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HERVATTING VAN HET NACHTELIJK SCHUTBEDRIJF OP DE 
BOVENRIJN IN HET KADER VAN DE COVID-19-PANDEMIE
Ref : CC/CP (20)5

De CCR begroet de hervatting van de nachtelijke bediening van de sluizen op de Duits-Franse Bovenrijn 
met ingang van zondag 10 mei vanaf 21.00 uur. Vanaf deze datum zullen dus alle sluizen op de Rijn weer 
24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf zijn.

De ongekende COVID-19-pandemie, die met name de Elzas en de regio Grand Est heeft getroffen, had met 
ingang van de nacht van 1 op 2 april tot de onderbreking van de nachtelijke bediening van de sluizen op de 
Bovenrijn geleid, tussen 21.00 uur en 5.00 uur.

Deze terugkeer naar de normale bediening, ondanks de nog steeds moeilijke context, is het resultaat van 
de inzet van alle sluisexploitanten aan de Bovenrijn: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV), Voies navigables de France (VNF) en Electricité de France (EDF) en hun medewerkers.

De hervatting van het continue schutbedrijf op de Rijn, waar de binnenvaart ondanks de aanhoudende 
pandemie vurig op hoopte, getuigt ook van de voortdurende inspanningen van de CCR om de bloei en de 
vrijheid van de Rijnvaart in overeenstemming met de Akte van Mannheim zoveel mogelijk te waarborgen. 
Het is de gezamenlijke inzet van alle partijen voor de vrijheid van de scheepvaart die zowel de Rijn als de 
TEN-T-corridor Rijn-Alpen in staat stelt hun essentiële rol als belangrijkste binnenvaartslagaders in Europa 
ten volle te vervullen en een maximale doorstroming voor de logistieke ketens te garanderen, met name 
op internationaal vlak. Deze vitale rol en verantwoordelijkheid krijgen vandaag de dag, in deze crisis van 
een ongekende omvang, nog meer gewicht en een nog grotere prioriteit.

DE CCR IN HET KORT
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is 
een internationale organisatie die een essentiële 
regelgevende rol speelt voor de organisatie van de 
Rijnvaart. De CCR is actief op technisch, juridisch, 
economisch, sociaal en milieugebied. Haar 
werkzaamheden staan op alle taakgebieden in het 
teken van een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord 
en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Afgezien 
van de Rijn, ontplooit de CCR vandaag de dag talrijke 
activiteiten die betrekking hebben op de Europese 
waterwegen in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw 
samen met de Europese Commissie, alsmede met 
de andere rivierencommissies en internationale 
organisaties.
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