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PROGRAMMA 

41ste Havencongres door en voor ondernemers: 
 
SAMENWERKEN, INVESTEREN EN DOORPAKKEN  
Over het verdienvermogen van Nederland, de eerlijke scenario’s voor de toekomst en de rol van de 
Rotterdamse haven daarbinnen. Het verdienvermogen van Nederland, zijnde de capaciteit om 
structureel en op langere termijn welvaart en welzijn te realiseren, staat onder druk. De Rotterdamse 
haven en haar clusters van bedrijven hebben daarin een belangrijke bijdrage. Hoe kunnen we de 
kwetsbaarheden die het verdienvermogen beïnvloeden met elkaar aanpakken? 
 
12.30  Lunch 
 
13.30 Welkom door dagvoorzitter Roelof Hemmen 
  
13.35  Het verdienmodel van Nederland 
Openingswoord door Ester Barendregt, Hoofdeconoom, Rabobank 
  
14.00  De kracht van de Rotterdamse haven 
Wat maakt Rotterdam de grootste haven van Europa en de meest moderne haven van de wereld? Wat is 
er nodig om de kracht van Rotterdam te behouden? Hoe krijgen we de slimste haven van de wereld? Hoe 
kunnen we als haven onze concurrentiepositie versterken? Wat is de impact van de inflatie en de 
personeelstekorten? Daarnaast zal het gaan over de toekomstbestendigheid en verduurzaming van de 
haven. 

• Allard Castelein, President-Directeur, Port of Rotterdam 
• Victor van der Chijs, Voorzitter, Deltalinqs  

 
14.30 Interview infrastructuuropgave & bereikbaarheid 
De uitdagingen voor de Rotterdamse haven met betrekking tot de infrastructuur staan weer hoog op de 
agenda. Hoe houden we de haven bereikbaar? Hoe zorgen we dat de infrastructuur de groei van de 
haven aan kan? Ga in gesprek over de infrastructuuropgave van het havengebied, met:  

• Arjan Driesprong, Hoofdingenieur-Directeur, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat 

• Cuno Vat, Managing Director, Neele-Vat Logistics  
• Carla Rodenburg, Directeur BAM Infra  

 
15.10  Netwerk break 
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15.55     Verduurzamingsopgave & behoud industrie 
 Verduurzaming van de haven staat centraal, we zetten al volop in op duurzaamheid maar hebben nog 
een weg te gaan. Hoe gaan we dit bereiken? Hoe behouden we de industrie en de bijbehorende 
ladingstromen? Dit wordt besproken door:  

• Karin de Lathouder, CEO van BP Nederland 
• Guido Biessen, Wnd. DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 

 
16.40 Afsluitende speech 
 
17.05 Afsluiting en netwerkborrel  
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