
Data sharing voor efficiënter 
goederenvervoer 

Welke oplossingen voor data-integratie worden gevraagd? 
 

rob.schuurbiers@simacan.com 



Malcom McLean        Tim Bernes-Lee 



• Simacan maakt ruimtelijke, verkeers- en logistieke data 
beter beschikbaar, bruikbaar, toepasbaar en deelbaar 
voor uw organisatie. 

• Wij zetten verkeer & logistiek op de kaart. 

• Onze producten integreren realtime verkeersinformatie  
in primaire bedrijfsprocessen. 

• Ons multidisciplinaire team bestaat uit creatieve 
verkeerskundigen, software engineers en 
productontwerpers met een sterke focus op  
performance, datakwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. 



Achtergrond: 
●  Oprichters in 2001 gestart met 

combineren van data uit 
telecom-, GPS- en 
overheidsbronnen in Europa en 
US 
 

●  Klanten: o.a. ANWB, 
Rijkswaterstaat, Ahold, PostNL, 
Havenbedrijf Rotterdam  
 

●  Kantoor in Amersfoort 
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Zet verkeer & logistiek op de kaart 
 

Data op maat voor: 
radio / tv / navigatie / apps 

Combineren en presenteren  
van databronnen voor verkeerscentrales 

en in-car diensten 

Dagelijks real-time monitoring logistieke  
operatie in heel Nederland en België 



Malcom McLean        Tim Bernes-Lee 







data evolutie 

Beschikbaar 
 

Bruikbaar 
 

Toepasbaar 
 



data in logistiek 



logistieke IT-systemen gebruiken   
verschillende kaarten en datasets 



de uitdaging 

Beschikbaar Bruikbaar Toepasbaar 



Bruikbaarheid: 
voorbeeld 

➔  every dataset uses a different 
method to refer to a location 

➔  different versions of maps & data 
sources 

➔  different systems and  lifecycles 
➔ Exchanging data is costly and 

complex 

example dataset: 
 
transport restrictions (doorrijhoogtes, etc) 

Connect cars depend on digital maps. Map 
& data providers each utilize different 
methods to describe a location on a road 
network 











de beloning 

Beschikbaar Bruikbaar Toepasbaar 



Verschillende toepassingen 

Zet verkeer & logistiek op de kaart 
 

Data op maat voor: 
radio / tv / navigatie / apps 

Combineren en presenteren  
van databronnen voor verkeerscentrales 

en in-car diensten 

Dagelijks real-time monitoring logistieke  
operatie in heel Nederland en België 



1.300 truck trips 
per day 

600 truck trips 
per day 





THE ROAD AHEAD 



1,5M ETA’s/day 
350k deliveries/
month 

7 x world roundtrips/day 



kritische succesfactoren 

Beschikbaar Bruikbaar Toepasbaar 

➔  Duidelijk 
➔  Vindbaar 
➔  Beheersbaar 

➔  Kaart onafhankelijk  
➔  Systeem 

onafhankelijk 
➔  Locatie referentie 

➔  Eenvoudig 
➔  Betrouwbaar 
➔  Betaalbaar 
 
 

 
Nieuwe 

  
kansen 
klanten 
partners 

producten 
diensten 

… 
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vragen 
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