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Koninklijke Dirkzwager levert SPOC NL projecten op
Koninklijke Dirkzwager is intensief betrokken bij de ontwikkeling van de Haven
Management Systemen voor de havens van Groningen Seaports en de Havendienst Den
Helder.
Eind maart 2012 heeft Dirkzwager voor deze havens een koppeling met SPOC NL
opgeleverd waarmee de havens voldoen aan alle, door de overheid, gestelde eisen met
betrekking tot informatievoorziening richting SafeSeaNet.
Dit Europese systeem van de European Maritime Safety Agency (EMSA) heeft tot doel een
betere en snellere reactie op incidenten, verontreinigingen, een vroege detectie van
risicoschepen en een verhoogde efficiëntie van de havenlogistiek.
In Nederland is SPOC NL het platform van Rijkswaterstaat waar de gegevens over de
zeescheepvaart afgeleverd en doorgestuurd worden naar SafeSeaNet.
Alle benodigde gegevens in het kader van de wetgeving omtrent SafeSeaNet worden
ondersteund. De gegevens bevatten de melding voor uitgebreide inspectie,
vooraanmelding schip, aankomst- en vertrektijden en de gevaarlijke goederen/lading in het
kader van de Europese wetgeving.

Koninklijke Dirkzwager is een onmisbare schakel in de communicatie- en informatie-uitwisseling in
Rotterdam en andere Nederlandse havens. Dirkzwager verzamelt, veredelt, valideert maritieme data
en distribueert actuele scheepsinformatie ten behoeve van de gehele Port Community. Dit gebeurt
met behulp van de modernste digitale technieken. Dirkzwager beschikt over een eigen Maritiem
Logistieke ICT afdeling waarin kennis en gegevens uit de maritieme wereld leiden tot passende ICToplossingen. Scheepvaart is people’s business daarom completeert Dirkzwager haar activiteiten met
een 24 uurs, 7 dagen per week persoonlijke aandacht.
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