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Grote internationale opkomst IVR Congres 2017 in Würzburg 
Toekomstige uitdagingen binnenvaart  

 

 

Rotterdam – Op 1 en 2 juni 2017 hebben meer dan 215 leden en gasten van de IVR deelgenomen 

aan het jaarlijkse IVR Congres dat in Würzburg plaatsvond. Tijdens het congres werden relevante 

onderwerpen behandeld, zoals de effecten van de nieuwe emissiestandaarden (NRMM) van 

scheepsmotoren en de gevolgen voor de binnenvaartvervoerder bij het ontbreken van informatie 

over het gewicht en de inhoud van containers. Gastspreker in de Algemene Vergadering, de heer 

Reinhard Klingen, Hoofd van de Afdeling vaarwegen en scheepvaart in het Ministerie van Verkeer 

en Digitale Infrastructuur in Bonn, informeerde de aanwezigen over de uitdagingen op het gebied 

van de infrastructuur en de geplande maatregelen in de Federale Verkeersinfrastructuurplan 2030. 

 

Congresstad Würzburg- 25-jarig bestaan Main-Donaukanaal 

Onder het voorzitterschap van Klaus Weber, vertegenwoordiger van het Duitse Verbond van 

Verzekeraars (GDV), vond het congres in Würzburg plaats vanwege de centrale ligging tussen de Rijn 

en de Donau. Hierdoor werd tevens  het 25-jarig bestaan van het Main-Donaukanaal, dat de 2 

grootste rivieren van Europa verbindt, geëerd. Klaus Weber heeft onder zijn presidentschap meer 

dan 215 deelnemers uit 8 verschillende Europese landen verwelkomd.  

 

Uitdagingen die in het vooruitzicht liggen   

Na de commissie- en bestuursvergaderingen opende de president het congres en kondigde de eerste 

gastspreker aan die de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie, digitalisering en 

kunstmatige intelligentie met de aanwezigen deelde. Aansluitend gingen bekwame sprekers van de 

Europese Commissie onder leiding van de Nederlandse moderator ir. Lucia Luijten, Hoofd afdeling 

binnenvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in op de gevolgen en uitdagingen voor 

de sector in verband met de nieuwe emissie-eisen voor o.a. scheepsmotoren uit de NRMM 

verordening.  

Oproep tot nauwere samenwerkingen in de binnenvaart 

De algemeen secretaris van de IVR, mr. Theresia Hacksteiner  informeerde de deelnemers in de 

Algemene over het belang van het institutionele kader voor de binnenvaart. De Akte van Mannheim, 

die volgend jaar 150 jaar bestaat, heeft bijgedragen aan de industriële ontwikkeling en welvaart van 

de Rijnoeverstaten. Zij riep de internationale instellingen met verantwoordelijkheden op het gebied 

van de binnenvaart, met name de Europese Commissie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, 

op om nauwer samen te werken in het belang van de verdere ontwikkeling van de binnenvaart.  

 



 
 
 
 

 

 

De gevolgen van verwaarloosde onderhoud infrastructuur   

Heer Reinhard Klingen, Ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur in Bonn, sprak over de 

gevolgen van achterstallig onderhoud van infrastructuur in de afgelopen jaren. Het onlangs 

goedgekeurde Federale Verkeersinfrastructuurplan 2030 voorziet  onder andere in maatregelen voor 

onderhoud van vaarwegen en oplossing van knelpunten op de vaarwegen. Daartoe behoren 22 

nieuwe projecten zoals verdieping van vaarwegen en verlenging of vernieuwing van sluizen  o.a. aan 

de Rijn, Main, Donau, Moezel en het Westduitse kanaalgebied. Vanwege gebrek aan gekwalificeerd 

personeel bij de vaarwegbeheerder kon het hiervoor gereserveerde geld afgelopen jaar helaas niet 

worden benut. Thans moeten 200 vacatures voorzien in de oplossing van deze administratieve 

knelpunt.  

 

Ontvangst door de burgemeester  

Het congres werd afgesloten met de officiële ontvangst door de burgemeester van Würzburg, 

Christian Schuchardt. Hierna volgde een netwerklunch tijdens de vaart op de Main. Alle lezingen en 

presentaties van het congres worden beschikbaar gesteld op de nieuwe website van de IVR: 

www.ivr-eu.com 

 

Congres 2018 

In verband met het 150 jarig jubileum van de Acte van Mannheim zal het IVR-congres 2018 op 

uitnodiging van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart CCR van 16-18 mei in Strasburg plaats 

vinden.  
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IVR 
IVR is de Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van 
de binnenvaarten de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in 
Europa. Zij houdt zich onder meer bezig met schadepreventie, juridische unificatie en het 
organiseren van congressen en workshops.  
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