
13:00 Ontvangst, Welkom & Agenda Jan Roodzand

13:30 Introductie Havenbedrijf Rotterdam 
 

Herman Meijer zal een beeld schetsen van het Havenbedrijf en 
hoe deze zich aanpast in en voorbereid op een snel veranderende 
omgeving. 

Herman Meijer
Manager  
Data Management

14:15 PortMaps 
 

Frits Apeldoorn & Suzana Kana leggen het tot stand komen uit van 
het corporate ruimtelijke systeem PortMaps. Met een aantal voorbeel-
den van toepassingen wordt de toegevoegde waarde van dit systeem 
verder uitgelegd. 

Frits Apeldoorn 
Teamleider

Suzana Kana 
Projectleider  
Functioneel Beheer

15:00 Pauze

15:15 Belang Data (kwaliteit) 
 

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan1 overkoepelende, wendbare 
data architectuur, waarin alle havenprocessen perfect op elkaar 
aansluiten. Niels Klep & Anne Jan Boersma geven inzicht in de aanpak 
van het Havenbedrijf Rotterdam. 

Niels Klep 
Adviseur  
Port Object Management

Anne Jan Boersma 
Teamleider

16:00 Groeien binnen Grenzen 
 

Cees Pons geeft inkijk in de ambities van de Rotterdamse haven en 
op welke wijze de schaarser worden gebruiksruimte in samenhang 
ontwikkeld wordt. De nieuwe tool PortOptimizer ondersteund het 
HbR hierin.

Cees Pons 
Manager Port Plannig

16.45 Discussie 
 

De (Geografische) informatie systemen hebben in verhouding tot 
de decennia die de assets binnen de haven meegaan een beperkte 
levensduur. Daarmee zal ook de data die we verwerken de systemen 
overleven. Hoe kunnen we hier verstandig mee omgaan?

 

17:00 Napraat & borrel, afsluiting (18.00) allen

GIS en Asset Management

Woensdag 6 juli 2016

Locatie

Port of Rotterdam
Wilhelminakade 909
3072 AP  Rotterdam

ruimteschepper

 

Op 6 juli aanstaande zijn we te gast bij Havenbedrijf Rotterdam. In overleg met Herman Meijer en Frits Apeldoorn is een 
boeiend programma samengesteld waarin we vanuit de  GIS en Asset Management organisatie het gebruik en belang van 
Geo-informatie voor Port of Rotterdam duidelijk wordt. 
 

Let op:

Legitimatie is verplicht, zonder ID en deelname bevestiging wordt toegang ivm veilgheidsvoorschriften geweigerd.

Parkeren is beperkt mogelijk. Advies: parkeer aan de rand van de stad en kom met de metro.

kenniskring
geo kenners & kunners

Agenda 
& 
Uitnodiging


