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Programma
12.30-13.30
Verwelkoming, registratie en versnaperingen.

13.30-13.40
Inleiding tot de conferentie

Moderator, Lode Willems, Erevoorzitter van de Britse Kamer van 
Koophandel in België

13.40.13.55
Openingsspeech

Samenwerking tussen havens als motor van de slimme, 
duurzame en inclusieve blauwe groeistrategie van de 
Europese Unie 2014-2020 – Haitze Siemers,  
DG MARE E1 – Europese Commissie

13.55-14.05
Het INTERREG IVA 2 Zeeën 
Samenwerkingsprogramma

Elodie Villeneuve, JTS Interreg IVA 2 Zeeën Programma

14.05-14.15
De PATCH-C2C strategische havenalliantie en de 
PAC2 cluster 

Wim Stubbe, Haven Oostende (inclusief video inzake haven-
samenwerking)

14.15-15.00
Bevordering van de innovatie door 
grensoverschrijdende samenwerking

•	 Belang van de grensoverschrijdende samenwerking 
voor de aanpassing van de havens van Ramsgate 
en Oostende met het oog op de ontwikkeling van 
de offshore energie industrie- Rob Brown, haven van 
Ramsgate en Emmanuel Timmermans, REBO NV

•	 Interregionale	financiering	ter	ondersteuning	van	de	
innovaties in de havens van Calais en Dover, Laurent 
Devulder, haven van Calais en Richard Christian, Dover 
Harbour Board

•	 Strategieën inzake blauwe energie. de toegevoegde 
waarde van grensoverschrijdende samenwerking bij de 
realisatie van de geïntegreerde plannen - Geert Dangreau, 
POM West-Vlaanderen

•	 Verbetering van de connectiviteit in het hinterland. 
werken	met	havens	om	duurzame	hubs	en	efficiënte	
logistieke stromen te organiseren – het verhaal van 
Jaguar Land Rover – Rebecca Aggarwal, Jaguar Land Rover

•	 Vragen en Antwoorden, geanimeerd door Howard Holt

15.00-15.15
Koffiepauze

15.15-16.05
Havens en Rederijen, samen op weg naar de 
realisatie van een koolstofarme logistiek en de 
aanpassing van de haveninfrastructuur aan de 
klimaatverandering

•	 Ervaringen inzake het invoeren van clean shipping 
technologie en alternatieve brandstoffen in de RoRo 
in de Baltische regio,t de Wasaline - Riitta Björkenheim, 
VASEK

•	 Hybride bulkscheepvaart, de ontwikkeling van de ECO-
Liner - Edo Donkers, Stichting Noordzee

•	 Effecten en implementatie van de SECA-reglementering 
in 2015 en later

Vragen en Antwoorden, geanimeerd door Howard Holt

16.05-16.55
Naar	energie-efficiente	havens	in	een	circulaire	
economie

•	 Walstroom. vermindering van de emissies van schepen 
in de havens – Patrice Vindevogel, Haven van Zeebrugge

•	 Toegevoegde waarde ingevolge duurzame master-
planning en innovatieve ontwikkelingen in havens 
door het delen van ervaringen – Jerry Clarke, Portsmouth 
International Port

•	 Van afval tot energie. het maximaliseren van 
de energie-voordelen tussen de verschillende 
havenindustrieën dankzij de MUP (Multi Utility 
Provider) – Dick Engelhardt, Zeeland Seaports

•	 PAC2 en de slimme energiestrategie van de haven van 
Dover – Vicky Jago, Dover Harbour Board

•	 Vragen en Antwoorden, geanimeerd door Howard Holt

16.55-17.10
Koffiepauze



17.10-18.00
Slimme, duurzame en inclusieve groei voor havens 
en hun locale gemeenschappen

•	 Promotie van de havens in de regionale economieën en 
de C2C grensoverschrijdende transportinfrastructuur 
en logistiek - Alexander Demon, POM West-Vlaanderen

•	 Voordelen van territoriale samenwerking in het 
definiëren	van	strategische	havenplannen – Kapitein 
Francois Jean, Newhaven Port and Properties.

•	 Havensteden en hun economische en sociale belang 
voor de regionale economie – Patrick Anvroin, CPMR, 
Conference of Peripheral Maritime Regions

•	 Toekomstige opportuniteiten voor de havens in het 
TEN-T netwerk van de EU – Jon Halvard Eide, North Sea 
Commission Transport Group en Aust Agder fylkeskommune

•	 Vragen en Antwoorden, geanimeerd door Howard Holt

18.00-18.15
Afsluiting van de conferentie 

Door Lode Willems, Ere-voorzitter van de Britse Kamer van 
Koophandel in België.

Conclusies

Paul Gerard, Haven van Oostende

19:00
Officiële	PAC2	netwerkreceptie/diner

Exclusief voor de deelnemers aan de conferentie en de 
ondernemingen, die bedrijven in Provincie West-Vlaanderen 
bezocht hebben; bijeenkomst in de brouwerij de Halve Maan in 
Brugge (www.halvemaan.be).

Praktische organisatie

Werkkader

De PAC2 conferentie wordt gekoppeld aan de conferentie,  
georganiseerd door de VND (Vlaams-Nederlandse Delta), die 
plaats vindt op vrijdag 7 november 2014 op dezelfde locatie. 
Hinterland connectiviteit is het centrale thema.

Kostprijs
 
De toegang tot de PAC2 conferentie is gratis, maar registratie is 
verplicht.

Talen

De werktalen zijn EN/FR/NL.

Publiek

Havens, havenverenigingen, beleidsmakers, industrie, (rederijen, 
offshore energy, transport, logistiek), onderzoeksinstellingen, 
Kamers van Koophandel, etc.

Registraties 

Registratie gebeurt via de PAC2 website  
(www.pac2.eu/cluster-event) of door het invullen van het 
registratieformulier in bijlage, dat vervolgens doorgestuurd wordt 
naar pac2@portofoostende.be.

Logies 

Gelieve direct een hotelkamer te boeken in Brugge; meer informatie 
is te verkrijgen bij Wim Stubbe, Haven Oostende,  
wim.stubbe@portofoostende.be, M: +32 487 548 768 of Simon 
Pascoe, Pac2 events, simon@simonpascoe.eu, M: +32 470 55 16 52.

Diner

De receptie en het buffet worden gratis georganiseerd ten 
behoeve van de deelnemers aan de conferentie op 6 november 
2014 vanaf 19h in brouwerij De Halve Maan (op wandelafstand 
van het congrescentrum).

Netwerking

Tijdens het diner, kunnen geïnteresseerde ondernemingen en 
organisaties hun pull-ups en hun marketing-materiaal opstellen. 
Indien interesse, gelieve voorafgaandelijk contact op te nemen 
met Wim Stubbe (wim.stubbe@portofoostende.be) of Simon 
Pascoe (simon@simonpascoe.eu).

Meer informatie: www.pac2.eu



The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding programme which promotes crossborder co-
operation between partners from France, England, Belgium (Flanders) and The Netherlands. 
It aims to develop the competitiveness and the sustainable growth potential of maritime and 
non-maritime issues through the establishment and development of cross border partnerships.

Voor meer informatie over het 2 Seas Programma:
www.interreg4a-2mers.eu

Voor meer informatie over de PAC2 Cluster:
www.pac2.eu
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Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
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