
13:00 Ontvangst

13:40 Welkom & opening Douwe Blanksma & 
Jan Roodzand

13:45 De totstandkoming van IMBOR 
Het Informatiemodel Openbare Ruimte is nu voor een aantal onderdelen als 
IMBOR 1.0 vastgesteld. Er is een 100% match op IMGeo en het GWSW.   
Wat houdt IMBOR in? Welke werkvelden dekt het? 

Ceciel van Iperen
projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en
Infrastructuur | CROW

14:15 IMGEO & IMBOR een sterk huwelijk 
Naadloos gereed voor gebruik? Opletters en instinkers.

 

Marcel Reuvers
senior adviseur | Geonovum

14:45 Ervaringen uit de IMBOR proeftuinen  
Implementatie “a piece of cake”? Of “to BOR or not to BOR”! 
In vogelvlucht de eerste ervaringen uit de proeftuinen van de gemeenten 
Amsterdam, Drechtsteden, Breda en Bergen NH.  
 

Jochem Mollema
adviseur | InArea

15:15 Pauze allen

15:40 De BGT klaar en dan? 
Uniformiteit en diversiteit in de BGT/IMGEO, het thema voor de komende 
jaren. Enerzijds is IMBOR een prachtige verdieping van IMGEO en IMBGT 
en geeft de BOR-beheerder veel mogelijkheden en specialisatie. Anderzijds 
zijn er gebruikers van BGT/ IMGEO die op zoek zijn naar eenduidigheid; naar 
generieke classificaties in de BGT voor hun eigen gebruiksdoelen. 

Jan Bruijn
directeur | SVB-BGT

16:10 Het verbindend fundament & de meerwaarde van IMBOR 
Het integraal gegevensmagazijn wint aan kracht met IMBOR. Is de complexiteit 
te overzien en hoe de aanpak van Equalit gaat leiden tot een betere integrale 
dienstverlening. 

Anita Potters
informatiearchitect &
productmanager VFE | 
Equalit

16:40 IMBOR en BGT: twee werelden of meerwaarde? 
Maakt IMBOR een sprong voorwaarts mogelijk?

allen | forum

17:00 Afsluiting en borrel

 
Locatie:
Nieuwland
Hesselink van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen

ruimteschepper

 

Is het beschikbaar komen van IMBOR in combinatie met IMGEO en de BGT een enorme kans?  Wat kan de meerwaarde zijn en hoe

zoek je die op?  Achtergronden, visie en voorbeelden uit de praktijk over de meerwaarde en kansen voor vernieuwende informatievoor-
ziening.  Kan dat leiden tot effectiever beleid, accurate informatievoorziening en een betere beheersing?

kenniskring
IMBOR en BGT, 
twee werelden of meerwaarde?

13 december
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