
 
 

Uitnodiging: Wetenschapsdag van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ)  

op vrijdagmiddag 18 dec 2015 van 13-16h bij Connect in Delft.  

 

 

Wat betekent een spoorlijn naar China, het verkopen van de Griekse havens en nieuwe 

vaarwegen langs de Noordpool voor de Nederlandse haveneconomie?  

Hoe kan de groeiende containerstroom in de toekomst het meest efficiënt verwerkt 

worden? Wat betekenen data en ICT als vijfde modaliteit voor de toekomst van de 

Nederlandse zeehavens? Wat is de toekomstige rol van de Havenbedrijven? 

 

De wereld van de zeehavens verandert snel. Schepen worden groter, reders werken 

samen, door geopolitiek en innovatie veranderen logistieke stromen en energievormen.  

Al deze veranderingen roepen vragen op: bereiden de zeehavens zich op de juiste 

toekomst voor? Zijn richting en tempo voldoende? Hoe worden we toekomstbestendig?   

 

Op de eerste Wetenschapsdag van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) laten 

vertegenwoordigers uit de havensector zich over deze indringende vragen informeren 

door vooraanstaande wetenschappers en belangrijke spelers uit het havenbedrijfsleven. 

De BOZ-Wetenschapsdag wordt georganiseerd in het kader van het Werkprogramma 

Zeehavens, waarin de ministeries van IenM en EZ samen met de havensector werken 

aan het versterken van de economische concurrentiepositie.   

De in SmartPort samenwerkende Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft staan 

samen met wetenschappers van andere Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen 

garant voor presentaties op basis van de meest actuele inzichten.  

We gaan kennis en inzichten uitwisselen, we gaan samen de discussie aan en vertalen 

toekomstgerichte vragen naar een betekenisvolle en uitdagende kennisagenda.  

 

Heb je interesse, meld je dan aan via een mail aan jj.feenstra@portofrotterdam.com.  

En zend deze uitnodiging ook vooral door aan mogelijk geïnteresseerde collega’s.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Jaap Jelle Feenstra  

Algemeen Secretaris BOZ  

jj.feenstra@portofrotterdam.com 
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Programma BOZ-Wetenschapsdag  

Datum :  Vrijdag 18 dec 2015.  

Lokatie : Connect, Ezelsveldlaan 59, 2611 RV te Delft. 

 

 

12.00-13.00   Open lunchsessie  

 

13.00-13.10   Opening door Ronald Paul, voorzitter van de Branche Organisatie  

Zeehavens (BOZ) en COO van het Havenbedrijf Rotterdam 

 

13.10-13.40  De veranderende context van de zeehavens   

 

- Bart Kuipers, Erasmus Universiteit Rotterdam 

 

13.40-14.10  Beyond the Landlord :                                                                            

een strategisch management perspectief voor havenbeheerders   

 

- Larissa van de Lugt, Erasmus Universiteit Rotterdam  

 

14.10-14.40   Zeehavens en internet  

 

- Marten van de Velde, PortBase   

- Lori Tavasszy, TNO TU Delft 

 

14.40-15.00  Koffie pauze  

 

15.00-15.30  Logistieke connectiviteit   

 

- Bart van Riessen, promovendus aan de EUR en werkzaam bij ECT  

- Albert Veenstra, Technische Universiteit Eindhoven en TKI Dinalog 

 

15.30-15.40  Strategie van SmartPort 

- Michiel Jak, directeur SmartPort 

 

15.40-15.50  Bevindingen door Rutger Pol,                                                       

Hoofd Maritiem Beleid van het ministerie van I&M 

   

15.50-16.00  Afronding door Jaap Jelle Feenstra, algemeen secretaris BOZ. 

 

16.00   Borrel 


