
De publieke veiligheid wordt meer en meer geborgd door het inzetten van technische systemen. Onze vitale 
infrastructuur ondersteunen we op die manier. Water- en verkeersmanagement kenmerken zich door het 
verbinden van realtime databronnen en systemen. De juiste verwerking, interpretatie en weergave van deze 
databronnen is essentieel om beheerders de beste keuzes te laten maken. In deze bijeenkomst laten 
beheerders samen met Technolution zien op welke wijze zij invulling geven aan dit werkveld. Aansprekende 
voorbeelden vanuit verkeer- en watermanagement en het waterveiligheidsportaal zullen langs komen 
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13:00 Inloop – Ontvangst

13:30 Welkom, en introductie sessie namens Ruimteschepper Jan Roodzand

13.35 Welkom en korte introductie Technolution
Marcel heet ons welkom en geeft een overzicht van de activiteiten van Technolution. 
Technolution ontwikkelt systemen voor vitale infrastructuren, zoals verkeersmanagement, tunnelbesturing, 
watermanagement en energienetwerken. Publieke veiligheid en een betrouwbare geografische 
informatievoorziening zijn hierbij essentieel. 

Marcel Dukker
Chief Commercial 

Officer
Technolution

13:50 Waterveiligheid in Beeld

Met de klimaatveranderingen staan de kwaliteit en de veiligheid van onze dijken volop in de belangstelling. 
Keringbeheerders beoordelen alle waterkeringen en signaleren waar versterkingen nodig zijn. Het 
Waterveiligheidsportaal (WVP) ondersteunt de informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen en 
geeft een actueel landelijk beeld van de veiligheidstoestand en versterkingsmaatregelen. Het WVP is 
ontwikkeld in opdracht van het Hoogwaterbeveiligingsprogramma. 

Jeroen Overbeek 
Informatiehuis 

Water

Theo Mul

Technolution

14:35 Verkeersmanagement kan niet langer netwerk-agnostisch zijn

Verkeersmanagement begon ooit met het grip krijgen op de stand, de status en de gecoördineerde inzet van 
de instrumenten langs de kant van de weg. Omdat deze wegkantinstrumenten niet bewegen, was het 
voldoende ze op een kaart te projecteren en de locatie vast te leggen. De volgende stap is ambitieuzer. We 
gaan werken met data uit rijdende voertuigen, koppelingen leggen met voorspellende verkeersmodellen en 
automatisch redeneren om het verkeer optimaal over het wegennet te verdelen. Dit vraagt om een digitaal 
netwerk als verbindend element tussen een groeiend aantal systemen en belanghebbende partijen. 

Paul van 
Koningsbruggen 

Business Unit 
Director Mobiliteit 

bij Technolution

15.20 Korte Pauze

15:45 Optimaal bedienmoment bruggen: (vaar)weggebruiker goed geïnformeerd

Slimme bruggen en sluizen communiceren niet alleen dat ze open of dicht zijn, maar geven ook een 
verwachting wanneer ze open gaan. Voor het optimale bedienmoment moet de brugwachter beschikken 
over juiste en actuele informatie over wegverkeer, openbaar vervoer, hulpdiensten en scheepvaart. Op 
basis van deze informatie geeft het BrugManagementSysteem (ontwikkeld door Technolution in 
samenwerking met de provincie Noord-Holland) een bedienadvies. De brugstatus en verwachting van 
opening wordt doorgegeven aan landelijke databases. Op basis hiervan ontwikkelen serviceproviders 
diensten voor schipper en automobilist. 

Bart Bosman, 
Verkeersmanager 
Smart Mobility bij 

de provincie Noord-
Holland

16:30 Living Lab
We krijgen de mogelijkheid om met experts live naar een paar van de gepresenteerde toepassingen te 
kijken

17:00 Afronding, napraten, borrel
Einde 18:00

De Kenniskring is een initiatief van 
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Komt u met de trein?
Het hoofdkantoor van Technolution ligt op loopafstand van 
station Gouda. Neem uitgang Bloemendaal en sla rechtsaf, het 
pand ligt naast het Huis van de Stad.

Wilt u parkeren?
Naast het pand van Technolution vindt U de P&R stationsgarage. 
N.B. naast de ingang ziet u ook de ingang van de Technolution-
parkeergarage, deze heeft echter onvoldoende capaciteit om alle 
bezoekers van de Kenniskring te kunnen herbergen.


