Persprogramma Experience Week
Connected Transport
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Experience Week Connected Transport.
Hieronder vind u het persprogramma. U kunt zich voor alle evenementen aanmelden bij Femke Mureau,
communicatieadviseur van de Experience Week: femke@bureaumureau.nl of tel. 06 553 550 39.
Kijk voor meer informatie en onze dagelijkse vlog op www.experienceweekconnectedtransport.nl,
en twitter mee met #EWCT of @EWCT2018.

1 OKTOBER: DISTRIBUTIECENTRUM ALBERT HEIJN, PEGASUSWEG 1 TILBURG
Op 1 oktober vindt de officiële opening van de Experience Week Connected Transport plaats in Tilburg.
Onder meer wethouder Mario Jacobs komt aan het woord, en Dirk-Jan de Bruijn gaat in gesprek met
vervoerders, verladers en andere stakeholders. Na afloop zien we het eerste konvooi van het containercluster vertrekken! Het programma ziet er als volgt uit:
07.45 uur
08.00 uur
08.30 uur
09.00 uur
09.30 uur

Inloop en ontvangst;
Start kick off Experience Week Connected Transport door wethouder Mario Jacobs
Dirk-Jan de Bruijn in gesprek met sleutelpersonen
Persmoment: Startschot en wegrijden eerste konvooi
Afsluiting kick off

Het is hier mogelijk mee te rijden met een chauffeur. U stapt in op de Pegasusweg 1 in Tilburg, en rijdt
mee tot het konvooi opbreekt in Eindhoven. Dit adres volgt nog. U dient zelf te voorzien in uw terugreis.

2 OKTOBER: FUTURELAND, HAVENNUMMER 8360, EUROPAWEG 902, 3199 LC MAASVLAKTE ROTTERDAM
Op 2 oktober staat de regio Rotterdam/Maasvlakte centraal. Dan laten we de demo’s zien die de
Rotterdamse containersector uit voert: communicatie met nieuwe intelligente verkeersregelinstallaties
(iVRIs), bandenspanningsmetingen, wegwerkzaamheden berichten in-car, en het in konvooi doorrijden
van de Gate-In bij de ECT Delta terminal.
Er is niet voorzien in een officieel persprogramma voor deze dag, maar bij interesse kunt u contact
opnemen met Femke Mureau.

PROGRAMMA:
12.00 uur
12.30 uur
12.45 uur
13.30 uur
13.45 uur
14.00 uur
14.20 uur
14.40 uur
15.00 uur
15.15 uur
15.30 uur
15.30 uur

Binnenloop en lunch
Korte introductie over de iVRI en Gate-in demonstraties
Naar buiten lopen om demonstraties van iVRI en Gate proces te bekijken
Opening en hartelijk welkom door door Bob Dodemont van Havenbedrijf Rotterdam
Algemeen introductie en toelichting Experience Week door Dirk-Jan de Bruijn
Onderzoek voor een seamless en gedigitaliseerde haven door Dirk Koppenrol (Smartport)
7 demonstraties in containercluster door Robbert Janssen (TNO)
Waarom doen wij mee? Transporteurs aan het woord
Vervolgstappen: grootschalig testen van truck platooning technologie
Discussie onder leiding van Bob Dodemont en Robbert Janssen
Afronding en aansluitend een netwerkorrel
Start INDEEP: innovation game on truck platooning, u bent –vrijblijvend van harte welkom
deel te nemen aan deze game ontwikkeld door de TU Delft (game eindigt om 17.00 uur)

3 OKTOBER: AUTOMOTIVE CAMPUS 30, HELMOND
Ook op 3 oktober is er voorzien in een uitgebreid programma met sprekers. Tevens is er de mogelijkheid
een ronde te maken met een van de vrachtwagens uit het gebouwde omgevingscluster. U rijdt onder
meer langs een streng van intelligente verkeersregelinstallaties die communiceren met het voertuig.
Een ronde duurt ongeveer een half uur. Neem hier voor contact op met Femke Mureau: 06 553 550 39,
of femke@bureaumureau.nl.

PROGRAMMA:
08:30 uur Ontvangst bij vd Broek Logistics (Vossenbeemd 112, 5705 CL Helmond), welkom en foto en
videomoment bij wegrijden
09.00 uur Start testritten
12.00 uur Persmoment: ontvangst trucks bij de Automotive Campus
13.00 uur Aanvang ronde tafel bijeenkomsten, welkomstwoord door wethouder Jos van Bree
13.05 uur Presentie over ervaringen van de dag door Dynniq en vd Broek Logistics
13.30 uur Toelichting beleidskader
13.35 uur Discussie aan de hand van stellingen met sleutelpersonen
14.30 uur Afronding

5 OKTOBER: SLOTDAG IN ECT TERMINAL
De slotdag van 5 oktober in de ECT terminal is besloten. De resultaten van de week worden begin
november teruggekoppeld in de vorm van een lessons learned boekje. Een kopie kan u opvragen bij
Merel van Beekum (merel.vanbeekum@rws.nl).

