater periode in 2018 heeft flinke financiele impact gehad in Nederland en Duitsland. Uit de
studie van Erasmus UPT kwam een bedrag van 2,7 miljard euro, waarbij de impact in Duitsland een
stuk groter was dan de impact in Nederland. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de schade als gevolg
van laagwater tot stand kwam door een aantal componenten. Schepen konden minder lading
meenemen, waardoor er óf meer betaald moest worden voor een binnenvaartschip, er vaker gevaren
moest worden met minder lading per schip, of andere modaliteiten ingezet moesten worden. Door de
hoog volumineuze aard van veel van de vooral bulkgoederen is een shift naar andere vervoerswijzen
vaak niet mogelijk en moesten andere oplossingen gezocht worden. Ook het uitstellen van vervoer,
moeten aanvullen van (strategische) voorraden en in sommige gevallen zelfs het moeten verminderen
van productie zorgden ervoor dat verladers extra kosten maakten.
In deze studie kijken we naar de financiële impact van toekomstige periodes van laagwater en bekijken
we enerzijds hoe gevoelig verladers in diverse sectoren zijn voor deze toekomstige periodes en
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anderzijds welke maatregelen verladers (zouden) nemen bij nieuwe periodes van laagwater. De
gevoeligheid voor toekomstige periodes hebben we benaderd vanuit het aandeel binnenvaart en
logistieke kosten ten opzichte van de waarde van het product. Voor de bouw ligt dit aandeel relatief
hoog met ongeveer 25%, waarbij de mogelijkheden om hogere tarieven voor vervoer door te belasten
in de bouw wel relatief mogelijk zijn. In andere sectoren is het aandeel lager; voor landbouw en chemie
zo tussen de 10-15% en in de staalsector is het zelfs maar enkele procenten. Ook de mogelijkheden
om hogere transporttarieven door te belasten zijn in andere sectoren veel minder aanwezig, vanwege
de grote (wereldwijde) concurrentie en marktomstandigheden.
Tabel 1: Gevoeligheid sectoren

Sector
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Bouw
Landbouw
Staal
Chemie

% binnenvaartkosten/
Aantal observaties vanuit
waarde product
interviews en enquêtes
25-30%
10-15%
1-3%
10-15%

Doorbelasting mogelijk?
4
2
3
2

Ja
Soms
Nee
Nee

Maatregelen per sector
Bouw
In de bouw worden ten dele anticiperende maatregelen genomen om de effecten van toekomstige
periodes van laagwater op te vangen. Er wordt geprobeerd in ieder geval dekking te hebben om in
geval van laagwater indien noodzakelijk minder afhankelijk te zijn van bepaalde regionale putten.
Daarnaast wordt het netwerk robuuster gemaakt door meer wegvervoer capaciteit vast te leggen of
zelfs al te gebruiken. Een modal shift naar het spoor is vanwege de vaak incourante winlocaties of
locaties van afnemers voor de bouw geen optie.
Landbouw
In de landbouw sector worden er twee belangrijke maatregelen genomen. Enerzijds worden
netwerken door handelshuizen, waar mogelijk al meer risico-avers ingericht, door inkoop en verkoop
anders op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt er actief geprobeerd betere voorspellingen te
maken en te gebruiken van de waterstanden, waardoor vervoerde volumes beter afgestemd kunnen
worden op de waterniveau’s. In periodes met voldoende waterstanden kan extra worden
meegenomen, ter anticipatie op daaropvolgende periodes van laagwater. Op de langere termijn wordt
in de sector gekeken naar netwerk optimalisatie, waarbij transport via weg, spoor en zeevaart ook
nadrukkelijk een optie zijn.
Chemie
Vanuit de door het laagwater in 2018 zwaar getroffen chemische sector zijn diverse maatregelen
zichtbaar. Enerzijds wordt meer binnenvaartcapaciteit op de markt nu al ingekocht, anderzijds is een
beperkte modal shift naar het spoor een optie die verkend en incidenteel ook al ingezet wordt.
Grootschalige inzet kan om meerdere redenen lastig zijn, een redenering die ook geldt voor andere
sectoren.1 Een modal shift naar de weg is vaak geen optie vanwege de wetgeving en de grote volumes.
Daarnaast wordt op de langere termijn het aanleggen van extra buisleidingen verkend, maar deze
investeringsbeslissing is niet alleen op laagwater terug te voeren. Daarnaast wordt er actief
geprobeerd betere voorspellingen te maken en te gebruiken van de waterstanden, waardoor
vervoerde volumes beter afgestemd kunnen worden op de waterniveau’s. Ook zijn er -anekdotischevoorbeelden beschikbaar van partijen die bezig zijn met speciale laagwaterschepen. Laatste element
is dat partijen bezig zijn om productielocaties in ieder geval beter bereikbaar te maken voor
verschillende modaliteiten.
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Staal
Vanuit de staalsector is geen eenduidige strategie richting laagwater te ontdekken en zijn slechts ten
dele maatregelen genomen. De marktomstandigheden in de staalsector zijn nu ook heel anders dan
in 2018; waar toen sprake was van hoogconjunctuur is er nu sprake van een flink verminderde vraag
en is er sprake van flink uitdagende marktomstandigheden. Er worden wel maatregelen genomen
zoals het beschikbaar hebben van back-up spoorcapaciteit. Ten tweede wordt er minder risico
genomen bij het afsluiten van binnenvaartcapaciteit door het voor langere periodes vast te leggen.
Een modal shift naar de weg is vanwege de volumes geen optie.
Containerbinnenvaart
In de containerbinnenvaart zijn een aantal ontwikkelingen en maatregelen te zien ter anticipatie op
toekomstige periodes van laagwater. Transport operators ontwikkelen zich meer tot logistieke
dienstverleners en bieden ook andere modaliteiten aan, voor zover mogelijk. In het containervervoer
is een modal shift relatief gemakkelijk en heeft in 2018 ook daadwerkelijk plaatsgevonden. In
samenwerking met verladers wordt geprobeerd beter gebruik te maken van verschillende
waterdieptes op verschillende delen van de rivieren en capaciteit dusdanig ingezet dat schepen zo
optimaal mogelijk worden ingezet, bijvoorbeeld door middel van containerhubs, vanwaar het laatste
transport met behulp van kleinere schepen of een andere modaliteit gedaan kan worden. Ook zijn er
voorbeelden van verkenning van ontwikkeling van laagwaterschepen, maar deze worden vooralsnog
in ieder geval niet ingezet voor zover bekend bij de onderzoekers.
Financiele impact
Vanuit de interviews, enquêtes en marktrapportages kwamen onderstaande zeven hoofdgroepen
maatregelen terug, niet in specifieke volgorde gerangschikt:
1. Vervoer via de binnenvaart tegen een hoger tarief
2. Modal shift naar spoor, weg of buis.
3. Aanhouden van extra voorraden
4. Productielocaties verplaatsen
5. Voorspelling waterstanden verbeteren
6. Ontwikkeling laagwaterschepen
7. Aanpassen overslaglocaties
Vanuit de maatregelen die in de verschillende sectoren zijn genomen of worden overwogen is een
inschatting gemaakt van de financiële impact die de verschillende sectoren ervaren als gevolg van
toekomstige periodes van laagwater. Per sector kwantificeren wij de maatregelen waar mogelijk en
geven wij een korte kwalitatieve context voor de overige maatregelen.
Het vervoer via de binnenvaart tegen een hoger tarief en een modal shift naar een of meerdere andere
modaliteiten zijn in de meeste sectoren gekwantificeerd. Andere maatregelen zijn vanwege het
ontbreken van kwantitatieve inschattingen van bijvoorbeeld tarieven of vanwege de anekdotische
aard niet gekwantificeerd.
Tabel 2: totaaloverzicht financiële impact toekomstige laagwater periodes

Sector
Bouw
Landbouw
Chemie
Staal
Containerbinnenvaart
Totaal

2019 volumes
26,0 mln
7,0 mln
52,0 mln
39,8 mln
50,0 mln
174,8 mln

2050 volumes
26,5 mln
11,7 mln
60,9 mln
57,1 mln
150,0 mln
306,2 mln
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Tabel 2 geeft een overzicht van de financiële impact per laagwater jaar, waarbij met een tweetal
volume scenario’s gewerkt is. Aan de ene kant zijn de kosten ingeschat voor de huidige volumes,
terwijl aan de andere kant ook een voorspelling is gebruikt voor de volumes in 2050 en bepaald is wat
dan de kosten zouden zijn. De kosten liggen rond de 175 miljoen euro in het 2019 volumes scenario
(rond de 306 miljoen in 2050 volumes scenario), waarbij vooral de chemie, containerbinnenvaart en
staalsector een grote impact hebben van de genomen maatregelen. Door de sterke groei van het
containervervoer richting 2050 neemt het aandeel van kosten in deze sector ten opzichte van de totale
kosten richting 2050 sterkt toe en is in het 2050 volumes scenario bijna de helft van de impact in de
containerbinnenvaart sector. Het is van belang hierbij de realiseren dat het hierbij om de extra
transportkosten gaat; extra kosten als gevolg van extra voorraad en/of productievermindering is hierin
niet meegenomen. Het is in deze zin te vergelijken met de 245 miljoen euro transportkosten voor
verladers in Nederland uit de studie van Erasmus UPT over het laagwater in 2018. Generieke
opmerking is nog wel dat de risico’s en impact van laagwater uiteraard samen hangen met de ernst
van de laagwaterperiode (duur en waterniveaus) maar de risico’s en impact zijn ook sterk gerelateerd
aan marktomstandigheden. In een periode van hoogconjunctuur is de vraag naar laadcapaciteit hoog
en zorgt laagwater al snel voor tekorten aan laadcapaciteit. In een periode van laagconjunctuur of
recessie zoals we momenteel meemaken tijdens de coronacrisis, is er juist een aanbodoverschot en is
het risico en de impact van laagwater een stuk lager. Ook verschilt de impact per route, per
verschillende scheepsafmetingen, voor verschillende afgelegde afstanden over het netwerk en voor
andere karakteristieken. Zaken als verduurzamingseisen aan de vloot en veranderende
ladingsstromen spelen ook allemaal een belangrijke rol bij het bepalen van de toekomstige impact.
Het verdient daarom in een vervolgonderzoek aandacht hier een verdere specificering en uitsplitsing
in te maken.

Effect laagwater op havens
Als laatste onderdeel is in deze studie gekeken naar het effect van laagwater op de zee- en
binnenhavens. Het effect van laagwater op de zee- en binnenhavens is in een aantal componenten
onder te verdelen. Als laagwater leidt tot een modal shift dan wordt bereikbaarheid van verschillende
havens en terminals met verschillende modaliteiten belangrijker. Als laagwater niet resulteert in een
modal shift, maar slechts leidt tot hogere tarieven in de binnenvaart, dan zien we vooral een
ontwikkeling in de binnenvaartactiviteiten op de terminals. Het aantal schepen en de frequentie van
laden/lossen zal omhoog gaan, waarbij de schepen per keer minder laden/lossen, vanwege de
beperktere capaciteit die meegenomen kan worden. Vanuit het perspectief van efficiëntie leidt dit tot
een daling van de efficiëntie van het transportsysteem. Op het moment dat laagwater leidt tot het
aanpassen van productieprocessen of netwerken dan kan dit leiden tot een aanpassing van
ladingstromen door de havens. Vanuit de empirische analyse zijn er weinig tot geen concrete
voorbeelden van deze ingrijpende maatregelen die overwogen of genomen worden. Wat we wel zien
is dat in 2018 havens deels gebruikt werden als strategische locaties voor opslag en als hubs, waarbij
de havens waar nog wel naar toe gevaren kon worden gebruikt werden als hubs, van waaruit verdere
distributie met andere modaliteiten gebeurde. Wij verwachten hier, in lijn met eerdere punten, op de
korte termijn een positief effect voor deze havens, mits de capaciteit om deze extra stromen af te
handelen voorhanden is. Vanuit de maatregelen die bedrijven nu al hebben aangekondigd, lijkt de
invloed op de concurrentiepositie van havens nog niet groot. Wel is het van belang dat havens
rekening houden met een mogelijk andere modal split, waarbij indien de capaciteit niet afdoende is,
er wel problemen in de afhandeling van de goederen kan ontstaan.
Overzicht
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Al met al geeft deze studie een overzicht van de mogelijke ontwikkelingen en maatregelen die richting
toekomstige periodes van laagwater genomen worden, waarbij de financiële impact is ingeschat.
Hierbij is het van belang te realiseren dat een deel van de maatregelen die verladers noemen of zullen
moeten doorvoeren in periodes van laagwater niet kwantitatief zijn meegenomen. Zo was het
verminderen van productie in 2018 de belangrijkste kostenpost, dus kan het de verwachting zijn dat
bedrijven dit met alle mogelijke middelen zullen willen voorkomen bij een toekomstige periode. Het
is daarom interessant te zien dat de maatregelen hiervoor zeker niet geheel genomen worden; soms
zelfs geheel niet. Vanuit bedrijfseconomische gronden is het niet haalbaar om in competitieve
marktomstandigheden maatregelen te nemen voor slechts het laagwater deel van het jaar, wat ook
nog eens zeker niet elk jaar voorkomt. Een duivels dillemma waar zowel operators als verladers in en
rondom de binnenvaart mee worstelen en moeten dealen richting toekomstige periodes van
laagwater.
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1. Inleiding
Door de lange periode van extreem laagwater in 2018 op een deel van de Europese rivieren is flinke
economische schade geleden, zoals onder andere blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre for Urban,
Port and Transport Economics (Erasmus UPT) 2 en Ecorys 3 . De financiële impact voor verladers –
bestaande uit productievermindering, hogere logistieke kosten en aanvulling van strategische
voorraden – bedroeg in totaal 2,7 miljard euro, waarvan 2,4 miljard euro in Duitsland en 295 miljoen
euro in Nederland. Het is de verwachting dat door klimaatverandering droogte en laagwater op
bijvoorbeeld de Rijn vaker voor gaan komen, veroorzaakt door een beperkte aanvoer van smeltwater
vanuit de Alpen en periodes van weinig neerslag. Vanuit het Rijk, de provincies, gemeenten en
waterschappen worden ambities gesteld en committeren partijen zich aan doelstellingen om
netwerken zo in te richten dat ze klimaatbestendig en waterrobuust kunnen blijven functioneren in
de toekomst, onder meer door het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Rijkswaterstaat voert deze
ambitie onder andere uit door middel van stresstesten die enerzijds de belangrijkste bedreigingen
vanuit klimaatverandering en daaruit volgende risico’s voor de scheepvaart in beeld brengen en
anderzijds moeten leiden tot een gedeeld beeld ter voorbereiding op risicodialogen. Binnen de
stresstest zijn een aantal hoofdonderzoeksvragen gedefinieerd, waarbij dit onderzoek zich richt op de
financiële effecten van de bedreiging door droogte op de Rijntakken en de Maas. Rijkswaterstaat heeft
Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) gevraagd dit onderzoek uit
te voeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een deskresearch, interviews en enquêtes met
verladers en operators in de binnenvaart en een raadpleging van diverse experts die door middel van
beantwoorden van een aantal vragen en het delen van hun inzichten bijgedragen hebben aan de
validatie van de aannames. De volgende experts zijn geraadpleegd voor deze studie:
Tabel 3: Experts en hun organisatie

Naam
Kees Verweij
Cornelis van Dorsser
Johan Gille
Jan Francke
Olaf Jonkeren

Organisatie
Buck Consultants International
Trends & Transport
Havenbedrijf Rotterdam
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Opzet studie
Hieronder beschrijven we kort de onderdelen die leiden tot de beantwoording van de
onderzoeksvragen. In stap 1 bepalen we de impact van laagwater op logistieke sectoren en
stakeholders rondom de Rijntakken en de Maas. Dit doen we door enerzijds terug te blikken en
anderzijds vooruit te kijken richting 2050. In de terugblik analyseren we bestaande literatuur zoals
studies van Ecorys, Erasmus UPT en Deltares, (inter)nationale media, vakbladen, berichtgeving
rondom laagwater en bijbehorende economische effecten. In de vooruitblik gebruiken we de wateren economische scenario’s die Deltares in de studie naar de scheepvaarteffecten4 heeft opgesteld. Op
basis van de verwachte groei in ladingstromen – gebaseerd op de WLO-scenario’s voor economische
groei – wordt een inschatting gemaakt wat deze verwachte ontwikkelingen betekenen voor de
sectoren die momenteel getroffen worden, maar ook wat de omvang van effecten is voor sectoren en
goederenstromen die richting 2050 op komen.
In hoofdstuk 3 worden de sectoren beschreven en worden de maatregelen die in de verschillende
sectoren genomen worden besproken. Wij voeren een analyse uit hoe de logistieke sectoren en
stakeholders reageren op de korte en langere termijn op de periodes van laagwater op het gebied van
transport en logistiek. Hierin worden de strategische keuzes van verladers, maar ook van andere
8
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stakeholders rondom de logistieke keten, in kaart gebracht. Er wordt hier voortgebouwd op de kennis
uit ons voorgaande onderzoek dat verladers een breed pallet aan maatregelen overwogen of
implementeerden om de gevolgen van laagwaterperiodes te beperken. Het gaat hier onder andere
om uitstel van vervoer, het verplaatsen van lading van de binnenvaart naar andere modaliteiten of
het aanpassen van voorraadstrategieën. De door stakeholders genomen maatregelen hebben niet
alleen een effect op de stakeholder zelf, maar ook andere partijen en betrokkenen in de keten. Ten
opzichte van de studie van Erasmus UPT naar de laagwaterperiode in 2018 zit in deze studie een stuk
verdieping door het kijken naar de gevoeligheid voor laagwaterperiodes, zowel in absolute aantallen
alsook naar de gevoeligheid voor schommelingen in transport en logistieke kosten. Informatie over
effecten, kosten en risico’s halen wij op door het interviewen van verladers en logistiek
dienstverleners, aangevuld met beschikbare statistieken en andere bronnen.
In hoofdstuk 4 wordt voor zowel naar verladers in diverse sectoren als naar de sector binnenvaart
gekeken naar de financiële impact. De genomen maatregelen worden waar mogelijk gekwantificeerd
en er wordt een inschatting gemaakt hoe de sectoren reageren op toekomstige periodes van
laagwater. In dit onderzoek richten we ons daarnaast nog op de vraag wat de effecten van deze
strategische keuzes zijn voor de posities van de Nederlandse havens. Hierbij wordt zowel de positie
van de Nederlandse zeehavens – waarbij de focus op Rotterdam zal liggen – als de positie van de
Nederlandse binnenhavens meegenomen.

9

2. Impact van laagwater op stakeholders en sectoren
2.1 Analyse literatuur
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Om zicht te krijgen op de thema’s, issues en aangrijpingspunten gerelateerd aan laagwater hebben
we wordclouds gemaakt. Doel van het creëren van een wordcloud is het in kaart brengen van woorden
en samenhangende thema’s zoals die in de literatuur worden besproken over een bepaald onderwerp,
in dit geval laagwater. Een wordcloud geeft de meest voorkomende woorden weer met de grootste
lettergrootte. De wordcloud analyse binnen deze studie is uitgevoerd in het Nederlands, Duits en
Engels om het beeld in verschillende landen te ontdekken. Artikelen zijn verkregen via NexisUni, een
database waarin nieuwsartikelen over de hele wereld worden gebundeld en beschikbaar gesteld.
Artikelen tussen de jaren 2010 en 2020 zijn meegenomen in de analyse.

Zoekterm
Laagwater
Niedrigwasser
Low water

Aantal artikelen
66
100
100

Figuur 1: Wordcloud nieuwsartikelen over laagwater (in DU, NL, ENG)

Op basis van bovenstaande clouds kunnen we een categorisering maken van de verschillende
onderwerpen. We komen tot het volgende: effecten, stakeholders/sectoren en locaties.
Effecten: in de berichtgeving spreekt men van extreme omstandigheden en het verbreken van records
met betrekking tot de hoogte van de waterstanden, voornamelijk op de rivier de Rijn in Nederland en
Duitsland. Daarnaast wordt het woord ‘lang’ gebruikt wat duidt op de uitzonderlijke lengtes van de
droogteperiode in 2018 waarin er 159 laagwater dagen genoteerd werden. Effecten hadden
betrekking op vervoer (over water), logistiek en productie. Daarnaast wordt gesproken over schade,
wat zich voornamelijk uit in economische schade. In de door Erasmus UPT uitgevoerde studie naar de
economische impact van laagwater in 2018 werd de financiële schade voor verladers becijferd op 2,7
miljard euro. Deze impact was voornamelijk het gevolg van productievermindering bij verladers en
stijging van transport- en logistieke kosten. Interessant is dat ook woorden als truck en trein eruit
springen wat te maken heeft met discussies over modal shift, zowel op tijdelijke als structurele basis.
Stakeholders en sectoren: een aantal belangrijke stakeholders zijn betrokken bij de
laagwaterproblematiek. Dit zijn onder andere overheden en infrabeheerders (Rijkswaterstaat, IenW,
havenbedrijven), belangenorganisaties (CBRN, BLN-Schuttevaer, Evofenedex, CCR, ICIS) en bedrijven.
Uit de clouds komen twee bedrijven naar voren: BASF en Solvay. Van BASF is bekend dat het 250
miljoen schade heeft geleden in 2018 door productievermindering en Solvay kondigde in hetzelfde
10

jaar een verstoring van de productie aan doordat grondstoffen niet voldoende konden worden
aangevoerd. Sectoren waarvan bekend is dat ze een grote impact hebben ondervonden zijn de
binnenvaart, chemie, staalindustrie, bouw en landbouw.
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Locaties: zoals verwacht, en in lijn met de zoekopdracht, komen de volgende landen naar voren als
meest genoemd: Nederland en Duitsland. Echter, de landen België (Antwerpen) en Zwitserland komen
ook naar voren waardoor het beeld wordt bevestigd dat de grootste impact rondom de Rijn heeft
plaatsgevonden. Kaub en Lobith worden vaak gebruikt als referentiepunt voor waterstanden vanwege
het feit dat hier de laagste waterstanden optreden en deze locaties dus als kritisch worden gezien
voor de bevaarbaarheid over de Rijn.
Impact vanuit bestaande studies
In deze sectie gaan we dieper in op eerdere studies naar de impact van laagwater op de economie.
We doen dit door de effecten van laagwater op verschillende stakeholders in kaart te brengen en van
deze effecten een kwantificering geven, waar mogelijk. Informatie is afkomstig van bestaande studies,
sectorrapportages en nieuwsartikelen.
De eerdergenoemde Erasmus UPT2 en Ecorys3 studies geven een beeld van de economische en
financiële impact van de laagwaterperiode in 2018. Verladers hebben flinke negatieve impact gehad
van laagwater door extra transportkosten, productievermindering en het moeten aanvullen van
strategische voorraden. De binnenvaartsector heeft in ieder geval gedeeltelijk geprofiteerd van de
hogere tarieven en liet een stijging van de nettowinst zien. De impact van 2,7 miljard is al genoemd.
Ecorys schat de economische effecten door droogte in de scheepvaart voor 2018 in op een bedrag
tussen de 140 miljoen en 480 miljoen euro. Uitgaande van 480 miljoen euro; de bovenkant van deze
bandbreedte, zijn 310 miljoen euro het resultaat van directe effecten en 170 miljoen door indirecte
effecten. Omdat een deel van de effecten in het buitenland terecht komt wordt de schade voor
Nederland geschat op een bedrag tussen de 65 miljoen en 220 miljoen euro. TwynstraGudde heeft
een soortgelijk onderzoek gedaan, maar heeft de effecten niet gekwantificeerd en zich meer gefocust
op de handelingsperspectieven. 5 Impact beschreven in de rapportage van TwynstraGudde is
vergelijkbaar met de impact die Ecorys en Erasmus UPT beschrijven.
Uit deze onderzoeken blijkt dat de schade als gevolg van laagwater tot stand kwam door een aantal
componenten. Schepen konden minder lading meenemen, waardoor er óf vaker gevaren moest
worden met minder lading per schip, of andere modaliteiten ingezet moesten worden. Door de hoog
volumineuze aard van veel van de vooral bulkgoederen is een shift naar andere vervoerswijzen vaak
niet mogelijk en moesten andere oplossingen gezocht worden. Ook het uitstellen van vervoer, moeten
aanvullen van (strategische) voorraden en in sommige gevallen zelfs het moeten verminderen van
productie (Figuur 13, bijlage) zorgden ervoor dat verladers extra kosten maakten.
Voor de binnenvaartsector was er sprake van een gemengd beeld; enerzijds heeft een deel van de
sector sterk geprofiteerd van de hogere tarieven — die op het dieptepunt van de waterstanden bijna
2,5 keer hoger waren dan gemiddeld (Figuur 2) — en haalde recordomzetten, maar anderzijds geldt
dit niet voor de hele sector door het gebruik van langjarige contracten tussen verladers en
binnenvaartoperators waarin tarieven zijn afgesproken.
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Figuur 2: Ontwikkeling van de vrachtprijzen voor het vervoer van droge lading over de Rijn per stroomgebied (bron: Panteia)

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
publiceerde in april 2020 een marktrapportage over
de Europese binnenvaart. Op de traditionele Rijn –
het Duitse gedeelte van de Rijn – is vanaf begin 2019
een lagere hoeveelheid te zien dan in de jaren voor
de droogte van 2018. Enerzijds had de daling te
maken met een lagere in- en uitvoer richting
Duitsland. Anderzijds meldt de CCR ook dat er
marktaandelen verloren zijn gegaan in de
containersector. Dit duidt op een modal-shift richting
andere modaliteiten spoor en weg.6

Figuur 3: containervervoer over de traditionele Rijn in
1000 TEU

Al met al heeft de laagwaterperiode van 2018 een flinke economische schade opgeleverd voor de
Nederlandse en Duitse economie. In voorgaande studies is het vooral gegaan over de impact die
laagwater op de korte termijn heeft veroorzaakt en wordt er nog weinig vooruit geblikt. Om
voorbereid te zijn op toekomstige periodes van droogte en laagwater heeft Rijkswaterstaat naast deze
studie door Deltares een studie laten uitvoeren naar de impact van droogte op de scheepvaart. Met
behulp van BIVAS is onderzoek gedaan naar de toename in het aantal vaarbewegingen en de
vaarkosten als tijdens droogte de vracht per schip vervoerd blijft worden. Simulaties zijn uitgevoerd
voor de huidige situatie in de economie (pre-corona) en twee economische toekomstscenario’s. De
resultaten zijn gecombineerd met klimaatscenario’s om een voorspelling van de schade in het huidige
en toekomstige klimaat te doen. De uitgangspunten van deze Deltaresstudie worden in de
voorliggende studie ook toegepast in berekeningen en bij de verbreding van het beeld naar de
economische impact van toekomstige laagwaterperiodes.

2.2 Volume ontwikkeling richting 2050
Een van de uitgangspunten in de studie die Deltares heeft uitgevoerd is de hoeveelheid goederen die
vervoerd wordt. Voor aannames die gebruikt zijn verwijzen wij naar de Deltares studie7, maar één
element willen wij hier uitlichten. In de studie wordt gebruik gemaakt van de WLO-scenario’s8 voor
economische groei, waarbij twee scenario’s (een hoog en een laag) scenario worden gebruikt. Een
vertrouwelijke vergelijking – die voor dit onderzoek is ingezien door de onderzoekers – gemaakt door
12

het Havenbedrijf Rotterdam laat zien dat de goederenoverslaghoeveelheid die behandeld wordt in
beide WLO-scenario’s (flink) hoger ligt dan in de scenario’s waar het Havenbedrijf Rotterdam mee
rekent. Figuur 4 is hier een grafische illustratie van. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt in zijn
havenvisie slechts met 1 scenario rekening waarin de totale overslag sterk stijgt, mede als gevolg van
de energietransitie. 9 Vooral in de droge- en natte bulk, twee segmenten waarin de binnenvaart sterk
is, is sprake van een sterke afname van de vervoerde volumes in de prognoses.
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Figuur 4: Vergelijking WLO en havenbedrijf Rotterdam prognoses

Hoewel de WLO-scenario’s een gedetailleerd beeld schetsen van de mogelijke economische
ontwikkelingsrichtingen, zijn er ook punten van kritiek te bedenken waardoor de getallen anders
zouden moeten zijn. Zo is bijvoorbeeld de energietransitie, een trend die grote gevolgen kan hebben
voor de volumes in de binnenvaart, een discussiepunt in de WLO-scenario’s. Vanuit de WLO-scenario’s
en ook de CPB notitie10 wordt gesteld dat de daling in droge bulk (kolen, ertsen) en natte bulk (olie)
als gevolg van de energietransitie vervangen zal worden door biomassa. Er komen echter meer
vraagtekens bij biomassa, zoals bijvoorbeeld de DNV GL studie 11 , waardoor wij de ontwikkeling
hiervan meer onzeker achten. Panteia schreef in zijn binnenvaartvoorspellingen 12 in 2018 geen
significante groei te verwachten tot 2022 in vervoerde biomassa. Daarnaast zijn de effecten van de
coronacrisis niet meegenomen in de WLO-scenario’s. Uit een studie van Royal Haskoning DHV blijkt
dat er sprake is van een structurele invloed op volumes als gevolg van corona.13 Uit een verkennend
onderzoek14 blijkt dat door deze crisis de energietransitie mogelijk versneld wordt door onder anderen
de omvangrijke fondsen die de EU heeft gereserveerd, boven op de eerdere ambitieuze doelen uit de
EU-Green Deal.
Aan de andere kant zijn er argumenten te bedenken waarom de hoeveelheid goederen die vervoerd
wordt via de binnenvaart wel zou toenemen. Zo is de verwachting dat het aantal containers (sterk)
blijft toenemen en is in de prestatieafspraken voor de containerterminals op de tweede Maasvlakte
een vast percentage voor het aandeel van de binnenvaart in de modal split afgesproken met de
terminals dat hoger ligt dan het huidige percentage in de modal split. De energietransitie biedt, naast
bedreigingen, tegelijkertijd ook weer kansen voor nieuwe ladingsstromen zoals biomassa, zie de
eerder genoemde CPB notitie. Wij verwachten echter dat de stijging van het biomassa effect minder
13
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sterk is dan de daling als gevolg van afnemende kolen- of ertsenstromen. Het containervervoer zal wel
toenemen, maar is meer gevoelig voor een modal shift naar spoor of vrachtwagen. Daarom schatten
wij in dat de door Deltares gebruikte hoeveelheid goederen in de berekeningen in werkelijkheid de
bovenkant van de bandbreedte aangeeft, en dat de waarschijnlijke hoeveelheid goederen lager ligt.
In onze impact analyse in hoofdstuk 4 maken wij gebruik van de middellange termijn prognoses van
Panteia 15 en historische vervoersstatistieken van het CBS voor de voorspelling van de
goederenvervoer hoeveelheid in 2050. Door het lagere vervoersvolume kan binnenvaartcapaciteit die
nu in gebruik is voor dit soort stromen wellicht beschikbaar komen voor andere goederensoorten of
tijdens – voor dit onderzoek relevant – tijden van laagwater. Aan de andere kant kan de verduurzaming
van de vloot ook leiden tot een lagere capaciteit. Het valt buiten de scope van dit onderzoek om een
capaciteitsanalyse van de binnenvaart uit te voeren, waarbij ook rekening gehouden kan worden met
zaken als personeelstekorten of veranderende ladingsstromen, maar het is goed om dit uitgangspunt
in gedachten te houden tijdens dit onderzoek.
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3. Beschrijving sectoren en maatregelen per sector
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In dit hoofdstuk maken we een inschatting van de gevoeligheid van laagwaterperiodes voor verladers
in verschillende sectoren. We maken een onderscheid tussen de volgende sectoren: bouw, landbouw,
staal, chemie en (container)binnenvaart. Deze indeling is gelijk aan de eerder door ons uitgevoerde
studie in 2020 en betreft de sectoren die het hardste werden getroffen door laagwaterperiodes. Het
zijn veelal sectoren die grondstoffen en halffabricaten leveren aan afnemers dieper in de
productieketen. Het is hierbij wel noodzakelijk de opmerking mee te nemen dat deze sectoren breed
gedefinieerd zijn. Binnen de sectoren is er nog wel een verschil tussen bijvoorbeeld gasolie of
hoogwaardige basischemie; ook voor andere sectoren zijn voorbeelden te bedenken. Wij werken in
deze studie vanuit een gewogen-gemiddelde-gedachte voor een sector.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 3.1 starten we met een beschrijving van de
verschillende sectoren, inclusief gevoeligheid voor laagwater periodes door middel van aandeel
logistieke kosten en vestigingsplaats. De locaties zijn geselecteerd aan de hand van de grootste
bedrijven per sector en bieden daarmee geen uitputtend overzicht, maar eerder een indicatie van de
spreiding over Nederland. Daarnaast moet in acht worden genomen dat een bedrijf dat niet direct
gelegen is aan een rivier, niet direct uitgesloten is van problemen door laagwater. In paragraaf 3.2
gaan we dieper in op de maatregelen Dit doen we door enerzijds in kaart te brengen wat verladers
voor maatregelen hebben genomen tijdens, en naar aanleiding van laagwater in 2018. Denk hierbij
aan productievermindering, modal shift, en het anders inrichten van het transportnetwerk. Anderzijds
maken we een vooruitblik waarin we aan de hand van verschillende waterafvoerscenario’s in kaart
brengen welke maatregelen verladers zullen nemen bij een structureel lagere waterstand. Als basis
voor dit hoofdstuk gebruiken wij de door ons afgenomen set van 11 interviews met verladers en
logistiek dienstverleners in de verschillende sectoren en een 6-tal enquêtes uitgezet naar de leden van
Evofenedex, het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of
internationale operatie, en bestaande literatuur.

3.1 Sectoromschrijving
Bouw
Onder de bouwsector verstaan we in deze rapportage de
toeleverantie van bulkgrondstoffen voor de bouw, onder
meer voor de productie van beton, cement en asfalt.
Belangrijkste afnemers in de bouwsectoren zijn zowel
burgerlijke afnemers als afnemers in utiliteitsbouw.
Hierbij zijn burgerlijke afnemers voornamelijk de
woningbouw en is utiliteitsbouw alles wat geen
woningbouw is zoals fabrieken, kantoren, grond-, weg, enwaterbouw etc. Voorbeelden van vervoerde producten
zijn grind, zand en steenslag. Kenmerkend voor deze
sector is dat grondstoffen zoveel mogelijk lokaal worden
Figuur 5: locaties bouwgrondstoffen bedrijven
gewonnen en ook weer op lokaal en landelijk niveau
worden afgezet. Toch wordt er ook gebruik gemaakt van importstromen van buiten Nederland in
West-Europa, zeker in periodes van laagwater waarbij lokale putten niet bereikbaar zijn voor de
binnenvaart. Bouwgrondstoffen zijn vaak laagwaardig, volumineus en zwaar van aard. De meeste
grondstoffen worden vervoerd per binnenvaart en via de weg. Het vervoer via spoor komt in
Nederland nauwelijks voor16. Bouwgrondstoffen worden gewonnen langs de rivier de Maas, maar ook
15

lang de Rijntakken, waardoor geen specifieke vaarweg kan worden aangewezen. Een aantal grote
spelers in de bouwgrondstoffen sector zijn van Nieuwpoort, de Hoop en van Dam grondstoffen.
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Bedrijven die bouwgrondstoffen vervoeren zijn zeer gevoelig voor schommelingen in transportkosten.
Vanuit de studie van het NEI17 en AT Kearney18 komt een percentage van ongeveer 22% voor logistieke
kosten. Vanuit de interviews en enquêtes komt nog een iets hoger percentage van gemiddeld 28%.
Daarom gaan wij ervan uit dat onder normale omstandigheden zonder laagwater logistieke kosten
tussen de 25- 30% van de waarde van het product bedragen. In een periode van laagwater zoals in
2018 het geval was stijgen de tarieven tussen de 50% en 100%. Uit een interview met een grote
leverancier van bouwgrondstoffen blijkt dat de kosten van laagwater doorberekend worden aan de
afnemers van de grondstoffen waardoor het risico niet meer bij de leverancier ligt. Het is onbekend
of de afnemer het verliest absorbeert of het vervolgens weer doorbelast.
Landbouw
De landbouwsector bestaat uit bedrijven die actief zijn in het produceren, verhandelen, transporteren
en verwerken van grondstoffen en eindproducten van de landbouw bestemd voor verkoop in
groothandels en supermarkten. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen plantaardige en
dierlijke vormen van landbouw. In deze rapportage ligt de focus op de
aanvoer van (bulk)grondstoffen ten behoeve van de landbouw. Een
belangrijke partij die veel gebruik maakt van de binnenvaart is de
markt voor diervoerdergrondstoffen. In deze markt worden
wereldwijd grondstoffen geïmporteerd door grote handelshuizen en
het gaat hierbij om volumineuze goederen. Deze handelshuizen
hebben
leveringscontracten
met
producenten
van
diervoedergrondstoffen en deze hebben op hun beurt weer
leveringscontracten aan veehouderijen in Nederland en Oost/WestEuropa. De landbouwgrondstoffensector maakt voornamelijk gebruik
van de modaliteiten binnenvaart, truck en in enkele gevallen
Figuur 6: locaties landbouwbedrijven
spoortransport. Binnen dit onderzoek is zowel met een handelshuis
als met een producent van veevoeders gesproken.
Landbouwgrondstoffen worden voornamelijk verwerkt in het midden
en Oosten van Nederland. Een grote sub-sector is de
mengvoederindustrie met daarin onder andere de drie grote partijen
Agrifirm, ForFarmers en de Heus. Deze bedrijven zijn zowel afhankelijk
van de Rijntakken en de Maas. Dit beeld wordt bevestigd door de
ledenlijst van De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie
(Nevedi), die de belangen behartigt van de Nederlandse
diervoederindustrie.
Vanuit de studie van het NEI19 en AT Kearney20 en vanuit de interviews
Figuur 7: Nevedi ledenspreiding
en enquêtes, komt een aandeel van de logistieke kosten van tussen de
10-15% van de waarde van het product. De doorbelastbaarheid hangt
af van de prijsafspraak tussen de leverancier (vaak een handelshuis) en de afnemer (verwerkende
partij). Uit de interviews blijkt dat de kosten voor laagwater in 2018 voornamelijk terecht kwamen bij
de leverancier omdat in de meeste gevallen gewerkt wordt met vaste prijzen voor het product,
inclusief transportkosten. Handelshuizen overwegen een gedeeltelijke doorbelasting van
laagwaterkosten om daarmee het risico te verlagen. Dit kan echter alleen wanneer concurrerende
16
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handelshuizen niet alsnog het risico van laagwater op zich nemen en daarmee de handelspositie
overnemen. Indien kosten wel bij de verwerkende partij terecht komen, kunnen deze niet in alle
gevallen worden doorberekend in de verkoopprijzen richting de boeren waardoor het resultaat van
deze partij wordt aangetast.21

Staal
Bedrijven actief in de staalsector produceren staal en hebben
hiervoor grote volumes aan grondstoffen nodig, voornamelijk
ijzererts, steenkool, kalksteen en zuurstof. In Nederland en
Duitsland zijn een aantal grote staalproducenten actief. Dit zijn
onder andere Tata Steel (IJmuiden), ThyssenKrupp (Duisburg) en
ArcelorMittal (Bremen). In de staalsector onderscheiden we in
Nederland twee grote partijen: Tata Steel IJmuiden, verbonden
aan het Noordzeekanaal en dus indirect afhankelijk van de Rijn.
De tweede partij is ThyssenKrupp veerhaven, de
binnenvaartrederij die op en neer vaart van Rotterdam
Europoort naar Duisburg in Duitsland. Op basis van
bovenstaande analyse wordt duidelijk dat de staalsector
voornamelijk afhankelijk is van de Rijntakken.

Figuur 8: locaties staalbedrijven

Grondstoffen worden vanuit de hele wereld aangevoerd en verwerkt tot staal in de fabrieken. In 2018
ondervond vooral ThyssenKrupp ernstige hinder van laagwater doordat de bevoorrading via de
binnenvaart niet meer voldoende was om de productie op peil te houden. 22 Grote afnemers van de
staalsector zijn de bouw, automotive, metaalindustrie en machinebouw. Naast de
laagwaterproblematiek staan de marges in de staalsector onder druk wegens dumping van goedkoop
Chinees staal op de Europese markt en een lagere vraag – met name vanuit de auto-industrie. De
mondiale structuur van de markt maakt ook dat inefficiënties en daarmee samenhangende
kostenstijgingen door laagwater niet kunnen worden doorberekend aan de afnemer van het product.
Naast een interview met een staalproducent hebben we ook gesproken met een bedrijf dat staal
verwerkt in constructies ten behoeve van de bouw zoals hekken, panelen en draden.
Het aandeel van de binnenvaartkosten in de staalsector bedraagt rond de 1% van de totale waarde
van staal. De marges in de sector staan enorm onder druk waardoor een stijging in transportkosten
niet kan worden doorberekend aan de afnemers. Voor de basismetaalindustrie ligt de waarneming uit
de literatuur wat hoger dan de waarde uit de interviews en enquête. Vermoedelijk heeft dit te maken
met het verschil in referentiekader. In dit rapport wordt het aandeel berekend vanuit het percentage
logistieke kosten voor het vervoer van grondstoffen ten opzichte van het eindproduct, terwijl de
literatuur ook de kosten van het transport van het eindproduct meeneemt en daarom op een hoger
percentage uitkomt.
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Chemie
De chemiesector produceert en verwerkt grondstoffen en
(eind)producten door middel van chemische reacties aan deze
stoffen.
Chemieproducten
zijn
input
voor
veel
verzorgingsproducten die we dagelijks gebruiken. Daarnaast is
de chemie van belang voor producten zoals glas, auto’s
medicijnen, computers, kunststoffen, verf en coatings. 23 De
Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
(VNCI), brancheorganisatie van de chemische industrie in
Nederland, onderscheid een 5-tal clusters waar chemische
activiteiten plaatsvinden: Rotterdam-Moerdijk, Chemelot,
Noord-Nederland,
Zeeland/West-Brabant
en
het
Figuur 9: locaties chemische bedrijven
Noordzeekanaalgebied. In totaal zorgt de sector voor 52 miljard
euro omzet en 17% van de totale exportwaarde van alle bedrijven in Nederland24. Een aantal grote
spelers zijn Akzo Nobel, BASF Nederland, Dow, DSM, Henkel, PPG, Shell en Teijin. De verschillende
chemische productielocaties liggen langs de diverse rivieren in Nederland en Duitsland; bij zowel
laagwater op de Rijntakken als op de Maas worden chemische bedrijven getroffen. Kenmerkend voor
de chemische sector is dat verschillende productielocaties met elkaar verbonden zijn en een sterke
mate van afhankelijkheid met elkaar hebben. In een fabriek wordt bijvoorbeeld uit aardolie verkregen
basischemicaliën verwerkt tot meerdere producten. Een van deze producten is vervolgens weer input
voor een andere fabriek. Dit betekent dat er door niet-levering in één fabriek tijdens laagwater een
kettingreactie van problemen kan ontstaan bij andere fabrieken. Ook in Duitsland is een groot aantal
chemische bedrijven gevestigd, die voor de grondstoffenaanvoer afhankelijk zijn van de Rijn. Het
laagwater in 2018 heeft in ieder geval voor de volgende bedrijven tot productievermindering geleid:
BASF, Solvay, Vestolit, Ineos, Covestro en Evonik. In deze studie is met twee internationaal opererende
bedrijven gesproken die actief zijn in de chemische industrie.
Ook de chemische industrie kenmerkt zich door een mondiale aanvoer van grondstoffen en
afzetmarkt voor de producten afkomstig uit de fabrieken. Door het mondiale karakter en mondiale
prijszetting kunnen producenten kosten door laagwater lastig tot niet doorberekenen aan hun
afnemers. De logistieke kosten in de chemische industrie bedragen tussen de 10% en 15% van het
uiteindelijke product, gebaseerd op de interviews met de basischemie en de literatuur.
Binnenvaart
De laatste sector die wordt onderscheiden binnen deze studie is de binnenvaart, de sector die tijdens
laagwaterperiodes logischerwijs veel impact ondervindt. In 2018 was er een totaal binnenvaartvolume
van 359,4 miljoen ton, een daling van 1,7% ten opzichte van 2017. In 2019 herstelde het volume zich
licht (stijging van 0,4%). Het totale binnenvaartvolume is over de laatste jaren vrij stabiel te noemen,
zoals ook te zien is in Figuur 10. Er is een sterk onderscheid te zien tussen vervoerd gewicht in het
binnenlandse volume (+7,3% in 2018, -1,6% in 2019) en het internationale vervoer (-5,8% in 2018,
+1,4% in 2019). Ook qua vervoerde tonkilometers is een soortgelijk beeld te zien. Ook zijn er
verschuivingen en onderscheiden waar te nemen per ladingcategorie. In de droge bulk (ertsen, kolen,
droge agri-bulk, bouw) is een dalende trend zichtbaar die mede wordt veroorzaakt door de sluiting
van kolencentrales en een verminderde staalproductie in Duitsland. De verwachting is dat deze trends
doorzetten, kijkend vanuit bijvoorbeeld de energietransitie. In het vervoer van containers en natte
bulk (olieproducten, chemie, natte agri-bulk) is juist een stijgende trend zichtbaar. Vooral de natte
bulk overslag is in 2019 sterk gegroeid ten opzichte van 2018, met een stijging van bijna 11% in het
vervoerd gewicht.
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Figuur 10: Index ontwikkeling binnenvaart vervoerd gewicht, Basisjaar = 2015 (CBS, 2020)

Kijkend naar de aandelen van de diverse ladingtypes, zien we dat het binnenvaartvolume uit te
splitsen is in 52% droge bulk, 34% natte bulk en 14% containers. Wanneer wordt gekeken naar
tonkilometers zijn deze aandelen ongeveer hetzelfde, al valt op dat er iets meer afstand wordt
afgelegd met droge bulk in vergelijking tot de natte bulk.
De omzet is in de sector in 2019 gedaald met 5% ten opzichte van 2018 naar een bedrag van 2,56
miljard euro. Deze daling is niet verwonderlijk aangezien de tarieven op de spotmarkt in 2018 hebben
gezorgd voor zeer hoge prijzen in het derde en vierde kwartaal van dat jaar. In 2019 heeft er geen
extreme laagwaterperiode plaatsgevonden en normaliseerden de tarieven weer. In de beeldvorming
vanuit diverse media komt naar voren dat de laagwaterperiodes gunstig zou zijn voor de
binnenvaartsector doordat de tarieven stijgen en daarmee de totale omzet van de binnenvaart. In
2018 steeg de totale omzet in de binnenvaart met 14% ten opzichte van een jaar eerder. Er zijn
operators opererend op de spotmarkt die hiervan inderdaad profiteerde. Echter, een deel van de
partijen vaart onder meerjarig contract bij verladers waardoor zij niets merken van de tarievenstijging
op de spotmarkt. Daar staat tegenover dat zij in periodes van overcapaciteit – zoals momenteel tijdens
de coronacrisis – nog steeds de tarieven kunnen doorberekenen zoals die in de contracten zijn
afgesproken en daardoor minder risico lopen.
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Figuur 11: Index ontwikkeling binnenvaart omzet, Basisjaar = 2015 (CBS, 2020)

In tabel 4 hieronder is de informatie over het aandeel van transportkosten ten opzichte van de
waarde van het product opgenomen op sectorniveau. Daarnaast is aangegeven of het mogelijk is om
de transportkosten door te belasten richting de volgende ketenpartij of klant.
Tabel 4: aandeel binnenvaartkosten ten opzichte van waarde product in %

Sector
Bouw
Landbouw
Staal
Chemie

% binnenvaartkosten/
Aantal observaties vanuit
waarde product
interviews en enquêtes
25-30%
10-15%
1-3%
10-15%

Doorbelasting mogelijk?
4
2
3
2

Ja
Soms
Nee
Nee
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Na de sectoren die wij onderscheiden, inclusief de karakteristieken als geografische en
bedrijfseconomische gevoeligheid voor laagwater zijn onderscheiden, zoomen wij in op de
maatregelen die verladers nemen als reactie op het laagwater. Er wordt gekeken naar maatregelen
die verladers op dit moment nemen, maar daarnaast is er tijdens de interviews vooruitgeblikt op
mogelijke maatregelen die zij op lange termijn zullen nemen als antwoord op structureel lagere
waterstanden die met een hogere frequentie voorkomen. Tijdens de gesprekken zijn we door het
strategische stappenplan van verladers heengelopen wanneer afvoerniveaus en frequentie van
laagwater variëren.
Bouw
Maatregelen tot nu toe
In het jaar 2018 moesten de bouwgrondstoffenleveranciers voornamelijk ad-hoc maatregelen nemen
om te zorgen dat grondstoffen geleverd konden worden aan de bouwsector. Maatregelen bedroegen
bijvoorbeeld het inkopen van binnenvaartcapaciteit op de spotmarkt en het inzetten van wegtransport of combinaties van binnenvaart en het laatste gedeelte trucktransport op plaatsen waar dit
normaal niet gebruikelijk is. Mede door de extreme omstandigheden in 2018 dekken leveranciers zich
momenteel beter in tegen periodes van laagwater door minder afhankelijk te zijn van regionale putten
in Nederland. Er worden al vroegtijdig posities ingenomen op importstromen van steen vanuit zee en
overzeese bestemmingen zoals Noorwegen. Onder normale omstandigheden zijn importstromen
vanuit zee niet concurrerend tegen regionale putten door de hogere transport- en winningskosten die
import vanuit zee met zich meebrengt. Leveranciers hebben tijdens extreme laagwaterperiodes
echter te maken met dezelfde transportproblemen en daarom kunnen regionale putten veelal niet
meer gebruikt worden. Aangezien er veelal op regionaal en landelijk niveau wordt geconcurreerd en
geleverd kunnen de hogere prijzen van importstromen dus wel worden verantwoord en doorberekend
richting de afnemers. Volgens de interviewpartner is de tendens om meer bouwgrondstoffen via de
weg te vervoeren aan de gang. Dit komt volgens hem mede door het gebrek aan schepen met een
beperktere diepgang die tijdens laagwater nog door kunnen varen. In een situatie waarbij de
binnenvaart minder gebruikt wordt is spoorvervoer in de bouwgrondstoffensector eigenlijk nauwelijks
een optie door de vaak incourante winningslocaties en afnemerslocaties.
Maatregelen richting de toekomst
Vanuit de markt wordt gesteld dat het stappenplan richting de toekomst er hetzelfde uitziet als
momenteel. Dus: zoveel mogelijk winnen vanuit regionale putten, wanneer dit niet meer mogelijk is
overgaan op importstromen, eerst via de rivieren vanuit bijvoorbeeld België, en vervolgens
importstromen vanuit zee of overzeese bestemmingen. De binnenvaartcapaciteit wordt ingezet
zolang dat mogelijk is en als het kritisch wordt stapt men over op de truck. Een maatregel die als
onwenselijk werd omschreven, maar tegelijkertijd als onvermijdelijk wordt beschouwd.
Kosten door modal-shift
Wat betreft kosten is er enkel inzicht gekregen in de verhouding van kosten per modaliteit. Als de
binnenvaart als basis wordt genomen stijgen de kosten bij een shift naar de weg met 35% en stijgen
de kosten bij een shift naar spoor met 200%. In een situatie waarbij de binnenvaart dus minder
gebruikt wordt zijn dit de alternatieven, waarbij spoorvervoer in de bouwgrondstoffensector eigenlijk
nauwelijks een optie is door de vaak incourante winningslocaties en afnemerslocaties.
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Landbouw
Maatregelen tot nu toe
Tijdens de interviews is gesproken met twee partijen: een handelshuis in landbouwgrondstoffen en
een verwerker/producent, die als afnemer fungeert van de handelshuizen. Daarnaast hebben we
vanuit de enquêtes input ontvangen vanuit twee partijen in de op- en overslag, en verwerking van
landbouwgrondstoffen. Voordat de maatregelen worden besproken is het goed om te beseffen dat
handelshuizen van de marges van de handel leven en over het algemeen weinig assets bezitten. Dat
houdt in dat zij marges realiseren op de in- en verkoop van grondstoffen en producten, verminderd
met de logistieke kosten. De volgende maatregelen die handelshuizen nemen naar aanleiding van
extreme laagwaterperiodes zijn aan het licht gekomen. Allereerst nemen handelaren momenteel een
houding aan die meer risico-avers is. Waar voorheen maanden vooraf koop- en verkoopposities
werden ingenomen gebeurt dit niet meer voor producten met een afzetmarkt langs laagwaterrivieren
zoals de Rijn. Doordat er in 2018 nog wel voor langere tijd van tevoren posities werden ingenomen
kwamen de kosten voor laagwater grotendeels bij de handelaren terecht. Wanneer handelaren van
een smalle range aan transportkosten kunnen uitgaan is het risico beheersbaar, maar dit verandert
wanneer de kostenschommelingen te groot en onzeker worden. Ten tweede worden er meer interne,
maar ook externe toekomstprognoses van de waterstanden op de Rijn gemaakt. Ten derde houden
handelshuizen in sommige gevallen eigen voorraden aan, waar zij dit voorheen alleen als een
verantwoordelijkheid van de afnemer beschouwden. Echter, voorraden worden alleen aangehouden
indien de handelsvolumes en contractduren lang genoeg zijn. In de meeste gevallen wil een
handelshuis dus flexibel blijven en zich niet committeren aan contracten voor opslag. Van een
structurele modal-shift naar meer spoortransport is geen sprake omdat handelshuizen ook hierin de
flexibiliteit willen bewaren. In het geval van structurele vaste afnemers en goede verbindingen waar
spoortransport voordelig is, wordt wel structurele capaciteit ingekocht.
De producent van veevoeders omschreef dat de aanvoer van grondstoffen in 2018 bijna volledig stil
kwam te liggen. Het enige alternatief was om veel trucks in te zetten aangezien spoorcapaciteit niet
flexibel is en vaak niet grenst aan de afnemers van de veevoergrondstoffen. Sinds 2018 is er een
comité van graanhandelaren opgesteld dat er voor moet zorgen dat kosten als gevolg van laagwater
evenredig verdeeld worden over de verschillende ketenpartijen. Hier zijn, voor zover bekend bij de
onderzoekers, nog geen concrete afspraken uit voortgekomen. In lijn met de handelshuizen worden
waterstanden nog beter in de gaten gehouden, worden voorspellingen gemaakt en is van een
structurele modal-shift naar weg- of treintransport geen sprake. Wegtransport is ongeveer 80%
duurder dan binnenvaart en spooroperators eisen lange termijn commitment, maar wanneer er geen
extreem laagwater is voor een aantal jaren prijst een producent zich hiermee uit de markt. Hier komt
dus duidelijk naar voren dat de frequentie van voorkomen van laagwater een belangrijke rol gaat
spelen in de toekomstige maatregelen die genomen gaan worden. Met enkele uitzonderingen houden
marktpartijen geen extra voorraden aan in de vorm van duwbakken of silo’s. Dit is vooralsnog niet
rendabel. De meeste kosten die met het laagwater van 2018 samenhangen zijn bij handelaren terecht
gekomen door het gebruik van contracten met een vaste prijs voor het transport. Door de
veevoederproducent werd eveneens bevestigd dat de meeste kosten van laagwater in 2018 bij de
handelaren terecht kwamen door de contracten die op dat moment werden afgesloten met een vaste
prijs voor het product inclusief transport.
Maatregelen richting de toekomst
Wanneer de betrouwbaarheid van rivieren – en vooral de Rijn – lager wordt, dalen de stromen over
deze rivieren vervoerd in opdracht van handelshuizen met grote waarschijnlijkheid. Het handelshuis
schetste de volgende strategie richting structureel lagere waterstanden.
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1) Korte termijn beslissingen blijven nemen om marges te blijven behalen
2) Switch naar weg, spoor en zeetransport zal vaker voorkomen. Structurele veranderingen in het
netwerk zullen het gevolg zijn
3) Meer voorraden in de keten, maar zo min mogelijk bij de handelshuizen
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De verwerker van landbouwgrondstoffen schetste ons de volgende strategie wanneer de
waterstanden in de toekomst structureel lager worden. Bij 100% waterniveau wordt er doorgevaren
zoals nu het geval is. Bij een laadcapaciteit tussen de 75% en 50% wordt het aantrekkelijker om extra
opslagcapaciteit aan te houden in de vorm van duwbakken wegens de grotere druk op de
binnenvaartprijzen en wordt modal shift ingezet. Bij nog maar 25% van de laadcapaciteit moet er
serieus overwogen worden om de productielocatie te veranderen; een zeer kostbare operatie.
Kosten door modal-shift
Wat betreft kosten is er enkel inzicht gekregen in de verhouding van kosten per modaliteit. Als de
binnenvaart als basis wordt genomen stijgen de kosten bij een shift naar de weg tussen de 45-80% en
stijgen de kosten bij een shift naar spoor met 200%.

Chemie
Maatregelen tot nu toe
Tijdens de interviews is gesproken met twee internationaal opererende producenten in de
(petro)chemische industrie/basischemie. Voor de scope van dit verhaal is er voornamelijk gesproken
over de productielocaties in Nederland en Duitsland, gerelateerd aan het transport via de Rijntakken.
Producenten in de basischemie hebben in 2018 productievermindering moeten doorvoeren en zijn
grotendeels afhankelijk van transport via de binnenvaart wegens de grote volumes. De
(petro)chemische sector is zwaar getroffen in 2018 en heeft daarom veel gedaan aan het bestendiger
zijn tegen laagwaterperiodes. Op korte termijn werd er in 2018 voornamelijk veel
binnenvaartcapaciteit ingekocht op de spotmarkt, en werd er ingezet op een modal-shift gemaakt
naar spoortransport wanneer dit mogelijk was. Voor het internationale vervoer is een modal shift naar
het spoor meer van toepassing dan nationaal. Sowieso zijn zaken als capaciteit en mogelijkheden tot
inzet een rol bij een modal shift naar spoor.25 Een modal-shift naar truck is niet aan de orde in de
basischemie, enerzijds wegens strenge wetgeving omtrent transport van chemische producten over
de weg en anderzijds wegens de grote volumes. Extra voorraden aanhouden is lastig in de
(petro)chemische industrie en de meest eenvoudige manier is opslag in de vorm van
binnenvaartcapaciteit. Ook spraken interviewpartners over een meer integrale samenwerking tussen
afdelingen binnen de organisatie (productie, logistiek, sales etc). Voorheen maakte iedere afdeling
eigen ad-hoc beslissingen wat niet ten goede kwam van de uiteindelijke operaties, vooral tijdens
dalende waterniveaus. Hiernaast wordt er gezorgd voor meer bestendigheid in de keten door locaties
multimodaal te maken waardoor laagwater niet de gehele locatie kan stilleggen. Laatste genomen
maatregel is proberen een betere voorspelling van de waterstanden te krijgen, waardoor het mogelijk
wordt om schepen efficiënter te beladen. Voor de langere termijn zien chemiebedrijven vooral de
aanleg van buisleidingen als een alternatief. Hiervoor zijn grote investeringen nodig die gezamenlijk
moeten worden gedaan door een combinatie van publiek-private partijen. Momenteel worden
gevaarlijke stoffen in 50% van de gevallen via buisleidingen vervoerd.26 Een blik op het jaarverslag van
BASF in 2019 bevestigt deze maatregelen. BASF werkt aan ‘early-warning systems’, huurt schepen in
met minder diepgang, maakt laadhavens meer flexibel en is samen met partners bezig met de
ontwikkeling van een laagwaterschip27.
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Maatregelen richting de toekomst
Tijdens de interviews met (petro)chemiebedrijven is ingezoomd op de strategie voor wanneer de
waterstanden structureel lager worden. Het werd tijdens de interviews ook duidelijk dat
chemiebedrijven onderling niet zomaar gelijkgesteld kunnen worden in hun aanpak. Met een relatief
beperkte reductie van de binnenvaartcapaciteit (25-50% minder goederen mee kunnen nemen) en als
de voorraden hoog genoeg zijn aangelegd voordat een laagwaterperiode begint is het mogelijk om in
te teren op voorraden voor een aantal maanden. Als dit voorkomt moet er slim worden omgegaan
met de beschikbare binnenvaartcapaciteit. Grote depots waar treinen ingezet worden moeten deze
treinen ook ontvangen in plaats van de binnenvaart waardoor de binnenvaartcapaciteit overblijft voor
depots waar geen treinen kunnen komen. Treinen zijn relatief duur maar altijd goedkoper dan
productie afschalen. Bij minder dan 50% capaciteit lopen de voorraden snel terug en kan er niet voor
maanden worden ingeteerd. Een tweede probleem is dat raffinaderijen bij lagere productie producten
‘overhouden’, die vervolgens weer naar andere locaties getransporteerd moeten worden, met
capaciteit die er op dat moment niet is. Bij 75% minder capaciteit kunnen sommige raffinaderijen
kunnen geen schepen meer ontvangen en er moet worden overgestapt op spoor- en wegtransport of
moet productievermindering plaatsvinden als niet wordt ingegrepen. Met dergelijke lage
waterstanden voor een aantal maanden is het nodig om de strategische landelijke voorraden aan te
spreken. Dit zijn olievoorraden die in de opslag liggen van petrochemische bedrijven, maar in
eigendom zijn van de overheid. Tijdens extreem laagwater kan er een beroep worden gedaan op deze
voorraden. Echter moet hiervoor eerst toestemming worden gevraagd aan de EU.
Het begrip ‘logistieke flexibiliteit’ kwam naar voren als cruciaal op de korte termijn omdat het ervoor
zorgt dat er tijd kan worden gekocht tijdens crisissituaties zoals extreem laagwater. Lange termijn
oplossingen liggen vooral in het gebruik van pijpleidingen en het optimaal benutten van het
waterniveau door betere voorspellingen van de waterstand en het inzetten van ondiepere schepen.
Productielocaties zullen niet verplaatst worden wegens de hoge kapitaalkosten die nauwelijks meer
terugverdiend kunnen worden. Wel noemen de interviewpartners laagwater een bedreiging voor NWEuropa als vestigingslocatie voor de chemie; eerder hebben we gezien dat BASF een investering van
500 miljoen euro in India deed, mede vanwege laagwater.
Kosten door modal-shift
Wat betreft kosten is er enkel inzicht gekregen in de verhouding van kosten per modaliteit. Als de
binnenvaart als basis wordt genomen stijgen de kosten bij een shift naar het spoor met 15%, aldus de
verkregen inzichten van een bedrijf in de basischemie. Een modal shift naar wegtransport wordt niet
als realistisch beschouwd, zoals eerder aangegeven.
Staal
Maatregelen tot nu toe
Tijdens de interviews is gesproken met twee bedrijven in de staalindustrie waarvan de ene staal
produceert en de andere staal verwerkt tot producten voor de bouw zoals betonwapening en
hekwerken. Daarnaast hebben we vanuit de enquête, uitgestuurd door Evofenedex, nog informatie
ontvangen van een tweede staalproducent. In 2018 heeft de staalindustrie – en dan vooral de Duitse
– zwaar te lijden gehad onder de laagwaterproblematiek. Leveringen van grondstoffen kwamen in de
problemen en duweenheden konden op enig moment helemaal niet meer varen met
productievermindering en hoge logistieke kosten tot gevolg. Waar er in 2018 nog hoogconjunctuur
was in combinatie met een krappe scheepvaartmarkt is dit in 2020 volledig omgedraaid. Momenteel
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produceert de staalindustrie een stuk minder door de coronapandemie en daarmee samenhangende
lage vraag in verschillende sectoren zoals de bouw, automotive en infrastructuur. Doordat andere
sectoren in de binnenvaart ook minder vervoeren zijn er momenteel (september 2020) lage
vervoersprijzen op de spotmarkt voor binnenvaartcapaciteit. Als er nu laagwater optreedt ontstaan er
dus niet gelijk logistieke problemen en is er voldoende capaciteit voorhanden om de aanvoervolumes
op te vangen.
De staalindustrie is het jaar 2018 echter nog niet vergeten en heeft maatregelen genomen om beter
bestand te zijn tegen extreem laagwater. Allereerst wordt structureel meer voorraad aangehouden
om altijd een buffer te hebben wanneer de bevoorrading stokt. Ten tweede wordt er minder risico
genomen bij het afsluiten van binnenvaartcapaciteit door het voor langere periodes vast te leggen.
Ten derde gaat de afwikkeling van de overslag in havens nu efficiënter door automatiseringsslagen die
gemaakt zijn. In 2018 zorgden administratieve bottlenecks nog voor vertragingen in de havens. Ten
vierde wordt diepgang van nieuwe charterschepen een factor die nog belangrijker is geworden
wanneer lange termijncontracten worden afgesloten. Een laatste maatregel is een structurele
hoeveelheid spoorcapaciteit als risico beheersende maatregel wanneer de binnenvaart niet kan
leveren. Deze capaciteit is onvoldoende om fabrieken draaiende te houden maar zorgt er wel voor dat
de bevoorrading niet gelijk stopt.
Maatregelen richting de toekomst
Tijdens het interview met de staalproducent kwam naar voren dat het lastig is om een eenduidige
strategie aan te geven richting een toekomst met structureel laagwater. Deze strategie moet altijd in
harmonie zijn met het geheel van marktomstandigheden en die zijn erg onzeker – zeker momenteel.
Een aantal factoren die in de strategie passen kwamen wel naar voren: het blijven investeren in
ondiepere duwboten en schepen en innovatie op dit gebied ontwikkelen, hogere voorraden
aanhouden en spoor als veiligheidsmarge aanhouden. Van het verplaatsen van de productielocatie is
ook in de staalindustrie geen sprake wegens de hoge kapitaalkosten die hiermee gemoeid zijn. Een
optie kan zijn om het portfolio aan stalen te veranderen waardoor meer specialty-steels en minder
‘gewoon staal’ wordt geproduceerd. Hierdoor zijn veel minder grondstoffen nodig en kan de druk op
de logistieke keten aanzienlijk worden verlicht.
Kostenstijging door modal-shift
Wat betreft kosten is er enkel inzicht gekregen in de verhouding van kosten per modaliteit. Als de
binnenvaart als basis wordt genomen stijgen de kosten bij een shift naar het spoor met 200% voor het
vervoer van basisgrondstoffen in de staalindustrie. Een modal shift naar wegtransport wordt niet als
realistisch beschouwd wegens de grote volumes die dagelijks vervoerd worden, oplopend tot 80.000
ton per dag voor een staalbedrijf als ThyssenKrupp in Duitsland.
(Container)binnenvaart
Maatregelen tot nu toe
Voor deze sector is gesproken met een containerbinnenvaartoperator. Daarnaast is informatie
gebruikt afkomstig van twee interviews die eerder zijn afgenomen voor de studie naar de
economische impact van laagwater in 2018. Voordat er wordt ingegaan op de maatregelen is het
belangrijk te beseffen dat het in de meeste gevallen een beslissing van de verlader is met welke
modaliteit een container wordt vervoerd, meestal in samenwerking met een expediteur die de
transporten organiseert. De beslissing ligt daarom meestal niet in het controlebereik van een
binnenvaartoperator. Wanneer een set aan containers niet meer via de binnenvaart gaat is het
daarom niet automatisch zo dat de operator weet hoe en of ze dan vervoerd zijn.
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Tot nu toe nemen containerbinnenvaartoperators de volgende maatregelen wanneer een (extreme)
laagwaterperiode zich aandoet. Allereerst huren ze extra scheepscapaciteit in, soms voor een enkele
reis en soms voor een aantal dagen of weken, afhankelijk van de verwachte waterstanden. Ten tweede
is het door laagwater op sommige stukken niet mogelijk om de reguliere vaarsnelheid aan te houden
wegens de kleine watervolumes en zuiging die optreedt wanneer schepen harder gaan varen. Dit heeft
als gevolg dat operators uit hun vaarschema’s lopen en genoodzaakt zijn om vaarschema’s of
vaarroutes aan te passen. Ten derde zetten operators zich in om voor – expediteurs of afzonderlijke
verladers – alternatieve vervoerswijzen te realiseren. Bijvoorbeeld het boeken van containers op
treinen en trucks, of door het gedeeltelijk varend transporteren en vervolgens de shift te maken naar
deze alternatieve modaliteiten voor het tweede gedeelte van de reis. Ten vierde was het in 2018 op
een zeker moment niet meer rendabel om containers te vervoeren via het water en kwamen er
schepen en duwbakken beschikbaar die vervolgens aan de staalindustrie werden verhuurd waardoor
de grondstoffentoevoer richting Duitsland zo veel mogelijk doorgang kon vinden.
Containers kunnen relatief makkelijk een modal shift kunnen maken en in 2018 is dit ook precies wat
er gebeurde. Het goederenvervoer over de weg steeg in 2018 met 1,6%28, terwijl het containervolume
via de binnenvaart met bijna 4% daalde en het aantal tonkm zelfs met bijna 7%.29 Het is wel interessant
om te zien dat het aantal containers ‘slechts’ met ongeveer 3,2% daalde; voor een deel was er dus
sprake van het minder vol laden van de containers. Ook het aantal containers per spoor steeg sterk in
2018 ten opzichte van 2017; maar liefst een toename van 22%. 30 Richting de toekomst is het de
verwachting dat het containervervoer zowel in aandeel als in volume gaat toenemen. Wetende dat
voor containers hogere eisen aan betrouwbaarheid gesteld worden en dat een modal shift voor
containers makkelijker is dan voor andere goederensoorten, is het goed om hier richting de toekomst
rekening mee te houden.
Maatregelen richting de toekomst
Allereerst valt op dat binnenvaartoperators zich meer (willen) inzetten als integrale logistiek
dienstverleners door het aanbieden van andere modaliteiten zoals weg en spoor en het zorgen voor
bemiddeling en documentatie-afhandeling, zaken die normaal gesproken door een forwarder worden
uitgevoerd. De geïnterviewde operator gaf aan dat dit noodzakelijk is om een betrouwbare
transportdienst te leveren tijdens peridoes van laagwater. Daarnaast zien wij vanuit de interviews dat
operators bezig zijn met aanpassingen om netwerken effectiever en efficiënter te maken in periodes
van laagwater. In samenwerking met verladers wordt geprobeerd beter gebruik maken van
verschillende waterdieptes op verschillende delen van de rivieren en capaciteit dusdanig ingezet dat
schepen zo optimaal mogelijk worden ingezet. Dit houdt in de praktijk in dat schepen met een groot
laadvermogen en grote diepgang worden ingezet op vaarwegen waar dit nog mogelijk is tijdens
laagwater. Vervolgens worden container overgeslagen op containerhubs, vanwaar de containers
verder getransporteerd worden met kleinere schepen of een andere modaliteit. Als laatste kwam naar
voren dat operators overwegen om nieuwere schepen met een mindere diepgang in te zette, maar
dat dit voor nu nog niet aan de orde is. Dit duidt er mogelijk op dat operators afwachten of extreme
laagwaterperiodes werkelijk vaker voorkomen en daar hun investeringsbeslissingen op afstemmen.
In tabel 5 is een samenvatting weergegeven van de maatregelen die verladers en
binnenvaartoperators kunnen nemen als gevolg van laagwater. Voor een eventuele modal shift is het
van belang dat er capaciteit beschikbaar is en dat de goederen geschikt zijn voor modal shift. Voor
sommige goederensoorten en sectoren is een modal shift geen optie. Aan de andere kant zijn er ook
voorbeelden vanuit de interviews dat in 2018 gevaren is tot waar mogelijk en dat de last-mile per
vrachtwagen is uitgevoerd voor goederen waarvoor de binnenvaart de sterk dominante vervoerswijze
is. Op korte termijn vormt capaciteit een beperkende voorwaarde voor een modal shift, maar op de
langere termijn kunnen aanpassingen aan deze capaciteit leiden tot een risico op ladingverlies voor
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de binnenvaart in een laagwater periode. In deze studie gaan wij ervanuit dat een beperkte modal
shift plaats vindt. Voor de modal shift van binnenvaart naar spoor en wegtransport is een
kwantificering weergegeven. Het gaat hier om waardes die vanuit de interviews en enquêtes naar
voren kwamen. Deze waardes zijn als een van de inputwaardes meegenomen in de kwantificering in
hoofdstuk 4.
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Tabel 5: kostenstijgingen per maatregel onderverdeeld naar sectoren

Maatregel

Bouw

Landbouw

Chemie

Staal

Containers

Modal-shift naar
de weg?

Ja,
Kostenstijging:
+ 35%

Ja,
Kostenstijging:
+ 45-80%

Nee,
Kostenstijging:
n.v.t.

Nee,
n.v.t.

Ja,
Kostenstijging:
+300%

Modal-shift naar
het spoor?

Nee
Kostenstijging:
+ 200%

Soms,
Kostenstijging:
+ 200%

Ja
Kostenstijging:
+ 15%

Ja,
Kostenstijging:
+ 200%

Ja
Kostenstijging:
+25%

Modal-shift naar
buisleiding?
Extra voorraden
aanhouden?

Nee

Nee

Ja1

Nee

Nee

Nee

Sommige
partijen doen
dit, kostprijsverhogend

Ja, structureel
meer
grondstoffen
in voorraad

Niet bekend

Productielocatie
verplaatsen?

Winningslocati
es verplaatsen
optie
Ja

Nee

Ja, opslag in
binnenvaartschepen is
meest
eenvoudig
Nee

Nee

Verladers zijn
bepalend

Ja

Ja

Ja

Ja

Niet bekend

Niet bekend

Ja

Ja

Ja

Niet bekend

Niet bekend

Ja, multimodaal
maken van
locaties

Niet bekend

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, ITverbetering
zorgt voor
beter
doorstroming
n.v.t.

Voorspelling
waterstanden
verbeteren?
Ontwikkelen
laagwaterschepen?
Aanpassing
overslaglocaties?

Andere
modaliteiten
/services
aanbieden?

Ja

1

Kosten van het aanleggen van een pijplijnnetwerk liggen rond de 1 miljoen euro per strekkende km (bron:
interviewpartner in de chemische industrie)
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Doel van deze studie is om in inzicht te geven in economische effecten van droogte en daarbij ook aan
te geven waar deze economische effecten neerslaan. Wij gaan hierbij uit van een vergelijkbare periode
als 2018 die eens in de 10 jaar voorkomt, in samenspraak met de opdrachtgever. De huidige frequentie
gaat uit van eens in de 60 jaar. Vanuit de interviews, enquêtes en marktrapportages kwamen
onderstaande zeven hoofdgroepen maatregelen terug, niet in specifieke volgorde gerangschikt:
1. Vervoer via de binnenvaart tegen een hoger tarief
2. Modal shift naar spoor, weg of buis.
3. Aanhouden van extra voorraden
4. Productielocaties verplaatsen
5. Voorspelling waterstanden verbeteren
6. Ontwikkeling laagwaterschepen
7. Aanpassen overslaglocaties
Per sector kwantificeren wij de maatregelen waar mogelijk en geven wij een korte kwalitatieve context
voor de overige maatregelen. De kwantitatieve inschatting werken wij uit gebaseerd op informatie
verkregen vanuit de interviews, enquêtes en marktrapportages. Voor alle sectoren geldt dat de
inschatting van de tarieven een belangrijke aanname is, die in werkelijkheid wordt beïnvloed door een
brede range aan variabelen zoals de efficiëntie van de inzet van schepen, macro-economische
marktomstandigheden en contractuele relaties.
Voor de volumes per sector gaan wij uit van de verdeling over de modaliteiten van het type goederen
uit de studie Transport en Mobiliteit van het CBS. 31 Deze verdeling is toegepast op het totale
binnenvaartvolume in 2019. Ook gebruiken wij een prognose voor het goederenvervoer richting de
toekomst, waarbij wij een momentopname in 2050 van het dan vervoerde volume gebruiken. Het is
belangrijk te realiseren dat niet het gehele volume in Nederland getroffen wordt door laagwater, al
zal het tariefeffect niet louter op de door laagwater getroffen vaarwegen spelen. Vanuit de memo
KBN: potentiële blootstelling gebruiken wij de totale vracht per vaarweg om te bepalen hoeveel van
de totale vracht in Nederland getroffen wordt door laagwater. Wij gaan ervan uit dat 60% van de
vracht getroffen wordt door laagwater, gebaseerd op de hoeveelheid vracht die over de getroffen
vaarwegen vervoerd wordt. Wij gaan er in de berekening van de bandbreedte vanuit dat een periode
van extreem laagwater 6 maanden per jaar aanhoudt en dat de vervoerde volumes evenredig over
het jaar verdeeld zijn.
Voor de tariefstijging in de binnenvaart baseren wij ons op de interviews, enquêtes en diverse
statistieken vanuit het CBS. Het CBS heeft ook prijsindex voor binnenvaartdiensten, waaruit inzichten
in de tarieven in diverse deelmarkten ontstaat.32 Voor de binnenvaart als geheel gingen de tarieven
bijna 27% omhoog in Q3 ten opzichte van Q2 en bijna 24% omhoog in Q4 ten opzichte van Q3. In het
vierde kwartaal waren de prijzen ruim 50% hoger dan in Q4 2017, waarbij de stijging vooral in de droge
bulk markt sterk was. In deze studie gaan wij uit van een tariefstijging van 40%.
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Als basis gaan wij uit van het volume wat met de binnenvaart vervoerd wordt in 2019. Hiervoor nemen
wij het procentuele aandeel van zand en
bouwmaterialen uit de Transport en Mobiliteit
Tabel 6: Door laagwater getroffen binnenvaart
volumes (in mln ton) in de bouwsector
studie van het CBS en passen wij dit toe op de
Bouw
Binnenvaart
vervoerde volumes door de binnenvaart in 2019.
Zand
20,0
Hierbij nemen wij in lijn met 2018 een laagwater
Bouwmaterialen
1,3
periode van 6 maanden, gaan wij uit van evenredig
verdeelde volumes over het jaar en van 60% van
Totaal
21,3
het volume wat getroffen wordt door laagwater.
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
Tabel 6 geeft een overzicht van de door laagwater
volumes voor de binnenvaart die getroffen worden in de bouw.
Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 3 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% (aanname gebaseerd op interviews, enquêtes en CBS33) omhoog,
waardoor het tarief 4,20 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 63,9 miljoen euro
• Kosten laagwater: 89,5 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 25,6 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar weg van 2% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Deze vrachtwagens worden primair ingezet voor het ‘last-mile’ vervoer; de nog bereikbare plekken
worden met de binnenvaart gedaan en vandaar uit wordt met truck het laatste deel afgelegd. Vanuit
de kostenkengetallen studie34 wordt de prijs per ton per uur voor een vrachtauto met aanhanger met
zand van 5,23 euro in 2018 gebruikt. De rest van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd
worden tegen het tarief wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (4,20 euro).
• Kosten normaal: 63,9 miljoen euro
• Kosten laagwater: 89,9 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 26,0 miljoen euro
Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 zien wij scenario 2 als een realistischere optie, waarbij een
deel van het volume verschuift naar de weg. Met de huidige volumes is de impact voor de bouw dus
26,0 miljoen euro.
Om een beeld te geven van de toekomstige droogte periode bekijken wij dezelfde kosten met de
2050 volumes. Deze volumes zijn aannames gebaseerd op de Middellange Termijn Prognoses voor
de binnenvaart van Panteia. Hierbij groeit het zandvervoer niet en de bouwmaterialen met ongeveer
0,7% per jaar.
Tabel 7: Door laagwater getroffen binnenvaart volumes (in mln ton) in de bouwsector in 2050

Bouw
Binnenvaart
Zand
20,0
Bouwmaterialen
1,6
Totaal
21,7
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
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Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 3 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% omhoog, waardoor het tarief 4,20 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 65,0 miljoen euro
• Kosten laagwater: 91,0 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 26,0 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar weg van 2%, een aanname gebaseerd
op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in 2018 zoals beschreven in
de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken. Vanuit de
kostenkengetallen studie wordt de prijs per ton per uur voor een vrachtauto met aanhanger met zand
van 5,23 euro gebruikt. De rest van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het
tarief wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (4,20 euro).
• Kosten normaal: 65,0 miljoen euro
• Kosten laagwater: 91,5 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 26,5 miljoen euro
Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 zien wij scenario 2 als een realistischere optie, waarbij een
deel van het volume verschuift naar de weg. Met de volumes in 2050 is de impact voor de bouw dus
26,5 miljoen euro.

Overige maatregelen
In de bouwsector zien wij dat een modal shift naar het spoor niet tot nauwelijks wordt ingezet,
vanwege de incourante winningslocaties en locatie van afnemers. Het minder afhankelijk worden van
bepaalde putten voor de winning is wel een strategie die door bedrijven wordt ingezet; hierbij worden
putten die normaal niet concurrerend zijn gebruikt voor de winning. Ook wordt geprobeerd betere
voorspellingen van de waterstanden te maken en te gebruiken. Het volledige overzicht van de
maatregelen die door de bouw overwogen en/of genomen worden is terug te vinden in sectie 3.2;
deze overige maatregelen zijn niet verder gekwantificeerd.

Landbouw
Als basis gaan wij uit van het volume wat met de binnenvaart vervoerd wordt in 2019. Hiervoor nemen
wij het procentuele aandeel van landbouw en
levensmiddelen uit de Transport en Mobiliteit
Tabel 8: Door laagwater getroffen binnenvaart
studie van het CBS en passen wij dit toe op de volumes (in mln ton) in de landbouwsector
vervoerde volumes door de binnenvaart in 2019.
Landbouw
Binnenvaart
Hierbij nemen wij in lijn met 2018 een laagwater
Landbouw
3,4
periode van 6 maanden, gaan wij uit van evenredig
Levensmiddelen
0,8
verdeelde volumes over het jaar en van 60% van
Totaal
4,2
het volume wat getroffen wordt door laagwater.
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
Tabel 8 geeft een overzicht van de door laagwater
volumes voor de binnenvaart die getroffen worden
in de bouw.
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Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 4 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% (aanname gebaseerd op interviews, enquêtes en CBS) omhoog,
waardoor het tarief 5,60 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 16,8 miljoen euro
• Kosten laagwater: 23,5 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 6,7 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar weg van 2% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Deze vrachtwagens worden ingezet ter vervanging van de binnenvaartschepen, zowel voor vervoer
over de relatief korte afstand als langere afstand. Vanuit de kostenkengetallen studie wordt de prijs
per ton per uur voor een vrachtauto met landbouwproducten van 10,35 euro in 2018 gebruikt. De rest
van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in scenario 1
gebruikt wordt (5,60 euro).
• Kosten normaal: 16,8 miljoen euro
• Kosten laagwater: 23,9 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 7,1 miljoen euro
Scenario 3: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 1% van het vervoerd volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Gebaseerd op de kostenkengetallen studie en de interviews wordt een inschatting gemaakt dat het
tarief voor spoor factor 2 hoger is, dus een tarief van 8 euro in 2018. De rest van de goederen blijft
met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (4,20
euro).
• Kosten normaal: 16,8 miljoen euro
• Kosten laagwater: 23,6 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 3: 6,8 miljoen euro
Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 en de door verladers besproken maatregelen zien wij een
combinatie tussen scenario 2 en scenario 3 als een realistischere optie, waarbij een deel van het
volume verschuift naar de weg en het spoor. Met de huidige volumes is de impact voor de landbouw
dus ongeveer 7 miljoen euro.
Om een beeld te geven van de toekomstige droogte periode bekijken wij dezelfde kosten met de
2050 volumes. Deze volumes zijn aannames gebaseerd op de Middellange Termijn Prognoses voor
de binnenvaart van Panteia. Hierbij groeit het landbouw volume met ongeveer 1,2% per jaar en de
levensmiddelen met 3,1% per jaar.35
Tabel 9: Door laagwater getroffen binnenvaart volumes (in mln ton) in de landbouwsector in 2050

Landbouw
Binnenvaart
Landbouw
5,0
Levensmiddelen
2,1
Totaal
7,0
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
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Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 4 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% omhoog, waardoor het tarief 5,60 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 28,2 miljoen euro
• Kosten laagwater: 39,4 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 11,2 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar weg van 2%, een aanname gebaseerd
op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in 2018 zoals beschreven in
de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken. Vanuit de
kostenkengetallen studie wordt de prijs per ton per uur voor een vrachtauto met landbouwproducten
van 10,35 euro in 2018 gebruikt. De rest van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden
tegen het tarief wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (4,20 euro).
• Kosten normaal: 28,2 miljoen euro
• Kosten laagwater: 40,1 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 11,9 miljoen euro
Scenario 3: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 1% van het vervoerd volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Gebaseerd op de kostenkengetallen studie en de interviews wordt een inschatting gemaakt dat het
tarief voor spoor factor 2 hoger is, dus een tarief van 8 euro in 2018. De rest van de goederen blijft
met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (4,20
euro).
•
•
•

Kosten normaal: 28,2 miljoen euro
Kosten laagwater: 39,6 miljoen euro
Extra kosten in scenario 3: 11,4 miljoen euro

Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 en de door verladers besproken maatregelen zien wij een
combinatie tussen scenario 2 en scenario 3 als een realistischere optie, waarbij een deel van het
volume verschuift naar de weg en het spoor. Met de volumes in 2050 is de impact voor de landbouw
dus ongeveer 11,7 miljoen euro.
Overige maatregelen
In de landbouwsector zien wij dat geprobeerd betere voorspellingen van de waterstanden te maken
en te gebruiken. Ook worden door partijen het aanhouden van extra voorraad gemeld, al wordt door
anderen dit vervolgens weer vermeld als niet mogelijk door het kostenverhogende effect van deze
maatregel. Het volledige overzicht van de maatregelen die door de landbouw overwogen en/of
genomen worden is terug te vinden in sectie 3.2; deze overige maatregelen zijn niet verder
gekwantificeerd.
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Als basis gaan wij uit van het volume wat met de binnenvaart vervoerd wordt in 2019. Hiervoor nemen
wij het procentuele aandeel van chemie en diesel
en benzine uit de Transport en Mobiliteit studie van Tabel 10: Door laagwater getroffen binnenvaart
het CBS en passen wij dit toe op de vervoerde volumes (in mln ton) in de chemiesector
volumes door de binnenvaart in 2019. Hierbij
Chemie
Binnenvaart
nemen wij in lijn met 2018 een laagwater periode
Chemie
9,7
van 6 maanden, gaan wij uit van evenredig
Diesel en benzine
22,9
verdeelde volumes over het jaar en van 60% van
Totaal
32,5
het volume wat getroffen wordt door laagwater.
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
Tabel 10 geeft een overzicht van de door laagwater
volumes voor de binnenvaart die getroffen worden
in de bouw.
Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 4 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% (aanname gebaseerd op interviews, enquêtes en CBS) omhoog,
waardoor het tarief 5,60 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 130,1 miljoen euro
• Kosten laagwater: 182,1 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 52,0 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 2%, een aanname gebaseerd
op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in 2018 zoals beschreven in
de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken. Gebaseerd op de
kostenkengetallen studie en de interviews wordt een aanname gedaan dat de tarieven voor
spoorvervoer 75% hoger liggen per ton, dus een tarief van 7 euro in 2018. De rest van de goederen
blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (5,60
euro).
• Kosten normaal: 130,1 miljoen euro
• Kosten laagwater: 183,0 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 52,9 miljoen euro
Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 en het feit dat een modal shift naar spoor vanwege
capaciteitsissues geen grootschalige realistische optie is, zien wij scenario 1 als realistische optie,
waarbij de goederen via de binnenvaart vervoerd blijven worden. Met de huidige volumes is de impact
voor de chemie dus 52,0 miljoen euro.
Om een beeld te geven van de toekomstige droogte periode bekijken wij dezelfde kosten met de
2050 volumes. Deze volumes zijn aannames gebaseerd op de Middellange Termijn Prognoses voor
de binnenvaart van Panteia. Hierbij groeit de chemie met ongeveer 0,5% per jaar en de diesel en
benzine met ongeveer 0,5% per jaar.
Tabel 11: Door laagwater getroffen binnenvaart volumes (in mln ton) in de chemiesector in 2050

Chemie
Binnenvaart
Chemie
11,3
Diesel en benzine
26,7
Totaal
38,0
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
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Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 4 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% omhoog, waardoor het tarief 5,60 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 152,1 miljoen euro
• Kosten laagwater: 213,0 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 60,9 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 2%, een aanname gebaseerd
op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in 2018 zoals beschreven in
de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken. Gebaseerd op de
kostenkengetallen studie en de interviews wordt een aanname gedaan dat de tarieven voor
spoorvervoer 75% hoger liggen per ton, dus een tarief van 7 euro in 2018. De rest van de goederen
blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (5,60
euro).
• Kosten normaal: 152,1 miljoen euro
• Kosten laagwater: 214,0 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 61,9 miljoen euro
Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 en het feit dat een modal shift naar spoor vanwege
capaciteitsissues geen grootschalige realistische optie is, zien wij scenario 1 als realistische optie,
waarbij de goederen via de binnenvaart vervoerd blijven worden. Met de volumes in 2050 is de impact
voor de chemie dus 60,9 miljoen euro.
Overige maatregelen
In de chemie zijn andere maatregelen te zien dan in de twee voorgaande sectoren. Modal shift naar
de weg is vanwege de volumes geen optie; wel worden de opties voor een shift naar buisleiding actief
verkend. Het aanleggen van extra buisleiding brengt wel hoge kosten met zich mee (anekdotisch
voorbeeld vanuit een interview: 1 miljoen euro per strekkende kilometer). Ook wordt er in de chemie
wel enerzijds gekeken naar, maar anderzijds ook al daadwerkelijk gebruik gemaakt van drijvende
opslag, waarbij schepen worden ingezet als opslag. Ook worden er als back-up extra schepen
aangehouden. Uit de interviews bleek dat het gaat om één of twee schepen à 7.000 euro per dag,
afhankelijk van de marktomstandigheden op dat moment. Omdat deze voorbeelden van maatregelen
niet structureel terugkwamen zijn deze niet gekwantificeerd. Het volledige overzicht van de
maatregelen die door de chemie overwogen en/of genomen worden is terug te vinden in sectie 3.2;
deze overige maatregelen zijn niet verder gekwantificeerd.

Staal
Als basis gaan wij uit van het volume wat met de binnenvaart vervoerd wordt in 2019. Hiervoor nemen
wij het procentuele aandeel van chemie en diesel
Tabel 12: Door laagwater getroffen binnenvaart
en benzine uit de Transport en Mobiliteit studie van volumes (in mln ton) in de staalsector in 2019
het CBS en passen wij dit toe op de vervoerde
Staal
Binnenvaart
volumes door de binnenvaart in 2019. Hierbij
IJzer en staal
3,5
nemen wij in lijn met 2018 een laagwater periode
Kolen
12,5
van 6 maanden, gaan wij uit van evenredig
IJzererts
8,8
verdeelde volumes over het jaar en van 60% van
Totaal
24,9
het volume wat getroffen wordt door laagwater.
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
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Tabel 12 geeft een overzicht van de door laagwater volumes voor de binnenvaart die getroffen worden
in de bouw.
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Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 4 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% (aanname gebaseerd op interviews, enquêtes en CBS) omhoog,
waardoor het tarief 5,60 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 99,6 miljoen euro
• Kosten laagwater: 139,4 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 39,8 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 2% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Deze treinen worden voornamelijk ingezet voor langere afstanden. Vanuit de kostenkengetallen
studie en de interviews wordt een factor 2 aangenomen voor spoorvervoer, dus een tarief van 8 euro
in 2018 gebruikt. De rest van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief
wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (5,60 euro).
• Kosten normaal: 99,6 miljoen euro
• Kosten laagwater: 140,6 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 41,0 miljoen euro
Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 en het feit dat een modal shift naar spoor vanwege
capaciteitsissues geen grootschalige realistische optie is, zien wij scenario 1 als realistische optie,
waarbij de goederen via de binnenvaart vervoerd blijven worden. Met de huidige volumes is de impact
voor de staalsector dus 39,8 miljoen euro.
Om een beeld te geven van de toekomstige droogte periode bekijken wij dezelfde kosten met de
2050 volumes. Deze volumes zijn aannames gebaseerd op de Middellange Termijn Prognoses voor
de binnenvaart van Panteia. Hierbij groeit ijzer en staal met ongeveer 2% per jaar36, krimpt kolen
met ongeveer 4% per jaar en groeit ijzererts met ongeveer 3,5% per jaar.
Tabel 13: Door laagwater getroffen binnenvaart volumes (in mln ton) in de staalsector in 2050

Staal
Binnenvaart
IJzer en staal
6,5
Kolen
3,5
IJzererts
25,6
Totaal
35,7
Bron: bewerking auteurs op basis van CBS
Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 4 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% omhoog, waardoor het tarief 5,60 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 142,7 miljoen euro
• Kosten laagwater: 199,8 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 57,1 miljoen euro.
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Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 2% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Deze treinen worden voornamelijk ingezet voor langere afstanden. Vanuit de kostenkengetallen
studie en de interviews wordt een factor 2 aangenomen voor spoorvervoer, dus een tarief van 8 euro
in 2018 gebruikt. De rest van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief
wat ook in scenario 1 gebruikt wordt (5,60 euro).
• Kosten normaal: 142,7 miljoen euro
• Kosten laagwater: 201,5 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 58,8 miljoen euro
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Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 en het feit dat een modal shift naar spoor vanwege
capaciteitsissues geen grootschalige realistische optie is, zien wij scenario 1 als realistische optie,
waarbij de goederen via de binnenvaart vervoerd blijven worden. Met de volumes in 2050 is de impact
voor de staalsector dus 57,1 miljoen euro.
Overige maatregelen
Modal shift naar de weg is vanwege de volumes geen optie. Vanuit de staalsector wordt wel gekeken
naar het waar mogelijk aanhouden van extra voorraad, het ontwerp van andere schepen en het maken
en gebruiken van betere watervoorspellingen. Deze maatregelen hebben wij niet kwantitatief kunnen
meenemen. Het volledige overzicht van de maatregelen die door de chemie overwogen en/of
genomen worden is terug te vinden in sectie 3.2; deze overige maatregelen zijn niet verder
gekwantificeerd.

Containerbinnenvaart
Als basis gaan wij uit van het volume wat met de binnenvaart vervoerd wordt in 2019: 51,2 miljoen
ton. Hierbij nemen wij in lijn met 2018 een laagwater periode van 6 maanden en gaan wij uit van
evenredig verdeelde volumes over het jaar en 60% van het vrachtvolume wat getroffen wordt door
laagwater, waardoor 15,4 miljoen ton getroffen wordt door laagwater.
Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 7,5 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% (aanname gebaseerd op interviews, enquêtes en CBS37) omhoog,
waardoor het tarief 10,50 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 115,5 miljoen euro
• Kosten laagwater: 161,7 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 46,2 miljoen euro.

Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar weg van 5% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Deze vrachtwagens worden als vervanging van de binnenvaart ingezet voor zowel korte als ook
langere afstanden. Vanuit de kostenkengetallen studie en de interviews wordt de aanname gemaakt
dat de tarieven voor vrachtwagen ongeveer 3x de prijs van een binnenvaartschip is per ton, dus 22,5
euro. De rest van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in
scenario 1 gebruikt wordt 10,50 euro).
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•
•

Kosten normaal: 115,5 miljoen euro
Kosten laagwater: 170,9 miljoen euro
Extra kosten in scenario 2: 55,4 miljoen euro

Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics

Scenario 3: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 2% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Vanuit de kostenkengetallen studie en de interviews wordt de aanname gemaakt dat het tarief voor
spoor ongeveer 25% hoger is dan de prijs van een binnenvaartschip per ton, dus 9,38 euro. De rest
van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in scenario 1
gebruikt wordt 10,50 euro).
• Kosten normaal: 115,5 miljoen euro
• Kosten laagwater: 161,4 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 3: 45,9 miljoen euro
Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 zien wij een combinatie tussen scenario 2 en 3 als een
realistischere optie, waarbij een deel van het volume verschuift naar de weg en naar het spoor.
Vanwege de capaciteitsissues op het spoor, verschuift het primaire deel van de lading naar de weg.
Met de huidige volumes is de impact voor de containerbinnenvaart daarom rond 50 miljoen euro.
Om een beeld te geven van de toekomstige droogte periode bekijken wij dezelfde kosten met de
2050 volumes. Deze volumes zijn aannames gebaseerd op de Middellange Termijn Prognoses voor
de binnenvaart van Panteia en CBS statistieken over het containervervoer sinds 2015. Hierbij groeit
het containervervoer ongeveer 3,5% per jaar. Het volume in 2050 wat dus getroffen wordt door
laagwater is 44,7 miljoen ton.
Scenario 1: goederen blijven via uitsluitend via de binnenvaart vervoerd worden, maar de prijzen die
verladers moeten betalen gaan omhoog. Normaal tarief voor vervoer is 7,5 euro per ton. Door het
laagwater gaan deze kosten met 40% omhoog, waardoor het tarief 10,50 euro per ton wordt.
• Kosten normaal: 335,5 miljoen euro
• Kosten laagwater: 469,7 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 1: 134,2 miljoen euro.
Scenario 2: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar weg van 5% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
Deze vrachtwagens worden als vervanging van de binnenvaart ingezet voor zowel korte als ook
langere afstanden. Vanuit de kostenkengetallen studie en de interviews wordt de aanname gemaakt
dat de tarieven voor vrachtwagen ongeveer 3x de prijs van een binnenvaartschip is per ton, dus 22,5
euro. De rest van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in
scenario 1 gebruikt wordt 10,50 euro).
• Kosten normaal: 335,5 miljoen euro
• Kosten laagwater: 496,6 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 2: 161,1 miljoen euro
Scenario 3: er is sprake van een gedeeltelijke modal shift naar spoor van 2% van het vervoerde volume,
een aanname gebaseerd op de daadwerkelijke volumeontwikkelingen in de diverse modaliteiten in
2018 zoals beschreven in de studie van Erasmus UPT over het laagwater van 2018 en CBS statistieken.
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Vanuit de kostenkengetallen studie en de interviews wordt de aanname gemaakt dat het tarief voor
spoor ongeveer 25% hoger is dan de prijs van een binnenvaartschip per ton, dus 9,38 euro. De rest
van de goederen blijft met de binnenvaart vervoerd worden tegen het tarief wat ook in scenario 1
gebruikt wordt 10,50 euro).
• Kosten normaal: 335,5 miljoen euro
• Kosten laagwater: 468,7 miljoen euro
• Extra kosten in scenario 3: 133,2 miljoen euro
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Gebaseerd op de ontwikkelingen in 2018 zien wij een combinatie tussen scenario 2 en 3 als een
realistischere optie, waarbij een deel van het volume verschuift naar de weg en naar het spoor.
Vanwege de capaciteitsissues op het spoor, verschuift het primaire deel van de lading naar de weg.
Met de 2050 volumes is de impact voor de containerbinnenvaart daarom rond 150 miljoen euro.
Overige maatregelen
Gezien container binnenvaart transport een afgeleide is van de vraag naar producten is er geen directe
verplaatsing van productielocaties van toepassing. Wel zijn er, enkele initiatieven om naar andere
scheepsontwerpen te kijken, maar over de bedrijfseconomische haalbaarheid lopen de meningen
uiteen. Het volledige overzicht van de maatregelen die door de chemie overwogen en/of genomen
worden is terug te vinden in sectie 3.2; deze overige maatregelen zijn niet verder gekwantificeerd.
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Overzicht resultaten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten per laagwater jaar van toekomstige laagwater
periodes op de verschillende sectoren die in dit onderzoek worden meegenomen. Het is van belang
hierbij de realiseren dat het hierbij om de extra transportkosten gaat; extra kosten als gevolg van extra
voorraad en/of productievermindering is hierin niet meegenomen. Het is in deze zin te vergelijken
met de 245 miljoen euro transportkosten voor verladers in Nederland uit de studie van Erasmus UPT
over het laagwater in 2018.
Tabel 14: totaaloverzicht financiële impact toekomstige laagwater periodes
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Sector
Bouw
Landbouw
Chemie
Staal
Containerbinnenvaart
Totaal

2019 volumes
26,0 mln
7,0 mln
52,0 mln
39,8 mln
50,0 mln
174,8 mln

2050 volumes
26,5 mln
11,7 mln
60,9 mln
57,1 mln
150,0 mln
306,2 mln

Generieke opmerking is nog wel dat de risico’s en impact van laagwater uiteraard samen hangen met
de ernst van de laagwaterperiode (duur en waterniveaus) maar de risico’s en impact zijn ook sterk
gerelateerd aan marktomstandigheden. In een periode van hoogconjunctuur is de vraag naar
laadcapaciteit hoog en zorgt laagwater al snel voor tekorten aan laadcapaciteit. In een periode van
laagconjunctuur of recessie zoals we momenteel meemaken tijdens de coronacrisis, is er juist een
aanbodoverschot en is het risico en de impact van laagwater een stuk lager. Ook verschilt de impact
per route, per verschillende scheepsafmetingen, voor verschillende afgelegde afstanden over het
netwerk en voor andere karakteristieken. Zaken als verduurzamingseisen aan de vloot en
veranderende ladingsstromen spelen ook allemaal een belangrijke rol bij het bepalen van de
toekomstige impact. Het verdient daarom in een vervolgonderzoek aandacht hier een verdere
specificering en uitsplitsing in te maken.
In de Deltares studie wordt gerekend met een tarief van 25 euro per ton voor vracht (alle
goederensoorten) die niet vervoerd kan worden door de binnenvaart. Goed om te beseffen is dat het
dus niet gaat om de “benedenstroomse schade” die verladers maken tijdens een laagwaterperiode,
maar dat het gaat over een gemiddelde van transportkosten voor verschillende modaliteiten of
opslag. Vanuit de marktrapportage CCNR komt onderstaande overzicht van de tarieven op de
spotmarkt.38
Figuur 12: tarieven spotmarkt
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Hieruit blijkt de hoogste piek in het containervervoer op ongeveer +150% gelegen te hebben in
oktober 2018. Deze piek toepassend op het normale tarief van 7,50 euro per ton zou leiden tot een
tarief van 18,75 euro per ton. De tarieven in de containerbinnenvaart zijn het hoogste van alle
goederensoorten, waardoor wij inschatten dat het gemiddelde tarief van niet vervoerde vracht lager
is, ook gezien de tarieven die wij verder in deze studie voor andere modaliteiten gebruiken. Wij
schatten een bandbreedte van tussen de 15 en de 20 euro in.
Vanuit de studie die Erasmus UPT over de laagwater periode van 2018 heeft uitgevoerd bleek de
impact in Duitsland een stuk groter dan in Nederland. Dit kwam vooral door de component
productievermindering die in Duitsland een stuk groter was dan in Nederland. Als we kijken naar de
component extra transportkosten, waarbij de in deze studie uitgewerkte maatregelen het dichtst in
de buurt komen, dan is de impact voor Nederland en Duitsland vergelijkbaar. In de studie over 2018
is echter gebruik gemaakt van een redenering vanuit extra omzet van de binnenvaartsector, waarbij
deze studie uitgaat van de maatregelen vanuit verladers. De verwachting is dat de impact in Duitsland
voor bepaalde sectoren (staal, chemie) groter is dan de voor Nederland uitgerekende getallen in
bovenstaande tabel door de ligging aan de Rijn en de impact in 2018. Aan de andere kant wordt er
door Duitse verladers en overheid al meer concrete actie ondernomen zoals bijvoorbeeld de
uitvoering van het 8-punten plan om grote schade zoals in 2018 te voorkomen. 39 Hierdoor zal de
financiële schade als gevolg van een toekomstige laagwater periode weer lager uitkomen. Wij hebben
het effect voor Duitsland niet gekwantificeerd, maar raden zeker aan om op basis van
goederenstromen, tarieven en maatregelen een vergelijkbare analyse voor Duitsland ook uit te
voeren.
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5. Effect van laagwater op zee- en binnenhavens
Het effect van laagwater op de zee- en binnenhavens is in een aantal componenten onder te verdelen.
• Als laagwater leidt tot een modal shift dan wordt bereikbaarheid van verschillende havens en
terminals met verschillende modaliteiten belangrijker. Terminals die de beschikking hebben
over aansluitingen op spoor, weg en binnenvaart netwerken zijn in het voordeel; er zijn
overigens slechts 4 trimodale terminals in Nederland.40 (Gebrek aan) beschikbare capaciteit
per modaliteit kan een competitief voor- of nadeel opleveren. In het geval geen capaciteit
beschikbaar is, kan overslag zich zelfs verplaatsen naar andere terminals en/of havens.
• Als laagwater niet resulteert in een modal shift, maar slechts leidt tot hogere tarieven in de
binnenvaart, dan zien we vooral een ontwikkeling in de binnenvaartactiviteiten op de
terminals. Het aantal schepen en de frequentie van laden/lossen zal omhoog gaan, waarbij de
schepen per keer minder laden/lossen, vanwege de beperktere capaciteit die meegenomen
kan worden. Vanuit het perspectief van efficiëntie leidt dit tot een daling van de efficiëntie
van het transportsysteem, bijvoorbeeld vanuit kosten en emissieperspectief. Ook blijven
goederen liggen in havens, waardoor de daar aanwezige voorraden toenemen.
• Vanuit de lange termijn is er door laagwater risico op het verplaatsen van productielocaties
door bedrijven, waardoor ladingstromen veranderen en havens het risico lopen overslag
(halffabricaten) te verliezen. Vanuit de interviews en/of enquêtes zijn er weinig tot geen
partijen die deze optie overwegen, dus er lijkt een kleine kans dat dit ook daadwerkelijk plaats
zal vinden.
• Vanuit een havenconcurrentie perspectief zijn er bepaalde havens die meer last hebben van
laagwater door geografisch ligging. Op korte termijn zullen deze havens ladingverlies ervaren,
doordat de haven minder goed bereikbaar is. Op de langere termijn verwachten wij geen
groot effect op de concurrentiepositie, zolang bijvoorbeeld productieprocessen of netwerken
achterliggende niet veranderen.
• In 2018 zagen we dat havens deels gebruikt werden als strategische locaties voor opslag en
als hubs, waarbij de havens waar nog wel naar toe gevaren kon worden gebruikt werden als
hubs, van waaruit verdere distributie met andere modaliteiten gebeurde. Wij verwachten
hier, in lijn met eerdere punten, op de korte termijn een positief effect voor deze havens, mits
de capaciteit om deze extra stromen af te handelen voorhanden is, maar op de langere termijn
geen groot effect zolang achterliggende processen niet veranderen.
• Andere modaliteiten (vooral spoor) betekent opnieuw overwegen welke routering dan
gunstig is en mogelijk een competitief nadeel voor bijvoorbeeld de haven van Rotterdam ten
opzichte van Hamburg naar midden- en zuid-Duitsland. In hoeverre de capaciteit daar een
bottleneck is, is daarbij natuurlijk ook relevant.
• Fysiek niet bereikbaar zijn van de haven door afname van de waterdiepte.
Vanuit de maatregelen die bedrijven nu al hebben aangekondigd, lijkt de invloed op de
concurrentiepositie van havens nog niet groot. Wel is het van belang dat havens rekening houden met
een mogelijk andere modal split, waarbij indien de capaciteit niet afdoende is, er wel problemen in de
afhandeling van de goederen kan ontstaan.
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6. Conclusie
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De laagwater periode in 2018 heeft een grote financiële impact gehad in Nederland en vooral ook
Duitsland, voornamelijk bij de bedrijvigheid rondom de Rijntakken. Lading die niet meer of slechts
tegen hoge kosten vervoerd kon worden leidde tot een flinke impact. Vanuit deze periodes zijn zowel
aan de beheerderskant als aan de sector kant eerste stappen gezet om zulke schade in de toekomst
te voorkomen. Dit onderzoek is onderdeel van het in kaart brengen van de financiële impact van
toekomstige periodes van laagwater. In deze studie zijn de gevoeligheid en impact van toekomstige
periodes van laagwater bekeken vanuit een financieel perspectief. Voor de bouw, landbouw, chemie,
staal en containerbinnenvaart sector is een inschatting gemaakt van de gevoeligheid, risico’s en
impact. Er wordt uitgegaan dat een periode van laagwater zoals in 2018 eens in de 10 jaar voorkomt.
Als we kijken naar de gevoeligheid zien we dat in de bouw het aandeel logistieke kosten relatief hoog
(25%) is. Voor de chemie en de landbouw is dit aandeel wat lager (tussen de 10-15%), waarbij het in
de staalsector klein (enkele procenten). De mate van de mogelijkheid om hogere kosten door te
belasten speelt ook een rol. Als we kijken naar operationele gevoeligheid – dat wil zeggen in hoeverre
een bedrijf in staat is om volumes alsnog vervoerd of aangevoerd te krijgen om de processen doorgang
te laten gaan – zien we dat vooral de staal en chemie een grote gevoeligheid voor laagwater periodes
hebben. De productielocaties zijn veelal aan het water gelegen en de volumes zijn dusdanig groot dat
een modal shift relatief weinig van het volume kan overnemen. Kosten voor productie verminderen
of eventuele kapitaalkosten voor het verplaatsen van een productielocatie zijn hoog.
Maatregelen
Bij het kijken naar verschillende sectoren valt op dat sommige sectoren die serieuze klappen gehad
hebben in 2018 wat meer proactief maatregelen genomen hebben en nemen, terwijl in andere
sectoren de situatie wat meer op z’n beloop gelaten wordt. Generiek zien wij zeven hoofdgroepen van
maatregelen, niet in specifieke volgorde gerangschikt:
1. Vervoer via de binnenvaart tegen een hoger tarief
2. Modal shift naar spoor, weg of buis.
3. Aanhouden van extra voorraden
4. Productielocaties verplaatsen
5. Voorspelling waterstanden verbeteren
6. Ontwikkeling laagwaterschepen
7. Aanpassen overslaglocaties
Tabel 15 en 16 geven een overzicht van de maatregelen per sector.
Tabel 15: Maatregelen onderverdeeld naar sectoren

Maatregel

Bouw

Landbouw

Chemie

Staal

Containerbv

Modal-shift naar
de weg?
Modal-shift naar
het spoor?

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Soms

Ja

Ja

Ja

Modal-shift naar
buisleiding?
Extra voorraden
aanhouden?

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Sommige
partijen doen
dit, kostprijsverhogend

Ja, opslag in
binnenvaartschepen is
meest
eenvoudig

Ja, structureel
meer
grondstoffen
in voorraad

Niet bekend
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Tabel 16: Maatregelen onderverdeeld naar sectoren (VERVOLG)

Maatregel

Bouw

Landbouw

Chemie

Staal

Containerbv

Productielocatie
verplaatsen?

Winningslocati
es verplaatsen
optie
Ja

Nee

Nee

Nee

Verladers zijn
bepalend

Ja

Ja

Ja

Ja

Niet bekend

Niet bekend

Ja, anekdotisch

Ja, anekdotisch

Ja, anekdotisch

Niet bekend

Niet bekend

Ja, multimodaal
maken van
locaties

Niet bekend

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, ITverbetering
zorgt voor beter
doorstroming
n.v.t.
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Voorspelling
waterstanden
verbeteren?
Ontwikkelen
laagwaterschepen?
Aanpassing
overslaglocaties?

Andere
modaliteiten
/services
aanbieden?

Ja

Impact
Vanuit de maatregelen die in de verschillende sectoren zijn genomen of worden overwogen is een
inschatting gemaakt van de financiële impact die de verschillende sectoren ervaren als gevolg van
toekomstige periodes van laagwater. Per sector kwantificeren wij de maatregelen waar mogelijk en
geven wij een korte kwalitatieve context voor de overige maatregelen.
Het vervoer via de binnenvaart tegen een hoger tarief en een modal shift naar een of meerdere andere
modaliteiten zijn in de meeste sectoren gekwantificeerd. Andere maatregelen zijn vanwege het
ontbreken van kwantitatieve inschattingen van bijvoorbeeld tarieven of vanwege de anekdotische
aard niet gekwantificeerd.
Tabel 17: totaaloverzicht financiële impact toekomstige laagwater periodes

Sector
Bouw
Landbouw
Chemie
Staal
Containerbinnenvaart
Totaal

2019 volumes
26,0 mln
7,0 mln
52,0 mln
39,8 mln
50,0 mln
174,8 mln

2050 volumes
26,5 mln
11,7 mln
60,9 mln
57,1 mln
150,0 mln
306,2 mln

Tabel 17 geeft een overzicht van de financiële impact waarbij met een tweetal volume scenario’s
gewerkt is. Aan de ene kant zijn de kosten ingeschat voor de huidige volumes, terwijl aan de andere
kant ook een voorspelling is gebruikt voor de volumes in 2050 en bepaald is wat dan de kosten zouden
zijn. De kosten liggen rond de 175 miljoen euro in het 2019 volumes scenario (rond de 306 miljoen in
2050 volumes scenario), waarbij vooral de chemie, containerbinnenvaart en staalsector een grote
impact hebben van de genomen maatregelen. Door de sterke groei van het containervervoer richting
2050 neemt het aandeel van kosten in deze sector ten opzichte van de totale kosten richting 2050
sterkt toe en is in het 2050 volumes scenario bijna de helft van de impact in de containerbinnenvaart
sector. Het is van belang hierbij de realiseren dat het hierbij om de extra transportkosten gaat; extra
kosten als gevolg van extra voorraad en/of productievermindering is hierin niet meegenomen. Het is
in deze zin te vergelijken met de 245 miljoen euro transportkosten voor verladers in Nederland uit de
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studie van Erasmus UPT over het laagwater in 2018. Generieke opmerking is nog wel dat de risico’s en
impact van laagwater uiteraard samen hangen met de ernst van de laagwaterperiode (duur en
waterniveaus) maar de risico’s en impact zijn ook sterk gerelateerd aan marktomstandigheden. In een
periode van hoogconjunctuur is de vraag naar laadcapaciteit hoog en zorgt laagwater al snel voor
tekorten aan laadcapaciteit. In een periode van laagconjunctuur of recessie zoals we momenteel
meemaken tijdens de coronacrisis, is er juist een aanbodoverschot en is het risico en de impact van
laagwater een stuk lager. Ook verschilt de impact per route, per verschillende scheepsafmetingen,
voor verschillende afgelegde afstanden over het netwerk en voor andere karakteristieken. Zaken als
verduurzamingseisen aan de vloot en veranderende ladingsstromen spelen ook allemaal een
belangrijke rol bij het bepalen van de toekomstige impact. Het verdient daarom in een
vervolgonderzoek aandacht hier een verdere specificering en uitsplitsing in te maken.
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Appendix
Onderdeel 1: organisatorische zaken
Tabel 18: aantal geïnterviewde partijen per sector
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Sector/Organisatie
Binnenvaart
Landbouw en voedingsmiddelen
Overige partijen
Bouw
Staal
Chemie en aardolie
Totaal

Aantal geïnterviewde partijen
2
2
1
1
2
3
11

Onderdeel 2: inhoudelijke tabellen en grafieken
Figuur 13: Aantal dagen van productievermindering in de Duitse chemie- en staalindustrie (Resilience, 2019)
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