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10.00 uur Ontvangst, registratie en legitimatie Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 

- Kopje koffie/thee in het Atrium Platformzijde 

 

10.30 uur Introductie LVNL in auditorium Québec 

- Opening door de gastheer 

- Introductie LVNL met film 

- Gedragsregels: begeleiding, fotograferen verboden, badge zichtbaar dragen 

Remon Eijsackers, teamleader enginering, LVNL 

 

10.45 uur Het leven van een luchtverkeersleider  

- Hoe ziet het werk van een luchtverkeersleider eruit? 

 

11.00 uur De technische installaties van LVNL  

- Verleden – heden – toekomst 

- Het GBS van LVNL 

- DNA van een gebouw  

Satish Karia, technisch manager Schiphol Area, Johnson Controls 

 

11.15 uur Rondleiding door LVNL in 4 groepen van ca. 23 personen 

15 minuten per blok – per groep 2 begeleiders van LVNL (engineer + installatietechnicus) 

- Bezoekersruimte boven de OPS room (waar het luchtverkeer van heel NL geregeld wordt) 

- Technische ruimte onder de OPS room (luchtbehandeling en koeling 1e verdieping) 

- Technische ruimte energievoorziening (BGG) 

- Bezoek aan de nieuwe full scale mock-up koepel Tower in het Atrium (transitie simulatie)  
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12.30 uur Opstappen in de 2 bussen voor de Behind the Scenes tour Schiphol 

- Rondleiding over het Schiphol terrein 

- Lunchpakketje nuttigen in de bus 

 

14.00 uur Aankomst Schiphol Hoofdgebouw 

 

14.10 uur Introductie Schiphol 

- Openingswoord 

- Schiphol-film 

Bart de Goeij, asset beheerder and system controller GBS, Schiphol 

 

14.15 uur Bagageafhandeling en de techniek 

- Op 1 scherm zien we alle koffers over de hele wereld 

- Bagagefilm over de techniek (camera op koffer) 

- De algemene architectuur 

Guido Pommer, strategisch adviseur besturing, Schiphol 

 

14.45 uur De technische installaties op Schiphol  

- Verleden – heden – toekomst (Innovaties) 

- Het GBS van Schiphol  

- Cyber security gebouw beheer systemen 

Richard Zuijderwijk, solutions development manager Schiphol Area, Johnson Controls  

 

15.00 uur Hoe kan de digitalisering bijdragen aan een succesvol Schiphol-proces? 

- Voorbeelden over het Schiphol-proces over hoe ze het gaan digitaliseren 

Richard Leurs, senior manager technical expert centre, Schiphol 

 

15.30 uur Met de bus terug naar Schiphol Oost 

Personen die met het OV zijn gekomen kunnen hier eventueel direct terug naar huis 

 

16.00 uur Aankomst bij Wings met uitzicht over Schiphol 

- Aanvang vrijdagmiddagborrel 

- Verstrekking uitrijkaarten 

 

17.30 uur Weekend 

 

 

 


