
Haven van Hamburg gebruikt IoE-functionaliteit voor 
beter beheer van spoor-, weg- en waterverkeer
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SAMENVATTING

Doelstellingen
•	 Een strategie ontwikkelen voor het 

onderhouden, moderniseren en continu 
verbeteren van de infrastructuur van HPA

•	 Het welzijn van omwonenden van de 
Haven van Hamburg verbeteren

Strategie
•	 Een Internet of Everything-model 

implementeren om een intelligentere 
havenexploitatie te realiseren

 Oplossingen
•	 Uitgebreide managementsystemen voor 

spoor-, weg- en waterverkeer

Impact
•	 Dankzij sensoren kan HPA intelligentere 

beslissingen nemen: mensen ontvangen 
gegevens op het juiste moment, zodat 
ze de juiste processen kunnen starten 
wanneer dat nodig is

•	 Met een geïntegreerd 
managementsysteem voor spoor-, 
weg- en waterverkeer kan de haven 
brugsluitingen en verkeersstremmingen 
beheren, die gewoonlijk toenemen 
wanneer schepen worden gelost

Achtergrond
In januari 2014 maakte Cisco de resultaten bekend van een diepgaande analyse 
van de economische voordelen van het Internet of Everything (IoE) voor de publieke 
sector. Uit het model van Cisco bleek dat zo'n $ 4,6 biljoen aan potentiële waarde 
kon worden gerealiseerd door IoE in te zetten voor 40 toepassingsmogelijkheden 
in de publieke sector gedurende de komende 10 jaar, met onder meer slim water, 
slimme gebouwen, slimme energie, slim parkeren en meer (http://bit.ly/1aSGIzn). 

Als volgende fase van de analyse nam Cisco de Cicero Group in de arm, een 
toonaangevend onderzoeksbureau gespecialiseerd in gegevensgestuurde strategie, 
om wereldwijd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van IoE bij deze 40 
toepassingen; hoe de beste organisaties in de publieke sector 'verbinden wat nog 
niet verbonden was', zoals Cisco het uitdrukt. Cicero Group interviewde tientallen 
prominente jurisdicties in de publieke sector: lokale, provinciale en landelijke 
overheidsinstellingen, zorginstanties, onderwijsinstellingen en maatschappelijke 
organisaties (ngo's), om na te gaan hoe deze wereldleiders vandaag de dag gebruik 
maken van IoE.

Het onderzoek richtte zich op projecten uit de echte wereld die op dit moment 
worden uitgevoerd, op schaal worden geleverd (of via pilots met een duidelijk 
potentieel voor schaalvergroting), en die de 'cutting edge' vertegenwoordigen 
qua gereedheid en volwassenheid van IoE in de publieke sector. Het doel van het 
onderzoek was te begrijpen wat er was veranderd op het gebied van de mensen, 
processen, gegevens en dingen in de jurisdictie, en hoe andere organisaties in de 
publieke sector kunnen leren van het pad dat door deze IoE-pioniers is gebaand, en 
hoe ze dit voorbeeld kunnen volgen. Deze jurisdicties zijn in veel gevallen klanten 
van Cisco, maar niet altijd. De focus van deze jurisdictieprofielen ligt daarom niet 
op het benadrukken van de rol van Cisco in het succes van deze organisaties, maar 
juist op het documenteren van de voortreffelijke prestaties van en hoe entiteiten in 
de publieke sector IoE vandaag de dag in de praktijk toepassen, en het voorzien 
in een roadmap voor verandering waarmee de publieke sector kan inspelen op de 
meest urgente uitdagingen op meerdere fronten aan de hand van best practices van 
overal ter wereld.



De Havenautoriteit van Hamburg
De Duitse stad Hamburg is onlosmakelijk verbonden met zijn haven. De haven neemt 
middenin de stad zo'n tiende van het totale stadsgebied in beslag (7.145 hectare) 
en vormt de ruggengraat van het bedrijfsleven in Hamburg. De Haven van Hamburg 
creëert werkgelegenheid, inkomenszekerheid en groei in de regio. Niet alleen de 
stad en de agglomeratie, maar de hele Duitse economie profiteert hiervan. De cijfers 
spreken voor zichzelf: de haven is verantwoordelijk voor zo'n 261.000 banen in heel 
Duitsland. De Haven van Hamburg is daarnaast een belangrijke pijler voor de export 
en een infrastructurele hub van macro-economisch belang.

Sinds 2005 biedt de Havenautoriteit van Hamburg (HPA) toekomstgerichte 
havenbeheerdiensten met een duidelijk gezicht naar de klant. Als publieksrechtelijke 
instelling is HPA belast met het effenen van de weg naar efficiënte, 
grondstofbesparende en duurzame implementatie van infrastructurele projecten 
in de haven. HPA is het contactpunt voor alle soorten vragen over infrastructuur 
te water of op het land, over de veiligheid van navigatie voor scheepsverkeer, 
spoorwegfaciliteiten en vastgoedbeheer in de haven en de economische situatie in 
het havengebied. HPA zorgt voor de uitgifte van grond waar nodig, handhaaft de wet 
en biedt dienstverlening voor de havenindustrie.

Dr. Sebastian Saxe is CIO van de Havenautoriteit van Hamburg. Hij heeft een 
wiskundige achtergrond en was voorheen werkzaam in de gezondheidszorgsector. 
Dr. Saxe raakte in eerste instantie betrokken bij de publieke sector vanwege zijn 
werkzaamheden op het gebied van geografische systemen, en vervulde vervolgens 
diverse functies in de IT. Zijn huidige focus is het zoeken naar innovatieve manieren 
waarop de overheid gebruik kan maken van technologie, met inbegrip van alle 
mogelijke voorzieningen, van VoIP (Voice over IP) tot core-netwerken en daarbuiten, 
om het welzijn van mensen te verbeteren. Hij fungeert daarnaast als hoofd inkoop 
voor IT en is verantwoordelijk voor de naleving van regelgeving. Hij is vijf jaar 
werkzaam bij HPA, vanaf de aanvang van het smartPORT-project.

Ulrich Baldauf, IT-manager bij de HPA, werkt samen met Dr. Saxe aan de 
smartPORT-strategie. Samen houden ze toezicht op het logistieke smartPORT-
project voor de Havenautoriteit en de stad Hamburg.

Doelstellingen
De primaire doelstelling van Dr. Saxe is het ontwikkelen van een strategie voor het 
onderhouden, moderniseren en continu verbeteren van de IT-infrastructuur van 
HPA. Efficiëntie is een kerndoelstelling voor HPA, aangezien een efficiënt haven- en 
transportnetwerk bijdraagt aan de economische ontwikkeling en het welzijn van 
de stadsbewoners. "We moeten ervoor zorgen dat de treinen rijden, de schepen 
kunnen varen en de wegen vrij zijn; we moeten ervoor zorgen dat alles soepel 
verloopt", zo legt Dr. Saxe uit.

Een andere prioriteit is het verbeteren van het welzijn van de omwonenden van de 
Haven van Hamburg. "De realiteit is als volgt", aldus Dr. Saxe. "De reden dat we 
op zoek zijn naar [een] holistisch model is dat we al deze bedrijvigheid in de stad 
hebben, en dat dit impact heeft op de inwoners. Ons doel is het realiseren van 
een model waarin we die bedrijvigheid faciliteren zonder negatieve impact op de 
inwoners, en op de stad zelf."

"De realiteit is als volgt: de 
reden waarom we [een] 
holistisch model nodig 
hebben is dat we al deze 
bedrijvigheid in de stad 
hebben, en dat dit impact 
heeft op de inwoners. Ons 
doel is het realiseren van 
een model model waarin 
we die bedrijvigheid 
faciliteren zonder negatieve 
impact op de inwoners, en 
op de stad zelf." 
Dr. Sebastian Saxe, 
Chief Information Officer, 
Havenautoriteit van Hamburg (HPA)
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Groei en planning voor groei zijn uiterst belangrijk voor de haven. Volgens Dr. Saxe 
is een van zijn belangrijkste doelstellingen het anticiperen op en tred houden met 
de groei van het aantal containers dat de stad binnenkomt via de haven. Hij kijkt niet 
alleen naar capaciteit, maar ook naar bedrijfsprocessen en groei, om te waarborgen 
dat wat vandaag werkt ook in de toekomst op grotere schaal kan worden ingezet. 

Het doel voor de lange termijn is uiteindelijk te komen tot een slimmere exploitatie 
van de haven, en meer proactieve controle te kunnen uitoefenen door de 
implementatie van een Internet of Everything-model. "We willen graag proactiever 
werken met onze verkeerscontrolesystemen", aldus Dr. Saxe, "dus ontwikkelen 
we intelligentere systemen op basis van de informatie die afkomstig is van onze 
huidige systemen. We streven naar een smartPORT voor Hamburg, waarbij het hele 
ecosysteem plus de exploitatie intelligenter is."

Volgens Dr. Saxe realiseerde de stad zich jaren geleden dat voor een efficiënte 
havendienst niet alleen de IT-architectuur, maar het hele proces moest worden 
verbeterd. Dat werd de motivatie voor het implementeren van het concept van 
connectiviteit en sensoren. In 2009 en 2010 begon HPA een basis te leggen voor 
het implementeren van connectiviteit.

Strategie
Vanaf 2009 begon de Havenautoriteit van Hamburg met het upgraden van de 
basis-IT-infrastructuur, zodat de haven op sensoren gebaseerde toepassingen 
kon ontwikkelen om verkeer dat het havengebied passeert te controleren, zowel te 
water als op het land. Het eerste op IP gebaseerde sensorproject ging in 2011 van 
start en omvatte sensoren in wegen en bruggen. Momenteel werkt HPA aan het 
integreren van intelligente verlichtingstoepassingen om het HPA-management te 
helpen bij hun besluitvormingscapaciteit. Daarnaast wordt veel van de verzamelde 
informatie nu publiekelijk verzonden, zodat de verkeersdoorstroming kan worden 
verbeterd en de bekendheid onder de inwoners van de stad wordt vergroot. 

Oplossing
Voor de Havenautoriteit van Hamburg begon het hele traject met de interne IP-
netwerkinfrastructuur. Naarmate HPA nadacht over het verbinden van dingen en het 
bouwen van intelligente systemen, werd duidelijk dat het de organisatie ontbrak aan 
een basisnetwerk om op verder te bouwen. Met behulp van netwerktechnologie 
uit de particuliere sector en geassisteerd door energiebeheerbedrijven ontwikkelde 
HPA een glasvezel-backbone door vier afzonderlijke netwerken te consolideren. 

Volgens Dr. Saxe was 2011 het jaar waarin HPA daadwerkelijk het tijdperk van 
Internet of Everything inging. In dat jaar bouwde HPA de eerste toepassing op hoog 
niveau en met een brede basis, waarin gebruik werd gemaakt van de oorspronkelijke 
netwerkupgrade: een verkeersmanagementsysteem. HPA installeerde 300 
wegsensoren om het verkeer op de belangrijkste wegen in het havengebied te 
controleren. Op basis van de hierbij verzamelde kennis en ervaring is HPA nu bezig 
met uitbreiding en installatie van nieuwe sensoren in het havengebied voor andere 
doeleinden.
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Volgens Dr. Saxe 
realiseerde de stad zich 
jaren geleden dat voor een 
efficiënte havendienst niet 
alleen de IT-architectuur, 
maar het hele proces 
moest worden verbeterd. 
Dat werd de motivatie voor 
de implementatie van het 
concept van connectiviteit 
en sensoren. In 2009 
en 2010 begon de HPA 
een basis te leggen voor 
het implementeren van 
connectiviteit. 
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Het oorspronkelijke netwerk is sindsdien met de hulp van een netwerkbedrijf en 
een plaatselijke telecomprovider uitgebreid tot een breder netwerk dat het hele 
havengebied beslaat, aangevuld met Wi-Fi-hotspots op strategische locaties. In 
de toekomst is de HPA van plan het systeem uit te breiden en te upgraden zodat 
alle informatie, van sensorgegevens, videomateriaal en foto's tot andere soorten 
gegevens, naar een centraal beheercentrum wordt geleid. Wanneer eenmaal 
voldoende gegevens zijn verzameld, wil de HPA een intelligent systeem bouwen dat 
kan kwantificeren wat er gebeurt en kan helpen analyseren wat de beste manier is 
om de verschillende transportsystemen te beheren.

Wegsysteem
Alle wegsensoren zijn via een IP-netwerk verbonden om de verkeersstroom 
te controleren. Het Port Road Management Center ontvangt deze gegevens, 
die vervolgens via algoritmen worden geanalyseerd om de verkeerssnelheid, 
stremmingen en problemen vast te stellen. Het systeem bied geen actief 
verkeersmanagement, maar functioneert momenteel als controlesysteem voor wat 
er op de wegen en bruggen gebeurt. Het systeem controleert ook het gewicht van 
voertuigen, zodat kan worden bepaald hoeveel verkeer de brug is gepasseerd. Deze 
informatie kan van belang zijn voor brugontwerp, onderhoud en renovatieplanning. 

Vervolgens installeerde de HPA grote digitale informatieborden om bestuurders op 
de hoogte te stellen van vertragingen en verkeerspatronen. Sensoren bieden ook 
parkeerinformatie voor automobilisten, via mobiele toepassingen die gebruik maken 
van GPS-locatiegegevens. Dankzij dit systeem zijn automobilisten minder lang op 
zoek naar een parkeerplaats, en dus minder lang op de weg. 

Vaarwatersysteem
Het zeevaartkantoor beheert de gegevensverzameling voor vaarwater, met 
inbegrip van radar en automatische identificatiesystemen (AIS), om inkomend 
scheepsverkeer te controleren. Deze gegevens worden doorgegeven aan de 
relevante afdelingen, zodat die zich op elk inkomend schip kunnen voorbereiden. 
HPA voert momenteel een pilotproject uit met een oplossing waarmee 
wegverkeersgegevens worden geïntegreerd om verkeersstremmingen te voorkomen 
die kunnen optreden wanneer bruggen moeten worden geopend of gesloten voor 
scheepsverkeer rond het havengebied. 

Spoorwegsysteem
Tot slot is het hoofdkantoor voor spoorwegsupervisie verantwoordelijk voor het 
beheer van het spoorwegnet in het havengebied. Volgens Dr. Saxe heeft HPA 
onlangs een systeem op basis van servicegerichte architectuur geïmplementeerd, 
dat veel in de havenindustrie wordt gebruikt. 

De HPA maakt ook gebruik van collaboration-technologie voor zowel interne 
videoconferences als videoconferences met klanten en partners. Volgens Dr. Saxe 
heeft deze technologie een aanzienlijke bijdrage geleverd, waardoor de HPA nu op 
effectievere manieren kan samenwerken.

De HPA voert momenteel 
een pilotproject uit met 
een oplossing waarmee 
wegverkeersgegevens 
worden geïntegreerd om 
verkeersstremmingen te 
voorkomen die kunnen 
optreden wanneer 
bruggen moeten worden 
geopend of gesloten voor 
scheepsverkeer rond het 
havengebied. 



Afbeelding 1. Havenautoriteit van Hamburg: nieuwe en betere verbindingen.

Bron: Cisco Consulting Services, 2014

Impact
Volgens Dr. Saxe stelt het Internet of Everything de Hamburgers in staat slimme 
beslissingen te nemen dankzij de sensoren en systemen van de HPA. Wanneer 
er bijvoorbeeld een schip de haven binnenkomt, geven de systemen van de HPA 
aan dat het nadert. Zo kan de HPA realtime informatie doorgeven aan wie die 
nodig heeft, zoals scheepsbesuurders, laad- en lospersoneel, milieucontroleurs, 
enzovoort. Mensen ontvangen de gegevens op het juiste moment, zodat ze de juiste 
processen kunnen aanroepen wanneer dat nodig is.

Dr. Saxe geeft aan dat het geïntegreerde verkeersmanagementsysteem van 
Hamburg relevante personen in staat stelt te kijken naar hoe bijvoorbeeld de 
aankomst van een schip van invloed is op weg- en treinverkeer. Wanneer grote 
containerschepen de haven binnenvaren, moeten hiervoor vaak bruggen worden 
opgehaald. Hierdoor wordt, afhankelijk van de brug, het weg- of treinverkeer 
of beide geblokkeerd. Nu het sensorsysteem meer aanlooptijd en inzicht in 
het transportnetwerk biedt, kunnen havenambtenaren de brugsluitingen en 
verkeersstremmingen die gewoonlijk toenemen wanneer schepen worden gelost, 
beter beheren. 

Als gevolg van de strategische visie van HPA en de bijdrage aan de economische 
groei die ze hebben geleverd, hebben ambtenaren en inwoners de afgelopen vijf 
jaar meer aandacht besteed aan de technologie en programma's die HPA heeft 
geïmplementeerd. Technologie is nu onderdeel geworden van de strategische 
inspanning voor het verbeteren van de groei en het welzijn van de stad. 
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Volgens Dr. Saxe stelt 
het Internet of Everything 
de Hamburgers in staat 
intelligente beslissingen 
te nemen dankzij de 
sensoren en systemen 
van HPA. Wanneer er 
bijvoorbeeld een schip 
de haven binnenkomt, 
geven de systemen van 
HPA aan dat het nadert. 
Zo kan HPA real-time 
informatie doorgeven 
aan wie die nodig heeft, 
zoals havenloodsen, 
laad- en lospersoneel, 
milieucontroleurs, 
enzovoort. Mensen 
ontvangen de gegevens op 
het juiste moment, zodat ze 
de juiste processen kunnen 
aanroepen op het juiste 
moment.

MENSEN
Automobilisten, 

havenambtenaren en 
scheepsbemanningen 

profiteren van op IoE 
gebaseerde systemen.

GEGEVENS
Systemen verzamelen 

en delen gegevens over 
verkeerssituaties, gewicht 

van voertuigen, gebruik 
van bruggen, posities van 

schepen, waterstanden en 
C02-metingen.

PROCESSEN
Met IoE-functionaliteit: kan de HPA 
slijtage aan de infrastructuur van 
bruggen en wegen berekenen om 
het onderhoud te verbeteren; kunnen 
automobilisten in het havengebied 
andere routes kiezen op basis van 
de verkeerssituatie; kan lading 
efficiënter worden overgebracht 
van schepen naar voertuigen, zodat 
verkeersstremmingen verminderen 
en de doorvoer van de haven wordt 
verbeterd; kunnen havenambtenaren 
de waterstanden controleren op 
mogelijk overstromingsgevaar; kan de 
havendienst het stroomverbruik van 
straatverlichting en de C02-niveaus 
in het havengebied controleren.

DINGEN
Op IoE gebaseerde oplossingen 
kunnen worden geïntegreerd met 
wegen, bruggen, vaarwater, tunnels, 
spoorbanen, parkeerplaatsen en 
straatverlichting.

IMPACT
Met real-time gegevens 

kan de HPA betere 
beslissingen nemen. Met 
geïntegreerde systemen 

kunnen brugsluitingen en 
verkeersstremmingen in het 

havengebied effectiever 
worden beheerd.

Hamburg:
IoE-verbindingen en -gevolgen
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Geleerde lessen / Volgende stappen
Een van de grootste uitdagingen was het tonen van tastbare resultaten van 
technologie en deze in begrijpelijke termen aan het algemene publiek duidelijk 
te maken. Een van de hierbij gebruikte strategieën was het bouwen van kleine 
prototypen om incrementele voordelen te tonen. Deze benadering is niet 
allesomvattend, maar stelt HPA wel in staat projectresultaten onder de aandacht te 
brengen om momentum te genereren en grotere implementaties te ondersteunen.

Een andere uitdaging die door Dr. Saxe werd genoemd, was het integreren van de 
verschillende technologieën en initiatieven. Verschillende systemen bieden, als ze 
gescheiden worden gehouden, een gefragmenteerd beeld. Het samenvoegen van 
systemen is een cruciale stap voor het ontwikkelen van een totaaloverzicht van de 
havenactiviteiten. Het vinden van heterogene technologieën en het integreren van 
technologieën in het algemene plan bleek moeilijker dan oorspronkelijk werd verwacht. 

"Ik heb hier een Oracle-database, daar een netwerk, hier weer technologieën van 
Microsoft; het valt vaak niet mee om die met elkaar te laten communiceren", stelt 
Dr. Saxe . "Eerlijk gezegd was dat voor mij nog de grootste uitdaging. Het zou mooi 
zijn een bIauwdruk te hebben, zodat ik weet dat de onderdelen van die blauwdruk 
samen kunnen werken. Ik zou willen dat ik naar de IT-producenten op mijn 
blauwdruk kon stappen om ze te vragen hoe die met elkaar geïntegreerd moeten 
worden. Ik zou graag de trends van sociale netwerken en grote databases in mijn 
plannen willen opnemen; hoe krijg ik inzicht in deze trends, en hoe neem ik ze op 
in mijn aanpak, zodat ze niet over het hoofd worden gezien. Als je geen aandacht 
besteedt aan al deze zaken, kun je continu je blauwdruk blijven herzien."

Gevraagd naar het Internet of Things en het Internet of Everything stelt Dr. Saxe: 
"Voor mij is het Internet of Things eenvoudig te simplistisch. Internet of Things 
betekent dat we geen rekening houden met personen en processen bij wat we 
proberen te doen. Internet of Things gaat voor mij puur over technologie. Het gaat 
over Wi-Fi, geïntegreerde systemen, de technologie die beschikbaar is. Het Internet 
of Everything daarentegen incorporeert de technologie, probeert een controleproces 
in te bouwen en neemt mensen op in dit proces om zo intelligentere systemen te 
kunnen bouwen. Als je een model van dit type probeert te realiseren en processen 
en personen daarbij buiten beschouwing laat, kom je op halve waarheden of een 
onvolledige oplossing uit."

Als volgende stap wil HPA extra sensoren in de systemen te integreren, op basis 
van de eerste resultaten. Er moeten meer en geavanceerdere sensoren worden 
geplaatst op belangrijke locaties, om beter inzicht te krijgen in wat er gebeurt. De 
HPA wil bovendien meer leren over wie zich waarheen verplaatst, en wanneer. 
Volgens Dr. Saxe begeeft HPA zich hiermee op het terrein van big data. Voor deze 
stap oriënteert HPA zich momenteel op automatische registraties door middel van 
sensoren en beelden. Volgens Dr. Saxe hebben dergelijke intelligente toepassingen 
van dit hoge niveau de toekomst, en bevinden ze zich reeds in de planningsfase. 

Tot slot is, temidden van diverse pilotprojecten en testscenario's, het milieu 
een gebied dat HPA begint te verkennen, onder meer met een programma 
voor intelligente straatverlichting. HPA beschouwt dit als nog een noodzakelijke 
bouwsteen voor de infrastructuur, voordat kan worden overgestapt op intelligente 
systemen van een hoger niveau. 

"Voor mij is het Internet 
of Things eenvoudig te 
simplistisch. Internet of 
Things betekent dat we 
geen rekening houden met 
personen en processen 
bij wat we proberen te 
doen. Internet of Things 
gaat voor mij puur over 
technologie. Het gaat 
over Wi-Fi, geïntegreerde 
systemen, de technologie 
die beschikbaar is. Het 
Internet of Everything 
daarentegen incorporeert 
de technologie, probeert 
een controleproces in te 
bouwen en neemt mensen 
op in dit proces, om zo 
intelligentere systemen te 
kunnen bouwen. Als je een 
model van dit type probeert 
te realiseren en processen 
en personen daarbij buiten 
beschouwing laat, kom je 
op halve waarheden of een 
onvolledige oplossing uit." 
Dr. Sebastian Saxe, 
Chief Information Officer,
Havenautoriteit van Hamburg (HPA)
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Meer informatie
Ga voor meer informatie naar http://www.hamburg-port-authority.de/en
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