
12:00 - 12:15 Inloop & uitleg rondleiding Aircraft Maintenance Training School (AMTS)

12:15 - 13:00 Rondleiding Aircraft Maintenance Training School (AMTS)

13:00 - 13:30 Inloop overige deelnemers

13:30 Welkom & intro moderatoren GIN / Ruimteschepper Frank Langelaan | GIN 
Jan Roodzand | Ruimteschepper 

13:40 Ontwikkeling businesspark 
 
Rob neemt ons mee naar de start van de infra ontwikkelingen van het business 
park Aviolanda op vliegveld Woensdrecht. Het vertalen van een business idee naar 
het concreet realiseren van de infrastructuur. 

Rob Nispeling 
Manager Businesspark
Aviolanda

14:10 Synergie in infraontwikkeling 
 
Een goede afstemming tussen beheerders van infrastructuren bij nieuwe 
ontwikkelingen is van evident belang. Zowel vanuit kosten overwegingen als om 
de overlast van omwonenden te beperken. Via het SynergieNL platform kunnen 
werkzaamheden in de openbare ruimte worden afgestemd. Arnoud vertelt over 
de oplossing en John over een concrete toepassing binnen Brabant tussen Brabant 
Water en o.a. de gemeente Breda.

Arnoud Drevijn   
Adviseur 
SynergieNL

& 
 

John Ottevanger 
Omgevingsmanager Vitalisatie 
Brabant Water

15:25 Pauze

15:45 Onbezorgd vliegen

Hoe worden onbemande vliegtuigen voor ‘geo-toepassingen’ ingezet? Walter geeft 
uitleg en laat ons voorbeelden zien. Daarnaast krijgen we inzicht in het reilen en 
zeilen van het test en leercentrum voor Drone-vliegers op Woensdrecht. 

Walter Broeders 
Directeur 
Unmanned Aviation Solutions

16:15 Het gebruik van drone-data voor infrastructurele projecten 
 

AGEL adviseurs is een integraal adviesbureau en maakt veel gebruik van drone 
data bij infrastructurele projecten. Hoe wordt gebruik gemaakt van dergelijke data 
binnen UAV-gc projecten? Op welke wijze bijvoorbeeld in het voorontwerp en 
het definitief ontwerp? Erwin laat ons zien wat AGEL doet met drone data, het 
belang van nauwkeurigheden en welke andere informatie van belang is.

Erwin van Praat 
Coordinator & Adviseur 
AGEL adviseurs

16:45 Demo gebruik drone Jacq Peeters
Directeur 
Alfadrone

17:15 - 18:00 Afsluiting & borrel  

Locatie: 

Aviolanda 
Aviolandalaan 37 
4631 RV  Hoogerheide

ruimteschepper

 
Een vliegveld als businesspark. Met een drone de ondergrondse infrastructuur in beeld brengen, kan dat?
Wat betekent dit voor de Infra ontwikkeling? Hoe stem je dat af? 
De rondleiding,  een viertal presentaties en een demonstratie geven een mooi beeld van deze uitdagingen en oplossingen.

Deze kennissessie is een co-creatie van GIN-Zuid en Ruimteschepper.

kenniskring
Geo & drone ondersteunde  
Infra ontwikkeling

 
13 april Agenda & Uitnodiging


