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De scope van Oekraïense binnenvaart transportsector in deze studie bestaat uit:

- Binnenlandse waterwegen - Rivierhavens
- Scheepsbouw- en scheepsreparatiewerven - Onderzoeks- en trainingsinstituten
- Navigatieveiligheid en controle - Riviervloot van verschillende categorieën

De Dnipro rivier stroomt door Oekraïne van noord naar zuid en is met een totale lengte van 2.201 km de op twee na grootste rivier van Europa, na de Wolga en de Donau.
Volgens de Classificatie van Europese Binnenwateren is het deel van de Dnipro van Kiev tot Kherson geclassificeerd als Vb-navigatiepas waardoor schepen van maximaal
6.000 ton op de route toelaatbaar zijn. De afmetingen van de sluizen zijn 270x18m met een diepte van 3,65m. Echter, het vrachtvolume dat over de rivieren in Oekraïne is
vervoerd (waaraan de Dnipro een aandeel heeft van ongeveer 90%) is dramatisch gedaald van 60 miljoen ton in 1990 naar ongeveer 5 miljoen ton in 2015, vanwege:

• Gebrek aan investeringen in de infrastructuur
• Onevenwichtig fiscaal overheidsbeleid (belasting / tarieven) voor intermodaal vervoer waardoor riviertransport minder aantrekkelijk is in vergelijking met spoor- en

wegtransport
• Onevenwichtige privatisering van Ukrrichflot – het belangrijkste bedrijf actief in de Oekraïense binnenvaart
• Aanzienlijke daling van de binnenlandse vloot; en een groot deel is gesloopt
• Complicaties voor buitenlandse schippers om te opereren op de Oekraïense binnenvaartwegen (hogere kosten, speciale vergunningen, etc.)

Er is een dringende behoefte aan investeringen in de rivierinfrastructuur om veilig vervoer te kunnen garanderen en om de waarde van de Dnipro rivier voor de
Oekraïense economie te kunnen herstellen. De Oekraïense overheid en de Internationale Financieringsinstituten, afgekort IFIs (EBRD, EIB en Wereldbank) hebben zich
gecommitteerd tot de benodigde investeringen (in de Dnipro rivierinfrastructuur) en het is de verwachting dat de financiering in 2018 beschikbaar komt. Na het realiseren
van de verbeteringen zijn de verwachtingen dat het vrachtvervoer al in 2019 gestegen zal zijn naar 10 miljoen ton. Voor de langere termijn is de schatting 20 miljoen ton
in 2035.

De voornaamste factoren die van invloed zijn op het herstel van de binnenlandse waterwegen in Oekraïne zijn: groei wordt verwacht van productie en export van graan
en plantaardige oliën met Oekraïne als een van de grootste mondiale exporteurs (in het komende decennium kan Oekraïne tot 90 miljoen ton graan per jaar gaan
produceren en tot 50-55 miljoen ton gaan exporteren), de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne heeft als doel een volledige harmonisatie van de Oekraïense
wetgeving met de Europese norm in de transportsector, en het herstel van de E-40 navigatiepas als transportroute: Oostzee – Gdansk – Dnipro rivier – Zwarte Zee (een
van de prioriteiten van de Oekraïense regering).
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Het Nederlandse maritieme cluster heeft wereldwijd een sterke positie vanwege sterk ondernemerschap en het innovatieve vermogen van de
bedrijven in het cluster. Het cluster bestaat uit de volgende maritieme sectoren: scheepsvaart, scheepsbouw, offshore, binnenvaart, baggeren, havens,
marine, visserij, maritieme diensten, jachtbouw/watersport industrie en marine equipement toelevering. De totale export van het maritieme cluster
bedroeg € 22.5 miljard in 2015, wat overeenkomt met 5,3% van de totale Nederlandse export van goederen en diensten. Sommige subsectoren
(visserij, scheepsvaart, marine en scheepsbouw) genereerden een directe toegevoegde waarde in 2015 dat onder het niveau van 2006 was (gesteld op
100%). Voor scheepsvaart en scheepsbouw is dit veroorzaakt door overcapaciteit en mondiale afname van de sectoren.

De Oekraïense binnenvaart sectoren bieden een aantal zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven op de volgende gebieden:

Infrastructurele engineering:
 Gespecialiseerde expertise om sluissystemen te

moderniseren (zowel engineering, fabricage en
assemblage/installatie). Samenwerking met Oekraïense
partners (engineering bedrijven) is aanbevolen.

Daarnaast is er behoefte aan:
 Engineering van moderne haveninfrastructuur/terminals

voor zowel PPP projecten als private projecten.
 Supervisie van infrastructurele constructie activiteiten.

Baggeren:
Het onderhoudsbaggerwerk van het navigatiekanaal de
Dnipro rivier is berekend op 1,6 miljoen kubieke meter per
jaar (het baggerwerk in de havens is daarbij niet
meegenomen). Het ingeschatte volume van stenen die
weggehaald moeten worden is 20.000 kubieke meters. Er is
ook behoefte aan baggerwerk voor reconstructie van zowel
rivier- als zeehavens.

Consulting, R&D:
 Beleidsadvies aan het Ministerie van Infrastructuur over strategische

ontwikkeling van de binnenvaart waterwegen.
 Ondersteuning bij het ontwikkelen van een masterplan voor de

Dnipro rivier.
 Onderzoek naar de milieueffecten die gepaard gaan met de

renovatie van de E-40 waterweg.
 Hydrodynamische modellering van het hele navigatiesysteem met

de belangrijkste onderdelen.
 Gezamenlijke onderzoeksprojecten met Oekraïense kennis- en

onderzoeksinstituten.

Levering van schepen:
De Oekraïense vloot is oud en moet vervangen worden. Slechts 18% van
de vloot is jonger dan 20 jaar en er zijn amper nieuwgebouwde schepen.
De verwachte private investeringen in nieuwe of (meest waarschijnlijk)
gebruikte vrachtschepen in de komende 3-5 jaar wordt ingeschat op EUR
20-50 miljoen. De vraag naar kleinere, minder diepe vaartuigen (voor
het middelste en bovenste deel van de Dnipro) en containerschepen is
voorzien. Er is een dringende behoefte aan speciale schepen voor het
onderhouden van de Dnipro waterweg.
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Levering van maritieme equipement:
Er is behoefte aan moderne radar reflecterende rivierboeien en op
zonne-energie aangedreven LED verlichte boeien. Op middellange
termijn wordt de toepassing van de technologie van "virtuele boeien"
ook verwacht. Ook is er door het harmonisatieproces met de EU-
regelgeving op het gebied van verkeersveiligheid behoefte aan levering
van automatische identificatie systeemapparatuur (AIS) voor schepen en
communicatieapparatuur voor een River Information System (RIS).

Samenwerking in scheepsbouw:
Oekraïne heeft een sterke traditie in de scheepsbouw en er is veel
kennis en vakmanschap beschikbaar (bv. in de stad Mykolaiv). De kansen
voor Nederlandse bedrijven in deze regio omvatten:
 Samenwerking in scheepsbouw (bv. contracting voor het fabriceren

van rompen voor speciale, middelgrote schepen, constructie van
jachten).

 Levering van missie equipement (bv. baggermodules, etc.) voor
schepen die in Oekraïne worden gebouwd.

 Consultancy en projectmanagement voor Oekraïense
scheepswerven.

 Samenwerking met Oekraïense scheepsengineering bedrijven (10+)
waarvan een aantal al mondiaal concurrerend zijn.

Training:
 Training van binnenvaartrederijen / -specialisten
 Curriculumontwikkeling voor het trainen van binnenvaart

(specialisten) personeel
 Curriculumontwikkeling voor logistieke managers over het

integreren van binnenwatervervoer in de toeleveringsketen
 Kennisuitwisselingsprogramma’s
 Certificering van de Oekraïense opleidingsinstituten volgens de EU

norm

Binnenvaart:
Na wegneming van de administratieve belemmeringen voor
buitenlandse scheepseigenaren (om op de binnenwateren te kunnen
opereren), ligt het in de verwachting dat de vraag naar water-
wegvervoer groeit (containerverzending, multimodale oplossingen,
etc.). Dit wordt ondersteund door IWT-promotiebureaus en logistieke
adviseurs.

Investeringsmogelijkheden:
 PPP projecten in havens
 Transportbedrijven (incl. gezamenlijke investeringen met lokale

bedrijven)
 Brokerage/stuwadoors
 Logistieke oplossingen voor de binnenvaart
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II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne

Introductie

Dit hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van de Oekraïense binnenvaartsector, bevat een beschrijving van de structuur en de
belangrijkste stakeholders, en geeft een beeld van de kenmerken en kansen in de sector. De Oekraïense binnenvaartsector bestaat uit:

• Rivierhavens

• Scheepsbouw- en scheepsreparatiewerven

• Onderzoeks- en trainingsinstituten

• Binnenlandse waterwegen

• Staatssystemen voor navigatieveiligheid en controle

• Riviervloot van verschillende categorieën: passagier, vracht,
technisch en onderhoud

7
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Dnipro 
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Sources: UNECE, Ministry of Infrastructure of Ukraine 
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Number Section name

Section 

length 

(Km)

Country

90-03

DNESTR (Belgorod Dnestrovskiy -

Ukraine/Moldova border) 39.00 Ukraine

90-03

NISTRU (DNESTR) (Ukraine/Moldova 

border - Reskeet) 98.00

Ukraine, 

Republic of 

Moldova

80-09

DANUBE - KILIA ARM (Ismail Cape -

Chatal - Vilkovo (116.0 km - 18.0 km)) 98.00

Romania, 

Ukraine

80-09

DANUBE - KILIA ARM (Vilkovo - Bistroe 

Arm Outlet (Old Istanbul Arm) (18.0 km -

11.0 km)) 7.00 Ukraine

80-09

DANUBE - KILIA ARM (Bistroe Arm Outlet 

- Sea approach canal (11.0 km - 1.57 km)) 9.00 Ukraine

80-09

SEA APPROACH CANAL (1.57 km - (-

1.85 km)) 3.00 Ukraine

40

DNIPRO (Mouth of the Pripyat River -

Kyiv) 83.00 Ukraine

40

DNIPRO (Kyiv - Kanev Hydroelectric 

Power Plant (GES) (856.0 km - 722.0 km)) 134.00 Ukraine

40

DNIPRO (Kanev GES - Kremenchuk GES 

(722.0 km - 556.0 km)) 166.00 Ukraine

40

DNIPRO (Kremenchuk GES -

Dniprodzerzhynsk GES (556.0 km - 433.0 

km)) 123.00 Ukraine

40

DNIPRO (Dniprodzerzhynsk GES - Dnipro 

GES (433.0 km - 305.0 km)) 128.00 Ukraine

40

DNIPRO (Dnipro GES - Kakhovka GES 

(305.0 km - 93.0 km)) 212.00 Ukraine

40

DNIPRO (Kakhovka GES - Kherson (93.0 

km - 28.0 km)) 65.00 Ukraine

40

DNIPRO (Kherson - Entry to Rvach 

Branch) 28.00 Ukraine

40

KHERSON MARITIME CANAL (entry to 

Rvach Branch - clearing line of 

Adzhigolskaya Spit) 40.00 Ukraine

40-01

DESNA (From the mouth to Chernihiv 

(0.00 km - 198.0 km)) 198.00 Ukraine

40-02

PIVDENNY BUH (Buhsko - Dnipro -

Limanskiy Kanal (BDLK)), sections 1-13 81.40 Ukraine

80 DANUBE (170.0 km - 0.0 km ) 170.00

Romania, 

Ukraine
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De rivier de Dnipro, die van noord naar zuid door
het Oekraïense grondgebied stroomt, is met een
totale lengte van 2.201 km de op twee na grootste
rivier van Europa, na de Wolga en de Donau. Er zijn
vijf administratieve centra gelegen aan de rivier, nl.
Kiev, Cherkasy, Dnipro (voorheen Dnipropetrovsk),
Zaporizhzhia en Kherson. De rivier heeft een reeks
van zes opvangreservoirs: Kyivske, Kanivske,
Kremenchutske, Dniprodezershynske, Dniprovske,
en Kakhovske, en elk reservoir heeft een hydro
engineering complex en bijbehorende
scheepssluizen. Tijdens het Sovjettijdperk was de
rivier een belangrijke waterweg voor de economie
van Oekraïne en werd er jaarlijks meer dan 60
miljoen ton vracht over vervoerd. Volgens de
Classificatie van Europese Binnenwateren is het
deel van Dnipro van Kiev naar Kherson
geclassificeerd als Vb-navigatiepas, waardoor
schepen van maximaal 6.000 ton op de route
toelaatbaar zijn. De afmetingen van de sluizen zijn
270x18 meter met een diepte van 3,65 m. Door het
gebrek aan investeringen in infrastructuur tijdens
het afgelopen decennium heeft de navigatiepas
echter ernstige knelpunten gekregen die moeten
worden aangepakt.

De Dnipro rivier

De slechte staat van de sluizen belemmert de navigatie en vormt een milieurisico. Er zijn
verschillende locaties op de rivier waar de daadwerkelijke diepte beperkt is tot 3,0-3,2 m
vanwege rotsen die onder water liggen en waar baggeren noodzakelijk is. Op dit moment zijn
schippers verplicht deze gebieden door te gaan met beperkte vracht of gedurende de periode
dat er water uit het hydro engineering complex wordt gelaten. Ook zijn er twee beweegbare
bruggen van 8,5 m (bij de steden Dnipro en Kremenchug) die deel uitmaken van het
Oekraïense Spoorwegenbedrijf en allebei moeten worden gerepareerd.

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne

90% van het 
binnenvaart transport 



10

Er is een dringende behoefte aan investeringen in de rivierinfrastructuur om veilig vervoer te kunnen garanderen en om de waarde van de Dnipro
rivier voor de Oekraïense economie te kunnen herstellen. De Oekraïense overheid en de IFIs (EBRD, EIB en Wereldbank) hebben zich gecommitteerd
tot de benodigde investeringen in de Dnipro rivierinfrastructuur en het is de verwachting dat de financiering in 2018 beschikbaar komt. Na het
realiseren van de verbeteringen zijn de verwachtingen dat het vrachtvervoer al in 2019 gestegen zal zijn naar 10 miljoen ton, en naar 20 miljoen ton in
2035.

Het vrachtvolume dat over de rivieren in Oekraïne
is vervoerd (waaraan de Dnipro een aandeel heeft
van ongeveer 90%) is in de afgelopen jaren
aanzienlijk gedaald, vanwege:

- Gebrek aan investeringen in de infrastructuur

- Onevenwichtig fiscaal overheidsbeleid
(belasting / tarieven) voor intermodaal
vervoer waardoor riviertransport minder
aantrekkelijk is in vergelijking met spoor- en
wegtransport

- Onevenwichtige privatisering van Ukrrichflot –
het belangrijkste bedrijf actief in de
Oekraïense binnenvaart

- Aanzienlijke daling van de binnenlandse vloot;
en een groot deel is gesloopt

- Complicaties voor buitenlandse schippers om
te opereren op de Oekraïense
binnenvaartwegen (hogere kosten, speciale
vergunningen, etc.)
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II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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Oekraïne is een van de grootste mondiale exporteurs van graan en plantaardige oliën en
de prognose is verdere groei. In het komende decennium kan Oekraïne 90 miljoen ton
graan per jaar gaan produceren en tot 50-55 miljoen ton per jaar gaan exporteren. Om de
ontwikkeling van de agribusiness sector, mijnbouw en industrie (en economische groei) te
faciliteren, is het noodzakelijk dat de infrastructuur en logistiek wordt gemoderniseerd.

Oekraïne en de EU hebben de Associatieovereenkomst getekend met als doel een
volledige harmonisatie van de Oekraïense wetgeving met de Europese normering in de
transportsector in een periode van 8 jaar.

Het herstel van de E-40 navigatiepas als transportroute: Oostzee – Gdansk – Dnipro rivier –
Zwarte Zee is een van de prioriteiten van de Oekraïense regering.

Stimulansen

Stimulansen voor de ontwikkeling van het binnenvaartvervoer

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne

11
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De Associatieovereenkomst verplicht Oekraïne om de volgende EU-richtlijnen verband houdende met de binnenvaart te implementeren:

• het functioneren van de transportmarkt– Directive No. 96/75/EG van 19 november 1996 betreffende het systeem van charteren en prijsvorming
van nationaal en internationaal binnenvaart transport in de Gemeenschap; vervoersdiensten worden verleend op basis van vrije tarieven en het
beginsel van vrijheid bij het maken van scheepvaartcontracten.

• de toegang tot de vervoersmarkt en het beroep – Directive No. 87/540/EEC van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van
vervoerder van goederen over water, zowel nationaal als internationaal, en de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere
bewijzen van formele kwalificaties voor dit beroep, Directive No. 96/50/EG van 23 juli 1996 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor
het verkrijgen van nationale certificaten voor het goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap.

• transportveiligheid – Directive 2006/87/EG van 12 december 2006 (zoals gewijzigd), waarin technische voorschriften voor binnenvaartschepen,
met inbegrip van bouw- en uitrustingsnormen, zijn vastgelegd; Directive 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september
2008 betreffende het binnenlandse vervoer van gevaarlijke goederen, dat in feite is verdeeld over drie internationale overeenkomsten over het
vervoer van gevaarlijke goederen via de binnenvaart.

• rivierinformatiediensten – Directive 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde
rivier informatie diensten op de binnenwateren in de Gemeenschap, betrekking hebbend op de invoering van de rivier informatie systemen (RIS) en
gericht op het verstrekken van navigatie- en vervoersinformatie voor binnenvaartschepen met navigatieveiligheid als doel.

Ook moet Oekraïne (binnen 6 jaar) de Directive 2016/802 implementeren met betrekking tot het verminderen van het zwavelgehalte van (marine)
brandstoffen (vervangt Directive 99/32 in de AO welke nu wordt ingetrokken).

De Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (AO) omvat een uitgebreid programma voor Oekraïne om zijn bedrijfswetten en -procedures af te stemmen
op die van de Europese Unie. De samenwerking tussen de EU en Oekraïne op het gebied van vervoer is beschreven in Hoofdstuk 7 van Titel 5
"ECONOMISCHE EN SECTORSAMENWERKING" van de AO. Het hervormingsprogramma van de vervoerssector is een van de meest uitdagende
onderdelen van de AO, omdat het als doel heeft om de Oekraïense wetgeving volledig te harmoniseren met de Europese standaarden en gericht is
op de omzetting van de wet- en regelgeving, volledige implementatie en handhaving gedurende een periode van 8 jaar vanaf het moment van de
inwerkingtreding van de AO.

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne

Internationale commitments van Oekraïne op het gebied van waterweg transportwetgeving
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Lange termijn doelen (tot 10 jaar):
 Ontwikkeling van een programma voor productie van een nationale vloot met behulp van de Oekraïense scheepsbouwcapaciteiten
 Deelnemen aan het restauratieproces van de E-40 navigatiepas, die het doorvoerpotentieel van de rivier Dnipro kan ontsluiten door de Baltische Zee 

met de Zwarte Zee te verbinden
 Integratie van Oekraïense binnenvaartwegen in het TEN-T netwerk

13

De ontwikkeling van de binnenvaart is een integraal onderdeel van de 2020-transportstrategie van Oekraïne. 
Volgens het Strategisch Plan voor de ontwikkeling van binnenvaart voor 2020 zijn er een aantal strategische 
prioriteiten gedefinieerd:

Korte termijn doelen (tot 3 jaar):
 Integratie van binnenwatervervoer in Europese binnenlandse waterwegen, het oprichten van een erkend 

regelgevend orgaan op het gebied van binnenvaarttransport
 Ontwikkeling en goedkeuring van het plan van integratie van de Oekraïense binnenvaartwegen (Dnipro en 

Donau) in het trans-Europese transportnetwerk TEN-T en toename van het netwerk voor multimodale 
transporten met behulp van “rivier-zee” schepen

 Goedkeuring van de "Wet op het binnenvaartvervoer van Oekraïne" door het Parlement *
 Prioriteren van soorten vracht, die te vervoeren zijn over de rivieren
 Verbetering van het Rivierinformatiesysteem
 Verbetering van het onderwijsniveau van personeel in scheepvaart- en haven subsectoren
 Creëren van publiek bewustzijn en steun voor het herstel van de binnenvaart in Oekraïne

Middellange termijn doelen (tot 5 jaar):
 Creëren van een effectieve regeringsstructuur
 Implementatie van richtlijnen en verordeningen van de EU in verband met het binnenvaartvervoer
 Creëren van een netwerk van opleidingscentra voor onderwijs op zowel theoretisch als praktisch gebied 

met betrekking tot de binnenvaart in Oekraïne

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE

OFUKRAINE

Overheidsbeleid Binnenlandse Waterwegen

•Note: Er zijn twee alternatieve opties voor de conceptwet inzake binnenvaartvervoer, die geregistreerd zijn voor de hoorzitting van het Oekraïense parlement: 
No. 2475a en No. 2475a-3. Momenteel worden beide conceptwetten geanalyseerd door internationale experts in opdracht van de Wereldbank, de EU en de 
Nederlandse overheid. De aanbevelingen voor verbeteringen zullen in het begin van de herfst 2017 worden gegeven, het aannemen van de nieuwe wet wordt 
verwacht voor eind 2017 - begin 2018.

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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 Strategieontwikkeling en monitoring

 Maritieme Administratieve functies

 Coördinatie van activiteiten van de diverse
afdelingen

 Ontwikkeling wetgeving

Ministerie van Infrastructuur van Oekraïne
Afdeling maritieme en binnenvaarttransport 

 Bieden en onderhouden van navigatiehulp (ATON)
op zeekust en binnenvaart

 Verstrekken van navigatie-informatie aan
schippers

 R&D op het gebied van navigatie en hydrografie

Derzhhydrographia
(“Hydrografische Staatsdienst van Oekraïne”)

 Aanleg en onderhoud van sluissystemen langs de
Dnipro rivier

 Onderhoud van de waterwegen volgens
specificaties

 Loodsdiensten aan schippers

Staatsonderneming Ukrvodshlyah
(“Oekraïense Rijkswaterstaat”)

 Onderhoud van de hydrotechnische structuren
van de rivierhavens (ligplaatsen, pieren, kaden,
etc.)

 Personentransport door middel van eigen
riviervloot

Staatonderneming “Rivierhavenautoriteit” 

Institutionele setting, hoofdtaken van verantwoordelijke overheidsinstanties *

*Noot: De institutionele setting is beschreven per juni 2017, alleen de hoofdtaken zijn weergegeven.  De verdeling van de taken / 
verantwoordelijkheden is een onderwerp van hervorming nadat de Concept Wet voor Binnenvaart Transport is aangenomen (ter discussie). 

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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 Onderhoud Rivier Informatiesysteem, AIS Netwerk

 Leveren van loodsdiensten

 Training van pilots

 VTMS diensten (kust-, zeehavens)

Delta Lotsman (“Delta Pilot”) 
Dochteronderneming van Staatsautoriteit Zeehaven

 Administratieve controle van veiligheidsmaatregelen

 Registratie van schepen in het Staatsregister

 Uitgifte van eenmalige vergunningen voor toegang op de rivieren
voor schepen onder buitenlandse vlag

 Licenties (passagiersvervoer, gevaarlijke stoffen vervoer, etc.)

Staatsautoriteit van Oekraïne voor Transportveiligheid

 Technisch onderzoek naar de schepen die in gebruik zijn en het
uitgeven van certificaten voor zeewaardigheid

 Registratie van onder toezicht staande schepen en opnames in
het registratieboek

 Technisch toezicht op andere objecten en industrie- en
vervoersprocessen

 Technisch toezicht op navigeerbare hydrotechnische
structuren (inclusief die in de haven), scheepsbouw en
reparatieplaatsen

Staatsonderneming  Classificatiebureau 
“Het Scheepsregister van Oekraïne” 

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
Institutionele setting, hoofdtaken van verantwoordelijke overheidsinstanties (vervolg)

15
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De totale vloot van Oekraïne bestaat uit 1428 schepen, waaronder zeeschepen (februari 2017). Echter, ongeveer 40% van de schepen is 35+ jaar oud en
moet worden vervangen. Vaartuigen die op de binnenwateren varen, zijn bijna zonder uitzondering Oekraïens eigendom. De volumes die door deze
vaartuigen worden vervoerd, zijn niet vergelijkbaar met die in 1990; de vracht is minder dan 10% van wat toen werd vervoerd. Ook passagiersvervoer is
door de hoge exploitatiekosten over de binnenwateren tot een minimum beperkt (meer dan 90% van alle passagiersschepen is 20+ jaar).

Het grootste deel van de Oekraïense vloot is in privaat eigendom (77%). Informatie over de vrachtvolumes van deze schipeigenaren als ook hun
marktaandelen is niet publiekelijk beschikbaar. De belangrijkste scheepsbezitters actief in de binnenvaart zijn:

• Ukrainian Danube Shipping Company (http://oaoudp.com.ua/en/) State-owned
• Ukrrichflot (http://ukrrichflot.ua/en/) Private
• KDM Shipping (http://kdmshipping.com/en/) Private
• NIBULON (http://www.nibulon.com/) Private

Volgens de ramingen van de Kiev Staatsmaritieme Academie, vernoemd naar Petro Konashevich-Sahaydachniy, zou Oekraïne in de komende tien jaar
200 tot 350 extra schepen nodig hebben om het voorspelde transport van 20 miljoen ton aan te kunnen.

Riviervloot van Oekraïne (Februari 2017):
• 420 units – vrachtschepen met een totale capaciteit van circa 600 duizend ton
• 91 units   – passagiersschepen met een totale capaciteit van circa 15 duizend passagiers
• 152 units – sleepboten 
• 156 units – technische schepen en schepen voor bijzondere doeleinden
• 143 units – andere vaartuigen

Source: The Shipping Register, Ministry of Infrastructure of Ukraine

Vloot en scheepseigenaren

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne

http://oaoudp.com.ua/en/
http://ukrrichflot.ua/en/
http://kdmshipping.com/en/
http://www.nibulon.com/
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Rivierhavens

Er zijn 11 rivierhavens langs de rivier de Dnipro. De havens werden geconstrueerd tijdens het Sovjettijdperk en verwerkten jaarlijks
maximaal 100 miljoen ton vracht, voornamelijk delfstoffen en bouwmaterialen. Het dalen van de vracht bracht een aantal op het niveau
van overleven, met het verhuren van gebouwen als belangrijkste inkomstenbron. De totale verwerkte vracht in 2014 was 4,8 miljoen ton
(met een binnenlands vrachtvolume van 2,12 miljoen ton). Alle rivierhavens zijn geprivatiseerd, maar het particuliere eigendom is alleen
van toepassing op de landelijke objecten van de havens. Het kade- en havengebied blijft staatsbezit en wordt beheerd door de
Rivierhavenautoriteit. De belangrijkste havenoperator is Ukrrichflot, 5 van zijn havens bevinden zich hoofdzakelijk op het lagere en
centrale deel van de Dnipro. Daarnaast beschikt de Rivierhavenautoriteit over 8 afzonderlijke kade- en ladingsplaatsen die zij willen
ontwikkelen door middel van het aantrekken van private investeringen (onder PPP-constructies).

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne

No Name Capacity  

mln t/year

Website

1 Kherson River Port 5 http://ukrrichflot.ua/en/

2 Dnepropetrovsk River Port No info http://ukrrichflot.ua/en/

3 Nikolaev River Port 5 http://ukrrichflot.ua/en/

4 Nikopol River Port No info http://ukrrichflot.ua/en/

5 Zaporozhye River Port 6 http://ukrrichflot.ua/en/

6 Cherkassy River Port No info http://riverport.org.ua/

7 Dneprodzerzhinsk River Port No info http://rechport.pat.ua/

8 Kiev River Port No info http://krp.com.ua/

9 Kremenchug River Port 5 http://krrp.net/

10 Chernihiv River Port 4 http://chernigivriverport.pat.ua/

11 Novaya Kahovka River Port No info http://nkport.vatua.com/

http://ukrrichflot.ua/en/
http://ukrrichflot.ua/en/
http://ukrrichflot.ua/en/
http://ukrrichflot.ua/en/
http://ukrrichflot.ua/en/
http://riverport.org.ua/
http://rechport.pat.ua/
http://krp.com.ua/
http://krrp.net/
http://chernigivriverport.pat.ua/
http://nkport.vatua.com/


18

2. Terminal of
Cossatskiy branch

1. Svetlovodskiy rivierterminal 

Capacity: 94.000 tons
Ownership: Group of companies
"UkrAgroKom" and "Hermes-
Trading”

Capacity: 76.000 tons
Ownership: LLC Nibulon

3. Terminal at 
Novoodesskiy branch

Capacity: 76.000 tons
Ownership: LLC Nibulon

4. Terminal of
Cossatskiy branch

Capacity: 76.000 tons
Ownership:LLC Nibulon

5. Terminal at
Kamenka-Dneprovskaya branch

Capacity: 75.600 tons
Ownership: LLC Nibulon

De export van graan, oliehoudende zaden en plantaardige olie staat voor 90% van alle agrarische
export uit Oekraïne. In 2016 werd 39 miljoen ton graan geëxporteerd. Volgens de verwachtingen
van de Oekraïense Graan Vereniging kan Oekraïne het exportvolume in het volgende decennium
verhogen tot 50-55 miljoen ton. Dit dwingt particuliere bedrijven om te investeren in de bouw van
eigen faciliteiten voor graanoverslag. Deze terminals behoren voornamelijk tot de Oekraïense agro-
industriële of agro-trading bedrijven. Vier van de TOP-5 rivierterminals (2016) behoren tot
Agrobusiness (agro-industriële verticaal geïntegreerde) onderneming Nibulon. Een aanzienlijk deel
van de equipement voor deze terminals is geleverd door producenten uit de EU.

Rivierterminals

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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Throughout capacity: 3.5 million tons/year
Ownership: COFCO Agri (China)
Investment: USD 75 million
Year of completion: 2016

Naast de rivierterminals zijn er ook particuliere investeringen in graanterminals in zeehavens door internationale bedrijven
(met medefinanciering door IFI's). Enkele projecten:

 Nikolayev Sea port COFCO Agri (China) Completed
 Nikolayev Sea port Bunge (USA) Completed
 Odessa Sea port Louis Dreyfus (NL) Completed EBRD co-financing
 Yuzhny Sea port CHS Europe SA (Switzerland) Under construction
 Yuzhny Sea port Cargill (USA) Under construction EBRD co-financing
 Odessa Sea port HPC-Hamburg (Germany) Planned

Recente buitenlandse investeringen in haveninfrastructuur - voorbeelden 

Throughout capacity : 5 million tons/year
Ownership: Bunge (USA)
Investment: USD 180 million
Year of completion: 2016

Throughout capacity : 4 million tons/year
Ownership: Louis Dreyfus (NL)

Bruklin Kyiv (UA)
Investment: USD 103 million
Year of completion: 2016
Co-financing (dept): EBRD (USD 60 million)

Het Ministerie van Infrastructuur is momenteel op zoek naar verdere investeringen, vooral in zeehavens. Er zijn een aantal bedrijven die
reeds MoU's hebben ondertekend met de overheid over mogelijke investeringen:

 DP World (United Arab Emirates): Investering in sleepbootvloot in Odessa haven, concessie in Yuzhny haven
 Hutchison Ports (China) : Concessie in Chernomorsk haven

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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Langs de Oekraïense Zwarte en Azov Zeekusten zijn er 18 handelshavens en 3 zeevisserijhavens, van west naar oost: Reni, Izmail, Ust-Dunaisk,
Belgorod-Dnestrovskiy, Ilyichevsk, Odessa, Yuzhniy, Nikolaev, Oktyabrsk, Kherson, Skadovsk, Yevpatoria, Sevastopol, Yalta, Theodosia, Kerch,
Berdyansk, Mariupol. Sommige zeehavens bevinden zich aan de oevers van de rivier, hoewel ze ook geschikt zijn voor zeeschepen.

Approximate structure of the Ukrainian fleet (2015)

De belangrijkste Oekraïense
havens zijn die van Odessa,
Ilyichevsk en Yuzhniy (Odessa),
welke allemaal niet ver van elkaar
gesitueerd zijn in het
noordwestelijke deel van de
Zwarte Zee. Deze drie havens
staan in totaal voor 61,9% van de
vrachtomzet in de Oekraïense
handelshavens en 43% van de
vrachtverwerking in alle havens
en terminals van het land.
Vaartuigen met een diepte van
11,5-14,5 m hebben toegang tot
deze havens. De andere havens in
Oekraïne kunnen alleen schepen
met aanzienlijke minder diepgang
toelaten.

Source: Register of Ships of Ukraine: http://shipregister.ua/pdf/reg-ships.pdf

No Name Capacity  

mln t/year

Website Location

1 Odessa Merchant Sea Port 40 www.port.odessa.ua Black Sea

2 Ilichevsk Merchant Sea Port 30 www.ilport.com.ua Black Sea

3 Yuzhny Merchant Sea Port 20 www.port-yuzhny.com.ua Black Sea

4 Reni Merchant Sea Port 14.5 www.portreni.com.ua Danube 

5 Mariupol Merchant Sea Port 12 www.marport.net Azov Sea

6 Izmail Merchant Sea Port 7.7 www.izmport.com.ua Danube

7 Nikolaev Merchant Sea Port 5.5 www.portnikolaev.com Dnipro-Bug Estuary

8 Kherson Merchant Sea Port 5 www.seaport.kherson.ua Dnipro

9 Skadovsk Merchant Sea Port 5 www.ukrport.org.ua Black Sea

10 Oktyabrsk (Olvia) Specialized Sea Port 2 http://uspa.gov.ua/oct/ Dnipro-Bug Estuary

11 Belgorod-Dnestrovsky Merchant Sea 

Port 

1 www.bdport.com.ua Dniester Estuary

12 Ust-Dunaisk Merchant Sea Port 1 www.ukrport.org.ua/p-ust-

dunay.htm

Black Sea

13 Berdyansk Merchant Sea Port 0.7 www.bmtport.com.ua

* Noot: Exclusief het bezette grondgebied van de Autonome Republiek De Krim en Sevastopol.

Zeehavens van Oekraïne *

Zeehavens

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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Scheepsbouw

De Oekraïense scheepsbouw, die deel uitmaakte van de
scheepsbouwindustrie van de Sovjet-Unie, omvatte 9 scheepswerven en
68 verwante bedrijfstakken, waaronder engineering- en
onderzoeksinstellingen, dekequipement en machineproductiebedrijven,
fabrikanten van elektrische apparatuur en andere bedrijven die
equipment leveren voor schepen en vaartuigen in aanbouw.
Na 1991 bleef scheepsbouw in onafhankelijk Oekraïne zonder
gekwalificeerd beheer, planning, financiering en verloor haar markt
wegens economische liberalisering. In de afgelopen 20 jaar bedraagt de
gemiddelde bezetting van de Oekraïense scheepswerven niet meer dan
10-12% per jaar.
Er zijn echter al enkele private initiatieven opgezet. NIBULON, de op een
na grootste scheepseigenaar in Oekraïne, is al begonnen met de
renovatie van haar eigen werf met een geschat investeringsbedrag van
USD 74 miljoen, gefinancierd door de Europese Investeringsbank.
NIBULON is van plan om in de komende 3-4 jaar zo’n 35 nieuwe
binnenvaart- en zeeschepen te bouwen, zoals sleepboten, aken en
drijvende kranen.

 Shipbuilding yard named after 61 Communards (Nikolayev)
 Chernomorskiy shipbuilding yard (Nikolayev)
 Shipyard  “Ocean” (Nikolayev)
 NIBULON Shipyard (Nikolayev)
 Kherson  shipbuilding yard (Kherson)
 The Shipyard “Pallada” (Kherson)
 The Shipyard “Leninskaya Kuznitsa” (Kyiv)

Scheepsbouwwerven:

Oekraïense scheepswerven houden zich bezig met het repareren
van schepen uit de Zwarte Zee, de Middellandse Zee, de Baltische
landen, evenals Oekraïne.

De belangrijkste scheepsreparatiewerven in Oekraïne zijn:

 Komintern (Kherson city)
 Illichevskiy (Illichevsk city)
 Kiliyskiy (Kiliya city)
 Odesskiy (Odessa city)
 Zaporozhskiy (Zaporozhiye city)
 Kievskiy (Kiev city)
 Izmailskiy (Izmail city)

Alle scheepswerven hebben pieren en wateren voor toegang en
reparatie. De fabrieken zijn uitgerust met apparaten om schepen
op te heffen, zoals hellende banen met horizontale
reparatieplatforms en drijvende reparatie platforms (Kherson,
Zaporozhe). Alle soorten reparaties aan de romp, equipment en
andere delen van het schip worden op de werf uitgevoerd. De
technische uitrusting op de werf voldoet niet aan de moderne
standaarden voor reparatie. Toch zijn alle scheepswerven
momenteel nog steeds in gebruik.

Scheepsreparatie

Scheepsbouw en -reparatie

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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Name Location Specialization Number of 

staff

Webpage

CHERNOMORSUDOPR

OEKT

Nikolayev Merchant ships 200 www.chsp.mksat.net

CDB CORALL Sevastopol Crane barges, pipe laying barges and all kinds of offshore 

materials and platorms

No info www.cdbcorall.ru/

CDB SCHUNA Kyiv Has a proven track record in fishing vessels, but it has 

also designed other types of vessels such as dredgers, 

research vessels, and military vessels

No info http://fis.com/schuna/

MDEM (DAMEN 

Group)

Nikolayev Shipbuilding engineering/ advisory/supervisory services 100 www.damen.com/en/com

panies/marine-design-

engineering-mykolayiv

ZALIV Nikolayev three main markets: merchant vessels,cruise & ferries,

and offshore & special vessels

80 www.zalivdesign.com

POSS and POSS 

TOROLA

Nikolayev Technical support and development of shipyards, as well 

as  project support, including operatonal management 

and workshop informaton

50 www.poss-ltd.com

SIGO MARINE Odessa technical documentation for merchant vessels and small 

crafs

No info www.sigo.com.ua/

MEB Odessa designing many types of

civil ships

60 www.meb.com.ua

PROLINE Nikolayev A yacht design and engineering office No info www.proline.ua

DESIGN GROUP ALA Nikolayev Specializes in sailing boats and sailing vessels of up to  36 

m

No info www.dg-ala.com

STATE R&D 

SHIPBUILDING CENTRE

Designing of the warships, auxiliary vessels and special 

floating units; Engineering support of the modernization 

of the warships; Investigations in the naval weaponry and 

shipbuilding science 

No info www.srdsc.com

Scheepsontwerp bureaus en engineering bedrijven

Ten tijde van de Sovjet-Unie is 
scheepsontwerp en engineering 
opgekomen in grote en zeer 
bureaucratische centrale 
ontwerpbureaus (CDB’s). Deze bureaus 
bestaan nog steeds, zij het kleiner en 
niet meer in staatsbezit. Typische 
voorbeelden zijn CDB Corall in 
Sevastopol en het Chernomorsudo
project in Nikolayev. Ondertussen zijn 
er ook veel kleinere ondernemende 
marine-architectuur en 
ingenieursbureaus ontstaan, vaak als 
offshoots van de CDB's. Sommige 
bedrijven zijn mondiaal concurrerend. 

MDEM maakt deel uit van de Damen 
Groep. Zaliv en MEB werken 
wereldwijd voor scheepsbezitters.

Scheepsontwerp en engineering 

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne
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Maritime Universities

Traditioneel gezien is het niveau van het technisch onderwijs in Oekraïne hoog. Het belangrijkste probleem is de beheersing van de Engelse taal, hoewel
dit snel aan het verbeteren is. Maritiem onderwijs is ook op een hoog niveau en is nog steeds erg populair. In 2015 zijn de zee- en
binnenvaartspecialisaties echter verenigd in één classificatie. Vanaf dat moment wordt het onderwijsprogramma voor beide professionele richtingen
hetzelfde en kan iedereen die de opleiding afrondt op zowel zee als rivier werken. Toch zijn er enkele instituten die historisch gezien de nadruk leggen
op binnenvaartonderwijs. Dochtermaatschappij Dunai van de Odessa Maritieme Academie in de stad Izmail is vooral verantwoordelijk voor de opleiding
van binnenvaartschippers, evenals de Kyiv State Maritime Academy. Daarnaast geven een aantal faculteiten van de Admiral Makarov National
University of Shipbuilding onderwijs in de bouw van binnenvaartsschepen. Zowel de Odessa Maritieme Academie als Nikolayev Shipbuilding University
zijn sterk op R&D gebied en actief op internationaal niveau.

Ook is er een gebrek aan beroepsopleiding voor binnenvaartspecialisten in Oekraïne (bv. baggeren, onderhoud infrastructuur, etc.). Eigenlijk is er
slechts één college dat specialisten opleidt voor de binnenvaart – College of Marine and River Fleet van de Kiev State Maritime Academy, vernoemd
naar Hetman Petro Konashevich-Sagaidachny, gevestigd in Kiev.

Institutes Place Website Students Teachers  PhDs Professors and  

Doctors  of Science

1 Odessa National 

Maritime Academy

Odessa  http:y/www.onma.edu.ua 8000 370 150 50

2 Admiral Makarov 

National University 

of Shipbuilding

Nikolayev http://www.nuos.edu.ua/ No info No info No info 70

3 Kyiv State Maritime 

Academy named 

after hetman Petro 

Konashevich-

Sahaydachniy

Kyiv http://mv.maritime.kiev.u

a/eng/index.htm

No info No info No info No info

Onderzoeks- en trainingsinstituten

II. Beschrijving van de binnenvaart transportsector in Oekraïne



24

III. Dnipro Development Initiative (DDI)

24

De samenwerking tussen het Oekraïense Ministerie van Infrastructuur, de Nederlandse ambassade in Kiev en de IFI's heeft geresulteerd in de
oprichting van het Dnipro Development Initiative (DDI), een partnerschap tussen de Oekraïense regering en potentiële donoren, waarin Nederland
haar unieke expertise in de watersector en logistiek beschikbaar stelt. De DDI is eind 2016 van start gegaan.

Dnipro River
Identification of Intervention
Needs

Contractor: Royal HaskoningDHV

Dnipro River Market Study:
• Traffic demand analysis
• Cost benefit analysis
• Implementation plan

Contractor: TBD

Pre-viability assessment of PPP options
for:
• Lower Dnipro River
• Kherson Sea Commercial Port

Contractor: Royal HaskoningDHV

Analysis of the Asset
Management system

Dnipro River
Engineering Evaluation
Assessment

De IFI’s hebben hun commitment uitgesproken om de ontwikkeling van de binnenlandse waterwegen in Oekraïne te ondersteunen en hebben 
verschillende studies gefinancierd als voorbereiding op investeringen in de modernisering van de Dnipro-rivierinfrastructuur. De resultaten van deze 
studies helpen bij het bepalen van de benodigde investeringen en de prioriteitsstelling van de interventiegebieden. Het is de verwachting dat de eerste 
financieringsovereenkomsten eind 2017 worden afgerond.
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IV. EU-fondsen voor projecten in de binnenvaart transportsector in Oekraïne 
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Analyse van de huidige stand van zaken in de
binnenvaartsector en de prestaties op de rivier de
Dnipro

Een van de doelstellingen van dit project is het
opstellen van een mandaat voor een nieuw
technisch bijstandsproject "Bijstand voor Dnipro
transportontwikkeling", die in 2018 wordt
verwacht.

Implementing partners:

Expertise France & EGIS
(Frankrijk)

Steun voor de Implementatie van de
Associatieovereenkomst en voor de Nationale
Strategie in de Transportsector in Oekraïne

Een van de doelstellingen van dit project is de
ondersteuning van de Oekraïense autoriteiten ter
voorbereiding op de eerste controle van Oekraïne
door de Internationale Maritieme Organisatie
(IMO) die voor 2018 staat gepland.

Er zijn 2 lopende technische assistentieprojecten in Oekraïne op het gebied van
binnenvaarttransport die door de EU worden gefinancierd:

Implementing partners:

TiEG & SWS
(Duitsland)
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V. Het maritieme cluster in Nederland

.

Bron: De Nederlandse Maritieme Cluster-Monitor
2016

Dit hoofdstuk bestaat uit informatie over de subclusters van Nederlandse bedrijven die producten en diensten kunnen leveren gericht op de
behoeften van de Oekraïense stakeholders in de beoogde sectoren van de binnenvaart in Oekraïne.

Het is algemeen bekend dat het Nederlandse maritieme cluster een sterke positie in de wereld heeft dankzij het sterk ondernemende en
innovatieve vermogen van de bedrijven binnen het cluster. Het cluster bestaat uit de volgende maritieme sectoren: scheepvaart, scheepsbouw,
offshore, binnenvaart, baggeren, havens, marine, visserij, maritieme diensten, jachtbouw/watersport en marine equipement toelevering. De
totale export van het maritieme cluster bedroeg € 22,5 miljard in 2015, wat overeenkomst met 5,3% van de totale Nederlandse export van
goederen en diensten. Sommige subsectoren (visserij, scheepvaart, marine en scheepsbouw) genereerden een omzetwaarde in 2015 dat onder
het niveau van 2006 was (gesteld op 100%). Voor de scheepvaart en scheepsbouw is dit veroorzaakt door de overcapaciteit en de wereldwijde
daling in de sectoren. In de volgende secties wordt een samenvatting gegeven van de subsectoren op het gebied van binnenvaart.

Introductie
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V. Het maritieme cluster in Nederland

Ongeveer 4000 voornamelijk kleine MKB-bedrijven in deze sector zijn gekenmerkt door
diversiteit: ontwerp, jachtbouw en -afwerking, jachthavens, reparatie en onderhoud,
retail en groothandel, verhuur, scheepvaartscholen, vissersbedrijven, zeilbedrijven en
visreizen. Superjachtbouw is een belangrijk exportgericht onderdeel van de sector. De
bouw van superjachten vereist gespecialiseerd vakmanschap, dat in de praktijk wordt
gebracht op 18 gespecialiseerde scheepswerven (MKB). De exportmarkt voor
superjachten groeit nog steeds. Deze sector heeft een omzet van € 2,3 miljard (2015).

Belangrijke superjachtbouwers:
 Amels-Holland
 Feadship (De Vries en Van Lent yards)
 Hakvoort
 Oceanco

Jachtbouw/watersport

Deze sector heeft een omzet van € 5,2 miljard (waarvan export: € 3,4 miljard) (2015).
Scheepsbouwers bedienen voornamelijk nichemarkten zoals bouw van offshoreschepen,
speciale schepen (zoals complexe baggerschepen en multifunctionele droge
vrachtschepen) en superjachten. Ongeveer 1500 bedrijven zijn actief in deze sector.

Belangrijke bedrijven:
 Damen Shipyard Group
 Royal IHC
 Bodewes Group
 Merwede

Scheepsbouw

Scheepsbouw en jachtbouw
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Ongeveer 4100 bedrijven zijn actief in deze sector. Typisch voor de Nederlandse
binnenvaartsector is het grote aantal (familie) scheepseigenaren (75%), met 2
werknemers.
Nederland heeft een dominante positie in de West-Europese binnenvaart met een
vloot van meer dan 8000 schepen (de grootste en meest moderne van Europa), met
een totale capaciteit van 9 miljoen ton, een aandeel van 34% in het Nederlandse
vrachtvervoer, een aandeel van 80% in bulkvervoer en een aandeel van 35% in
containertransport.
Grootste vaartuig: 16000 ton (+660 vrachtwagens)
Kleinste vaartuig: 360 ton (= 14 vrachtwagens)

Binnenvaart

Subdivisies zijn:
 Droge lading vervoer
 Tankervervoer
 Containertransport
 Drag & drop
 Personenvervoer

Meer dan de helft van de 13.900 medewerkers is
actief in het transport van droge vracht- en
containervervoer. Deze sector heeft een omzet
van € 2,4 miljard (waarvan export: € 1,1 miljard,
2015). Het exportaandeel laat een stijging zien.
Verdere groei van de binnenvaart wordt verwacht.

Flag Shares of Western European inland navigation in 
percentages, April 2015

Bron: Bureau Voorlichting Binnenvaart

V. Het maritieme cluster in Nederland

Binnenvaart
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Ongeveer 800 bedrijven zijn actief in deze sector, waarvan de meeste ook
equipment buiten deze sector leveren. Producten en diensten zijn o.a.: elektrische
en mechanische installaties, coatings en interieurontwerp, engineering en
onderhoudsdiensten, projectmanagement, veiligheidsanalyses.

Deze sector heeft een omzet van € 3,9 miljard (waarvan export: € 2,4 miljard euro in
2015). Een afname in omzet en werkgelegenheid wordt verwacht, vanwege de
malaise in de offshoresector.

Maritieme equipment toelevering

Ongeveer tien grote en middelgrote waterbedrijven zijn actief op de Europese en
wereldmarkt. Absolute marktleiders en toonaangevende bedrijven zijn Boskalis en
Van Oord. Samen hebben deze 2 bedrijven een omzet van € 5,8 miljard (2015). Vele
andere kleinere baggerbedrijven zijn gevestigd in Nederland en betrokken bij het
baggeren van de vele binnenwateren, met als belangrijke klant Rijkswaterstaat, de
autoriteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de de belangrijkste
waterwegen.

Baggeren

V. Het maritieme cluster in Nederland

Maritieme equipment, baggeren
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De omzet van € 13,5 miljard (export: € 7,4 miljard) geeft het belang aan van de Nederlandse havens voor de maritieme sector. De belangrijkste havens
zijn: Haven van Rotterdam en Haven van Amsterdam.
De haven van Rotterdam is de op drie na grootste in Europa. Het behoort tot het 'core-netwerk' van havens in Europa. De haven van Rotterdam is
marktleider in het gebied Hamburg-La Havre met een aandeel van 38%. Het verwerken van ruwe olie en olieproducten is belangrijk, het verwerken van
containers staat onder druk. De totale verwerking van goederen bedroeg 466,4 miljoen ton in 2015, met meer dan 100 duizend binnenvaartschepen en
29.000 zeeschepen per jaar.

Havens

De Haven van Rotterdam heeft in 2016 een omzet van ongeveer €
675 miljoen behaald met 1.100 medewerkers in diverse
commerciële, nautische en infrastructurele functies. De Haven van
Rotterdam is een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen in
bezit zijn van de gemeente Rotterdam (ongeveer 70%) en de
Nederlandse staat (ongeveer 30%).
Belangrijkste inkomstenstromen bestaan uit verhuur en
havenrechten. De autoriteit het Havenbedrijf Rotterdam verhuurt
haventerreinen aan voornamelijk opslag- en overladingsbedrijven en
voor de chemische en petrochemische industrie, inclusief
energieproducenten. De autoriteit heft havengelden op schepen die
gebruik maken van de haven. De autoriteit investeert in de openbare
infrastructuur, zoals wegen in het havengebied, in klantspecifieke
infrastructuur, zoals aanlegplaatsen en steigers, en in de
ontwikkeling van nieuwe haventerreinen. Om het vervoer zo
effectief mogelijk te kunnen beheren, investeert de autoriteit in een
verkeersmanagementsysteem, patrouillevaartuigen en
noodgevallencontrole.
De Haven van Rotterdam werkt samen met een aantal andere
belangrijke havens in de wereld: Shanghai, St. Petersburg en Jakarta.

V. Het maritieme cluster in Nederland

Havens
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Maritieme diensten
Deze sector kent een grote verscheidenheid aan bedrijven: bunkerbedrijven, scheepswerven,
opslagdiensten, classificatiebureaus, verzekeringsmaatschappijen en schadekundigen,
maritieme onderzoeksbureaus en kennisinstellingen, juridische dienstverlening en financiering,
maritieme scholen / opleidingsinstituten, uitzendbureaus, scheepsmakelaars, etc. Ongeveer
1100 bedrijven en bedrijfsonderdelen zijn actief in deze sector.
Ongeveer 100 onderzoeks- en kennisinstellingen zijn actief in deze sector. De grootste hiervan
zijn: MARIN, Deltares, NIOZ en Imares. De kennisinfrastructuur is zeer belangrijk voor het
behalen van een sterke positie in de internationale concurrentie.
Ook ongeveer 100 scheepsmakelaars maken deel uit van deze sector. In de Nederlandse
maritieme sector wordt ook een breed scala aan beroepsopleidingen aangeboden, met
Maritime Academy Holland en STC-groep als de belangrijkste aanbieders.
Deze sector heeft een omzet van € 2 miljard (2015) met een groei van 40% behaald in de jaren
2006-2015. Er zijn ongeveer 12.300 mensen in dienst.

Engineering (infrastructuur)

Ongeveer 200 bedrijven zijn actief in watertechniek. Subsectoren zijn: landaanwinning,
baggerwerken, kust- en shorewerk, constructieve watertechniek, bodemsaneering en
landschapsarchitectuur. Werk aan dijken en oevers is het belangrijkste type werk. De totale
omzet met betrekking tot de Nederlandse markt bedraagt € 2 miljard (waarvan export: € 1,4
miljard) (2015).

Belangrijke ingenieursbedrijven in de watersector zijn:
Antea Arcadis
Royal HaskoningDHV IHC Holland
IV-Group Ooms Construction (part of Strukton)
Witteveen en Bos

V. Het maritieme cluster in Nederland

Maritieme diensten, engineering diensten
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VI. SWOT Oekraïense binnenvaart transportsector 
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• De Oekraïense regering heeft zich sterk gecommitteerd aan het
herstel van de binnenlandse waterwegen.

• Het proces van omzetting van EU-wetgevende normen in de
transportwetgeving van Oekraïne is gerealiseerd.

• De Dnipro rivierinfrastructuur is ontworpen om een groot rivier
transportvolume aan te kunnen.

• IFI's en de EU-commissie zijn gecommitteerd om de ontwikkeling
van de rivier de Dnipro te financieren.

• Er zijn voldoende vrachtvolumes die op korte termijn over de
rivier vervoerd kunnen worden.

• De private investeringen in de binnenvaart-terminals en vloot in
Oekraïne zijn ten dele gerealiseerd.

• De investeringen in de navigatieveiligheid (River Information
System) zijn ten dele gerealiseerd en er is commitment om dit
volledig af te maken.

Strengths / sterkten

• Er zijn zes sluizen en twee beweegbare bruggen langs de Dnipro die
in slechte technische staat zijn en gerepareerd moeten worden.

• Het rivierbed van Dnipro is al jaren niet goed onderhouden. Er moet
gebaggerd worden en heeft ander onderhoud nodig. Op sommige
plekken bestaat de rivier bodem uit rotsen.

• Onevenwichtig fiscaal overheidsbeleid (belasting / tarieven) voor
intermodaal vervoer, waardoor riviertransport minder aantrekkelijk
is in vergelijking met spoor- en wegvervoer.

• De huidige wetgeving geeft complicaties voor buitenlandse
schippers om te opereren op de Oekraïense binnenvaartwegen
(hogere kosten, speciale vergunningen, etc.).

• Vanwege bevriezing is navigatie op de Dnipro in de wintermaanden
verboden (275-300 navigatiedagen / jaar).

• De Oekraïense vloot is oud en moet worden vervangen.

• Momenteel is er een tekort aan opgeleide specialisten voor
binnenvaartschepen, sluizen, terminals en havens (zowel technisch
als economisch onderwijs).

Weaknesses / zwakten

Intern

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de SWOT-analyse van de binnenvaartsector in Oekraïne, voortkomend uit de interviews met
sectorspecialisten, internationale experts en stakeholders.
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• De export van graan blijft toenemen in Oekraïne, als een van de
meest toonaangevende exporteurs wereldwijd, met een
huidige exportvolume van 39 miljoen ton (2016). In het
komende decennium kan Oekraïne tot 90 miljoen ton graan per
jaar gaan produceren en tot 50 miljoen ton per jaar gaan
exporteren.

• Volgens de Associatieovereenkomst moet de Oekraïense
wetgeving in de vervoerssector binnen 8 jaar volledig
geharmoniseerd worden met de Europese normen, waaronder
volledige liberalisering van activiteiten van
scheepvaartbedrijven.

• De implementatie van gewichtscontrole op wegen (is al
begonnen) zal handelaren dwingen om naar
transportalternatieven te zoeken.

• De Oekraïense Spoorwegen hebben al bijna hun
capaciteitsgrenzen bereikt.

• Herstel van de E-40 navigatiepas als transportroute: Oostzee –
Gdansk – Dnipro rivier – Zwarte Zee kan jaarlijks nieuwe
vrachtstromen brengen (tot 4 miljoen ton per jaar) en de
ontwikkeling van havens en andere infrastructuur stimuleren.

• Introductie van containervervoer, inclusief gekoelde containers,
naar Belarus.

Opportunities / kansen

• De modernisering van de rivierinfrastructuur is in grote mate
afhankelijk van de financiële middelen die door internationale
financieringsinstellingen (IFI’s) worden toegekend.

• De veranderingen in het wetgevingsklimaat vereisen nieuwe 
wetten en wijzigingen in de bestaande gecodificeerde wetten, 
aangenomen door het Parlement, wat langer kan duren dan 
oorspronkelijk gepland.

• De milieurisico's die gepaard gaan met de restauratie van de E-40 
navigatiepas moeten zorgvuldig worden geanalyseerd. 
Goedkeuring en commitment van de Belarusische en Poolse 
regering zijn nodig.

Threats / bedreigingen

VI. SWOT Oekraïense binnenvaart transportsector 

Extern
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VII. Kansen voor Nederlandse bedrijven

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van specifieke zakelijke kansen voor Nederlandse bedrijven uit het maritieme cluster die in de Oekraïense
binnenvaartsector zijn geïdentificeerd. De kansen zijn opgebouwd in subsectoren en gerangschikt in een tijdshorizon waarin ze gerealiseerd zouden
kunnen worden:

Korte termijn 1-2 jaar
Middenlange termijn 3-5 jaar
Lange termijn 5+ jaar

Introductie 
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Infrastructurele engineering

VII. Kansen voor Nederlandse bedrijven

 Op korte termijn 

 Beleidsadvies aan het Ministerie van Infrastructuur over de ontwikkelingsstrategie
met betrekking tot de binnenlandse waterwegen.

 Steun bij het ontwikkelen van een masterplan voor de rivier Dnipro.
 Milieueffectbeoordeling in verband met de restauratie van de E-40 waterweg.
 Hydrodynamische modellering van de belangrijkste componenten van het volledige

navigatiesysteem.
 Gezamenlijke onderzoeksprojecten met Oekraïense kennis- en onderzoeksinstituten.

Consulting, R&D  Op korte termijn

Internationale financieringsinstellingen hebben reeds aangegeven dat zij bereid zijn om
korte termijn € 70 miljoen te investeren in de modernisering van de sluissystemen; deze
zijn ontworpen en vervaardigd in de jaren 30-70 van de vorige eeuw. Doordat het niveau
van de gespecialiseerde technische expertise van de (voorheen) staatsbedrijven is terug
gevallen, is er behoefte aan:
 Gespecialiseerde expertise om de sluissystemen te moderniseren (zowel engineering,

fabricage en installatiewerk). Samenwerking met Oekraïense engineering bedrijven
wordt aanbevolen.

Daarnaast is er behoefte aan:
 Engineering van moderne haveninfrastructuur / terminals voor zowel PPP-projecten als

private business.
 Toezicht op infrastructurele bouwactiviteiten.
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De berekende hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk langs het navigatiekanaal de Dnipro
bedraagt 1,6 miljoen kubieke meter per jaar (waarbij het baggerwerk in havens niet is
meegenomen). Er zijn twee delen van het kanaal (in de buurt Kremenchuk en
Dniprodzerrzhynsk) met onderwaterrotsen die uitgraven moeten worden. Het geschatte
aantal rotsen dat moet worden verwijderd is 20.000 kubieke meter. Vanwege de daarbij
gepaarde milieurisico's moet het baggerwerk worden uitgevoerd door middel van
technieken met minimale impact op de omgeving of het milieu (hydraulische
onderwaterhamers en dergelijke).

Ook is er baggerwerk nodig tijdens de wederopbouw van zowel rivier- als zeehavens.

Baggeren  Op korte termijn

De Oekraïense vloot is oud en moet worden vervangen. Slechts 18% van de vloot is jonger
dan 20 jaar en er zijn amper nieuwgebouwde schepen. De verwachte private investeringen
in nieuwe of (meest waarschijnlijk) gebruikte vrachtschepen in de komende 3-5 jaar wordt
geschat op EUR 20-50 miljoen. De vraag naar kleinere, minder diepe vaartuigen (voor het
middelste en bovenste deel van de Dnipro) en containerschepen is voorzien.
Er is een dringende behoefte aan speciale schepen voor het onderhouden van de Dnipro
waterweg, zoals:

 Rivier baggervaartuigen 2-3 stuks
 Puinverwijderingsvaartuigen 2-3 stuks
 Toezichtsvaartuigen 4-5 stuks
 Dan runners 4-5 stuks

Levering van schepen  Tussen korte en middenlange termijn 

VII. Kansen voor Nederlandse bedrijven
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Op veel plekken van de Dnipro waterweg zijn de hulpmiddelen voor navigatie (ATON) –
rivierboeien – beschadigd, weg of onbelicht. Er is behoefte aan moderne radar
reflecterende rivierboeien en op zonne-aangedreven LED verlichte boeien. Op
middellange termijn wordt de toepassing van de technologie van "virtuele boeien" ook
verwacht.

Ook is er door het harmonisatieproces met de EU-regelgeving op het gebied van
verkeersveiligheid behoefte aan levering van automatische identificatie
systeemapparatuur (AIS) voor schepen. Ook is de communicatieapparatuur voor RIS
(afgelegen VHF-stations) nodig om een goede dekking langs de gehele waterweg te
waarborgen.

Levering van maritieme equipement  Tussen korte en middenlange termijn

VII. Kansen voor Nederlandse bedrijven

 Training van binnenvaartrederijen / -specialisten:
 Baggerwerkers
 Sluiswerkers
 Schippers van toezichtvaartuigen
 Etc.

 Curriculumontwikkeling voor het trainen van binnenvaartspecialisten
 Curriculumontwikkeling voor logistieke managers over het integreren van

binnenwatervervoer in de toeleveringsketen
 Kennisuitwisselingsprogramma’s
 Certificering van de Oekraïense opleidingsinstituten volgens de EU norm

Training  Op middenlange termijn 
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Oekraïne is de voormalige zuidelijke maritieme vleugel van de Sovjet-Unie. Het heeft een
sterke traditie in de scheepsbouw en er is veel kennis en vakmanschap beschikbaar (bv. in
de stad Mykolaiv). De kansen voor Nederlandse bedrijven in deze regio omvatten:

 Samenwerking in scheepsbouw (bv. contracting voor het fabriceren van rompen voor
speciale, middelgrote schepen, constructie van jachten).

 Levering van missie equipement (bv. baggermodules, etc.) voor schepen die in
Oekraïne worden gebouwd.

 Consultancy en projectmanagement voor Oekraïense scheepswerven.
 Samenwerking met Oekraïense scheeps engineeringsbedrijven (10+) waarvan een

aantal al mondiaal concurrerend zijn.

Scheepsbouw  Tussen korte en middenlange termijn

VII. Kansen voor Nederlandse bedrijven

Na wegneming van de administratieve belemmeringen voor buitenlandse
scheepseigenaren om op de binnenwateren te kunnen opereren, ligt het in de
verwachting dat de vraag naar waterwegvervoer groeit (containerverzending,
multimodale oplossingen, etc.). Dit wordt ondersteund door IWT-promotiebureaus en
logistieke adviseurs.

Binnenvaart
 Tussen middenlange en lange termijn
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 PPP projects in havens
 Transportbedrijven (incl. gezamenlijke investeringen

met lokale bedrijven)
 Brokerage/stuwadoors
 Logistieke oplossingen voor de binnenvaart

Investeringsmogelijkheden  Tussen middenlange en lange termijn

VII. Kansen voor Nederlandse bedrijven
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VIII. Aanbestedingsregels
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Op 1 augustus 2016 is een nieuwe wet inzake overheidsopdrachten van kracht gegaan die is bedoeld om overheidsopdrachten in Oekraïne te
vergemakkelijken en te stroomlijnen. Open publieke tenders zijn verplicht voor contracterende autoriteiten belast met openbare diensten die worden
beheerd door centrale of gemeentelijke overheden, inclusief bedrijven met een staats- of gemeentelijk belang van meer dan 50%. Belangrijk is dat
volgens de Publieke Aanbestedingswetgeving staatsbedrijven met activiteiten van industriële of commerciële aard niet vallen onder deze bepaling, en
is daarmee in lijn met de EU-wetgeving. De Oekraïense Publieke Aanbestedingswetgeving heeft ook reeds andere elementen uit de EU-wetgeving
opgenomen. Verdere verplichtingen voor het opnemen van de EU-wetgeving zijn vastgelegd in de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.
Om precies te zijn, Oekraïne is verplicht om binnen drie tot acht jaar na bekrachtiging van de associatieovereenkomst haar wetgeving in
overeenstemming te brengen met de volgende basiselementen:
• EU Directive 2004/18/EC betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken,
leveringen en diensten, en
• EU Directive 2004/17/EC betreffende de coördinatie van de aanbestedingsprocedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water-,
energie-, vervoer- en postdiensten.

Sinds 1 augustus 2016 moeten alle overheidsopdrachten (met uitzondering
van een aantal wettelijke bepalingen) van goederen met een waarde boven
UAH 200.000 (ca. EUR 7.000) en diensten ter waarde van UAH 1.500.000
(ca. EUR 52.000) gedaan worden via het e-inschrijvingssysteem ProZorro
(dat "transparant" in het Oekraïens betekent).

Het ProZorro-project is in mei 2014 in Kiev geïnitieerd door een groep
sociale anticorruptie activisten en met behulp van commerciële platforms is
er in februari 2015 een pilot van het ProZorro e-aanbestedingssysteem
gelanceerd. Met de nieuwe wet is het project stap voor stap uitgebreid om
alle aankopen van het land te omvatten. Het centrale platform, dat door
Transparency International Ukraine gehost werd tijdens de ontwikkelings-
en proeffase om bureaucratische processen te vermijden, is overgebracht
naar de staat en toegankelijk op www.prozorro.gov.ua.

www.prozorro.gov.ua
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EBRD’s volledige inkoopbeleid is omschreven in ““Procurement Policies and Rules”
(http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html). De
bank heeft geen beperkingen in de inkoop van goederen en services uit bepaalde landen en van
gelden verkregen uit leningen, investeringen of andere financieringsvormen van de Bank. De
Bank maakt haar leningen en andere activiteiten conditioneel aan internationale
tenderprocedures. Wanneer projecten worden ge-cofinancierd met andere instellingen, zijn de
inkoop regels en beleid van de Bank van toepassing.

De aanbestedingsregels die door de EIB worden toegepast, staan in de "Guide to procurement“
(http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm)
De handleiding is in juni 2011 geactualiseerd waarbij rekening is gehouden met de recente
ontwikkelingen in de EU-aanbestedingsregels, nieuwe EIB-beleidsregels zijn opgenomen en
internationale ‘best practices’ zijn weergegeven met als doel de regels van de bank te
harmoniseren met de regels van andere Internationale Financiering’s Instellingen.

Aankoop van goederen en diensten met behulp van een (co-)financiering van de internationale financieringsinstellingen geschiedt volgens de regels
van deze organisaties.

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm
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Overheidsinstituten

Organisatie Omschrijving Website Contactgegevens

Ministry of Infrastructure of 

Ukraine

Het Ministerie van Infrastructuur is het centrale 

lichaam van de uitvoerende macht op het gebied van 

vervoer, wegen, postdiensten en infrastructuur.

http://www.mtu.gov.ua/en/ Kyiv-135, 14 Peremohy Avenue

Tel: +380 (044) 351-50-09

State Enterprise  

"Ukrvodshlyakh"

Staatsonderneming "Ukrvodshlyakh" is een bedrijf 
dat fungeert als een commerciële onderneming 
gebaseerd op staatsbezit en wordt aangestuurd door 
het Ministerie van Infrastructuur van Oekraïne.

http://ukrvodshliah.org.ua/ 04071,  Kyiv,  Electrykiv street 14

Tel: +380 (044) 337-45-13

E-mail: 

office@ukrvodshliah.org.ua

Ministry of Ecology and 

Natural Resources of 

Ukraine

Het Ministerie van Ecologie en Natuurlijke 
Hulpbronnen van Oekraïne is een centrale 
uitvoerende autoriteit, die door het Kabinet van 
Ministers van Oekraïne bestuurd en gecoördineerd 
wordt.

http://www.menr.gov.ua/ Kyiv, 03035, Metropolitan Vasyl 

Lypkivskyi 35, 

Tel: +38 (044) 206-31-00

Tel: +38 (044) 206-31-07

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

State Enterprise 

“Administration of River 

Ports”

Staatsonderneming "Administration of River Ports" 
(Rivierhavenautoriteit) is een bedrijf, dat fungeert als 
commerciële onderneming gebaseerd op staatsbezit 
en behoort tot het Ministerie van Infrastructuur van 
Oekraïne.

http://www.arport.com.ua/in

dex.php/pro-nas

04071,  Kyiv, Electrykiv 14

Tel: +380 (044) 483-46-90

(044) 483-62-99

E-mail: 

Office_kiev@arport.com.ua

mailto:office@ukrvodshliah.org.ua
mailto:secretar@menr.gov.ua
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Overheidsinstituten

Organisatie Omschrijving Website Contactgegevens

Shipping Register of Ukraine Classificatiebureau op het gebied van zee- en 
riviervervoer, waarvan de basisactiviteiten gericht zijn 
op nastreven van veiligheid in de scheepvaart. Shipping
Register of Ukraine ontwikkelt samenwerkingsvormen 
met andere classificatiebureaus en organisaties in 
Oekraïne en internationale maritieme instellingen voor 
het nastreven van veiligheid in de scheepvaart.  

http://www.shipregister.ua/ Sagaydachnogo str., 10, KYIV, 

04070, UKRAINE 

Tel: +380 (44) 321-32-63 

Fax: +380 (44) 321-32-66 

E-mail: info@shipregister.ua

Ukrainian Sea Ports 

Authority

De Ukrainian Seaport Authority is in 2013 opgericht als 
gevolg van de hervorming van de maritieme industrie in 
Oekraïne om staatseigendommen in de zeehavens te 
beheren en efficiënt te gebruiken, mechanismen te 
creëren om investeringen aan te trekken voor 
ontwikkeling van de haveninfrastructuur en het 
realiseren van stabiele bedrijfsprestaties.

http://www.uspa.gov.ua/en 14, Peremohy Ave., 01135, Kiev

Теl.: +38 (044) 324-00-41

Fax: +38 (044) 324-00-80

E-mail:   info@uspa.gov.ua

State Hydrographic Service 

of Ukraine

De Hydrografische Dienst van Oekraïne heeft op dit 
moment een status van onderzoeks- en 
productieentiteit, opgezet met behulp van 
overheidsbezit en opererend binnen het Ministerie van 
Infrastructuur van Oekraïne. 

http://www.hydro.gov.ua/in

dex.php/en/

Kyiv 02094, Gagarina Avenue 23

Tel: (044) 296-60-40

Tel/Fax: (044) 292-12-17

E-mail: office@hydro.gov.ua

The River Information 

Service of Ukraine

De Rivierinformatiedienst van Oekraïne is opgericht om 
voorwaarden te scheppen voor veilige navigatie op de 
binnenwateren van Oekraïne.

https://ukrris.com.ua/ Odessa, 65026, 1-g Customs 

Square, 

Tel/Fax: +38 (048) 729 39 77

Mob. +38 067 518 81 01

E-mail: ukrris@ukr.net
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Internationale Financiering’s Instellingen (IFI’s) 

Naam Website Contactgegevens

The World Bank http://www.worldbank.org/en/count Kyiv, 1, Dniprovskiy Uzviz, 2nd Floor, Kyiv 

01010

Tel: +(380 44) 490-6671

E-mail: ukraine@worldbank.org

The European Bank for 

Reconstruction and Development 

(EBRD)

http://www.ebrd.com/ukraine.html Kiev Resident Office

46-46A Antonovycha Str.,

Kiev, 03150,

Tel: +380 44 277-11-00

E-mail: ROKievMBX@ebrd.com

The European Investment Bank 

(EIB)

http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm 101, Volodymyrska Str

UA-01033  Kiev

Ukraine

Tel: +380 443908018

Tel: +352 437967495

E-mail: kiev@eib.org
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Private sector

Naam Omschrijving Website Contactgegevens

Allseeds Group Allseeds is in 2010 opgericht na een management 
buy-out van de handelsactiviteiten na overname van 
de Allseeds Groep door de Kernel Group. 
Allseeds is actief in de inkoop van agrarische 
grondstoffen/ landbouwmaterialen, handel, logistiek 
en primaire verwerking van landbouwproducten.

http://allseeds.com/ 72, Verkhniy Val street 

Kyiv, 04070, Ukraine

Tel: +380 44 495 49 19

Fax: +380 44 495 49 18

Astarta Kyiv Astarta-Kyiv is een verticaal geïntegreerd agro-
industrieel bedrijf dat gespecialiseerd is in de 
verwerking van suiker en landbouwproductie, 
opgericht in 1993 met een in Nederland gevestigde 
holding. 

http://www.astartaholding.co

m/en/index.htm

04070, Kiev, Pochayninska str., 38/44

Tel: +380(44)462 5871;

+380(44)354 1800; +380(44)585 9494     

E-mail: office@astartakiev.com

Cargill AT, LLC Cargill is een internationale conglomeraat actief in de 
verwerking, opslag en handel van voedsel- en 
landbouw producten. Cargill Ukraine heeft twee 
bedrijven op het gebied van verwerking en extractie 
van zonnebloempitten met een capaciteit van bijna 1 
miljoen Mt per jaar. Cargill heeft 5 graansilo’s met 
een totale opslagcapaciteit van meer dan 360.000 
Mt. 

https://www.cargill.com/world

wide/ukraine-uk

Mechnikova Str 3, 4th floor

01133 Kiev

Ukraine

Tel: +380-44-230-1440

Fax: +380-44-230-1445

CHS Ukraine, LLC CHS Ukraine LLC is een dochteronderneming van CHS 
Inc, een Amerikaanse onderneming met 100 jaar 
geschiedenis in de agro-business. Tot op heden heeft 
het bedrijf 30 miljoen dollar geïnvesteerd in de bouw 
van een graanterminal in de haven van Odessa.

http://www.chsinc.com/ Kyiv, 04070 Business center Illins’kyi

5th floor, 7th entrance

BC “Illinsky”, 8 Illinska Str.,

Tel: +380 44 364 2010

Fax: +380 44 364 2011
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Private sector

Naam Omschrijving Website Contactgegevens

COFCO AGRI 

RESOURCES 

UKRAINE LLC

Chinees bedrijf met belangen in graan verwerking , 
opslag en handel, kolen- en ijzerertsmijnen, 
brandstofterminals en opslagfaciliteiten, suiker- en 
ethanolcentrales, havens, schepen en andere 
belangrijke infrastructuur. 
Met de overname van Nidera BV kreeg COFCO 
belangrijke posities in agro-business  in de Ukraine. 

https://www.cofcointernation

al.com/

Kyiv, Evgenia konovaltsa Str, 32 B, office 

101

Tel: +38 (044) 220-2500 

+38 (044) 220-2501 

E-mail: Vladimirosadchuk@cofcoagri.com 

()

Danube 

Transport Service 

Rederij op de Donau. dat het reguliere 
vrachttransport verzorgt over de Donau vanuit de 
Oekraïense havens Izmail / Reni met bestemming 
Roemenië, Bulgarije, Servië, Kroatië, Hongarije, 
Slowakije en Oostenrijk met 8 schepen van 4500-
12000 ton capaciteit. De vloot van het bedrijf is in 
staat om op de Dnipro te varen. 

http://oaoudp.com.ua/en/mai

n-page

Ukraine, Izmail, Odessa region.

Parohodnaya, 28

Tel: + 380 4841 72546

68609 

E-mail: udp_t@udp.izmail.uptel.net

Delta Wilmar CIS, 

LLC

Delta Wilmar CIS LTD is opgericht in 2004 om de 
markt van de CIS-landen te voorzien van tropische 
vetten en oliën. Het heeft twee fabrieken;  een voor 
de verwerking van tropische oliën en een ander voor 
de productie van zonnebloemolie, alsmede een olie 
overslagterminal in de haven van Yuzhnyy.

http://www.deltawilmar.com    6, Industrialnaya Str., c. Yuzhne, Odesa , 

Odesa reg., 65481, Ukraine 

Tel: +38(048) 734-64-78, 734-64-79 

Ferrexpo Poltava 

Mining

JSC "Ferrexpo Poltava Mining" (FPM) is een van de 
grootste mijnbouwbedrijven in Oekraïne. FPM is ook 
de grootste Oekraïense exporteur van 
ijzerertspellets.

http://www.ferrexpo.ua/ 16 Budivel'nykiv Street

Horishni Plavni

Poltava region 39802

E-mail: info@ferrexpo.com
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Private sector

Naam Omschrijving Website Contactgegevens

Hermes-Trading 

LLC

Hermes-Trading LLC is opgericht in 2002. Vandaag de 
dag heeft het bedrijf een top-10 positie als 
graanhandelaar in Oekraïne en werkt nauw samen 
met boeren in de meeste regio's van Oekraïne. De 
groep is ook bezig met suikerproductie, veeteelt, 
zuivelproductie, tuinbouw, zaaizaad, etc. Het bedrijf 
heeft de grootste rivierterminal in Oekraïne.

http://www.ukragrocom.com 32-B, Schorsa str., office 1020, c. Kyiv, 

01133, Ukraine 

Tel: +38(044) 220-04-40, 220-04-44

Kernel-Trade Kernel is een toonaangevend gediversifieerd 
agribusinessbedrijf in het Zwarte Zeegebied, 
genoteerd aan de beurs van Warschau. Kernel is 
actief in graan handling- en overslagdiensten, zowel 
intern als voor derden via de Transbulk terminal, de 
op een na grootste graan exportterminal in Oekraïne, 
die sinds 2008 in handen is van Kernel. 

http://www.kernel.ua/en/ 3 Tarasa Shevchenka Lane

Kyiv, Ukraine, 01001

Tel.: +38 044 461-88-01

+38 044 461-88-04

+38-044 461-88-06

Fax: +38-044 461-88-64

+38-044 461-88-66

LLC “MigTrans” MigTrans is een moderne onderneming die deel 
uitmaakt van het verenigde transportcomplex in 
Oekraïne. Het is het hele jaar door actief in overslag-
en forwardingsactiviteiten van bulk- en graanladingen 
in het watergebied van de haven van Yuzhny. De 
geografische locatie biedt toegang tot het netwerk 
van rivieren, zeeën, wegen en spoorwegen van 
Oekraïne en de gehele Oost-Europese regio.

http://migtrans.com.ua/ Odessa, Marshala Zhukova ave, 4D

+38 048 772 36 16

E-mail: office@migtrans.com.ua
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Private sector

Naam Omschrijving Website Contactgegevens

Louis Dreyfus 

Commodities 

Ukraine Ltd

Momenteel is Louis Dreyfus Oekraïne een van de 
toonaangevende exporthandelaren in Oekraïne 
(graan, olie, zonnebloemzaadverwerking). In 2000 
was Louis Dreyfus Oekraïne de grootste exporteur van 
zonnebloemolie en zonnebloempitten en heeft het 
het eerste Panamax-schip geladen met 
zonnebloempitten uit Oekraïne. 

www.louisdreyfus.com Moskovska Avenue 9

Forum Business Center

4th Building - Office 4-204

Kyiv,  0407

Ukraine

Tel:+380 44 238 6888

Fax:+380 44 238 6893

NIBULON Ltd Landbouwbedrijf NIBULON is in 1991 opgericht. 
Tegenwoordig is NIBULON een van de grootste 
investeerders, exporteurs van landbouwproducten, 
verhuurders van opslagfaciliteiten en 
landbouwproducenten in Oekraïne. Het heeft een 
eigen zee-overslagterminal, een netwerk van 
rivierterminals, binnenlandse silo's en een vloot van 
rivierschepen en duwbakken. 

http://www.nibulon.com/ 63 Velyka Morska St., 54030 Mykolayiv, 

Ukraine

Tel.: +38 (0512) 37-23-44,  +38 (0512) 58-

04-04

Fax: +38 (0512) 50-01-91,

+38 (0512) 58-04-05

E-mail: mail1@nibulon.com.ua

Nika-Tera Gespecialiseerd in het overladen van tarwe, maïs, 
gerst. De Nika-Tera terminal heeft twee bedrijven: 
Nika-Tera SME LLC is onderdeel van het OSTCHEM 
holding (een groep bedrijven van stikstofchemie 
Group DF) en Graan Terminal Nika-Tera (een bedrijf 
met 100% buitenlands kapitaal, eigendom van ATRO 
Corporation Ukraine).

http://nikatera.com/ Tel./Fax: 67-08-60

e-mail: office@nika-tera.com.ua
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Private sector

Naam Omschrijving Website Contactgegevens

UkrRichFleet Ukrrichflot is een rederij met een eigen vloot en 
infrastructuur, die geïntegreerde logistieke 
oplossingen levert voor het gebruik van de Dnipro
rivier. Het heeft 5 rivierhavens langs de rivier. 

http://ukrrichflot.ua/en/ 8 Elektrykiv Str., Kyiv, 04071, Ukraine

Tel.: +38 (044) 594 57 88 

Tel./fax: +38 (044) 490 66 48

E-mail: info@ukrrichflot.ua

Zaporizhstal «Zaporizhstal» Steel Works is een van de grootste 
industriële ondernemingen in Oekraïne. Een 
specialisatie is productie van hoogwaardig staal, 
warm gewalst (h/r) rollen, h/r plaat en koudgewalste 
(c/r) plaat, c/r  rollen van koolstof- en laaglegering 
staal, evenals stalen strips en zwart tinstaal. 

http://www.zaporizhstal.com/

en/

e-mail: ir@zaporizhstal.com

Phone: +38 061 286 60 99

Fax: + 38 061 218 10 41
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Overig 

Naam Omschrijving Website Contactgegevens

Centre For Transport 

Strategies Ltd

Centrum voor Transportstrategieën is in 
2011 opgericht als een onafhankelijk 
informatie- en adviescentrum dat zich 
richt op de analyse van transport- en 
infrastructurele projecten en prognoses 
met betrekking tot de ontwikkeling van 
de transportsector. 

http://en.cfts.org.ua/ Kiev 04071, Ukraine

45-49, Vozdvyzhenska Street, 

Office 301

Tel:+38 044 220 03 75

+38 044 220 03 76

E-mail:

info@cfts.org.ua

Association of 

shipbuilders of 

Ukraine 

“Ukrsudprom”

Niet-gouvernementele unie van 

scheepsbouw- en 

scheepsreparatiebedrijven in Oekraïne, 

en andere organisaties en bedrijven 

gerelateerd aan de scheepsbouwsector.

http://www.ukrsudo.kiev.ua/ 01032, Kyiv

Zhulianska ,107, 26 

Tel./Fax +38 044 235-92-50 

E-mail : ukrsudo@nbi.com.ua
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