
	

											 				

			 										 	

 

THE PORT MAKES THE CITY 
Haven Conferentie – 19 juni 09.00 – 13.30 uur – 

Damen Shiprepair – T.t. Vasumweg 125-131 – Amsterdam 

 

 
The Port Makes The City Conferentie zet de haven van Amsterdam in het voetlicht aan de hand 
van een boeiend ochtendprogramma met een variatie aan sprekers en pitches die de kansen in 
het Noordzeekanaalgebied en druk hierop duidelijk in beeld brengt. De bijeenkomst vindt 
plaats in een omgeving waar je de haven als ware ruikt, proeft, voelt en hoort: de kantine van 
Damen Shiprepair in Amsterdam-Noord.   
 
De conferentie legt de nadruk op de grote economische impact van haven en de 
maatschappelijke betekenis van de havensector voor de Amsterdam Metropoolregio. Aan bod 
komt het belang van de maakindustrie, energietransitie en de circulaire industrie, die onder 
leiding van een moderator tegenover de schurende ‘wake up call’ van oprukkende woningbouw 
en andere bedreigingen wordt gezet. In de eindconclusie stellen we vast wat de positie en de 
rol van de haven is over 25 jaar. 
 

Programma Conferentie 
 
09.00 – 09.30 uur 
Inloop met koffie en thee 
 
09.30 – 19.35 uur 
Introductie moderator door moderator Esther van Rijswijk 
 
  



	

											 				

			 										 	

 
 
 
09.35 – 09.50 uur 
Welkomstwoord  
Annemarie Manger – Director Engineering Tata Steel Europe / Voorzitter Stichting Amports  
Koen Overtoom – CEO Port of Amsterdam 
 
09.50 – 10.10 uur  
Wat komt er op ons af en welke invloed heeft dit op de haven van Amsterdam 
Marieke Blom – Hoofdeconoom bij ING Bank  
 
10.15 – 10.45 uur 
Discussieprogramma onder leiding van Esther van Rijswijk met personen uit het 
havenbedrijfsleven, Port of Amsterdam, de gemeente Amsterdam, ondernemers, 
belangbehartigers en het publiek.  
 
10.45 – 11.00 uur 
Pauze 
 
11.00 – 11.30 uur 
Vier innovatieve pitches van bedrijven uit de haven van Amsterdam 
Bart van der Meulen - Directeur Energietransitie bij Tata Steel : Energietransitie 
Tjeerd Schulting - Directeur Damen Shiprepair Amsterdam : 100 jaar maakindustrie 
Enver Loke – eigenaar Chocolatemakers : CO2-neutraal ondernemen 
Said Arslan (Directeur Bouwhub Amsterdam) : Start-up bouwlogistiek over water 
 
11.30 – 12.00 uur:  
Energie en circulair. Panelgesprek en discussie met de zaal o.l.v. Esther van Rijswijk 
Panelgesprek met onder andere Floris Geris (Bio Energy Netherlands), André Arens (Paro) en 
Micha Hes (AEB), Bart van der Meulen (Tata Steel) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam). 
 
12.00 – 12.30 uur:  
Kate Raworth over Doughnut Proof Port inclusief discussie met de zaal 
 
12.30 – 13.30 uur:  
Netwerklunch (exclusief uitloop) 


