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Samenvatting 

 

Kennis rondom de effecten van klimaatverandering op de economie is zeer relevant voor overheden op 

nationaal en internationaal niveau omdat deze effecten grote implicaties kunnen hebben. Een van de 

sectoren welke verondersteld wordt gevoelig te zijn voor klimaatverandering is de transportsector in het 

algemeen en de binnenvaartsector in het bijzonder. Het is waarschijnlijk dat klimaatverandering de 

bevaarbaarheid van waterwegen zal beïnvloeden. Voor noordwest Europa wordt verwacht dat hoge 

waterstanden vaker zullen voorkomen in de winter terwijl het voor de zomerperiode waarschijnlijk is dat 

het aantal dagen met lage waterstanden toeneemt. Het proefschrift richt zich op het effect van lage 

waterstanden op transportprijzen in de binnenvaart en op enkele vormen van adaptatie. De bevindingen 

tonen aan dat de transportprijzen aanzienlijk stijgen in perioden met lage waterstanden. Dit resulteert in 

welvaartsverliezen voor de economie. De mate waarin de transportprijs stijgt, is gevoelig voor de 

aanwezigheid van een onbalans in vervoersstromen in de binnenvaartmarkt. Als gevolg van de 

prijsstijgingen lijken transportstromen in noordwest Europa zich aan te passen: een klein deel van de 

binnenvaartvracht verschuift naar de concurrerende modaliteiten weg en spoor. De vaarsnelheid van 

binnenvaartschepen past zich niet aan, aan de hogere transportprijzen. 

 


