
Provincie Gelderland beheert en ontwikkelt het provinciale wegennet (circa 1200 km) volgens 
assetmanagement. Dit richt zich op het functioneren van de assets (wegverhardingen, civieltechnische 
kunstwerken, groen, water, elektrotechnische installaties en wegelementen) én op het  gebruik van de 
wegen: vergunningverlening, afstemmen wegwerkzaamheden, relatiebeheer, verkeerskundig beheer, 
operationeel verkeersmanagement en operationeel verkeersbeheer. In deze sessie worden de 
informatievoorziening met focus op BIM en GIS tijdens de realisatie alsmede in de operationeel 
gebruik/beheer fase belicht. Tevens komt de rol van de provincie in landelijke initiatieven aan bod.

BIM-GIS  binnen asset management Mobiliteit

Dinsdag 12 maart 2019 Arnhem
Agenda

Georganiseerd samen met: Locatie:
Provinciehuis Gelderland
Markt 11
6811CG Arnhem
Telefoon: 026 359 99 99
Route zie: https://www.gelderland.nl/Route

13:00 Inloop – Ontvangst

13:30 Welkom, en introductie sessie namens Ruimteschepper Jan Roodzand

13.35 Welkom en korte introductie Provincie Gelderland 
Ron heet ons namens de Provincie welkom en zal een eerste introductie geven van de werkzaamheden 
van werkveld Mobiliteit binnen de Provincie. Mede aan de hand van een videopresentatie krijgen een 
beeld bij het interessante werkveld en de rol van asset management daarbinnen.

Ron Dragt
Opdrachtgever

Programma Mobiliteit

13:45 Informatie: het kloppende hart van assetmanagement
Niels is binnen de provincie, op interprovinciaal en landelijk niveau actief in het structureren van het 
asset management proces en de rol van BIM daarbinnen. OP basis van het IAMPro-model voor 
assetmanagement (https://www.iampro-portaal.nl/Processtappen) is een “metro-kaart” ontwikkeld met 
alle relevante Asset Management activiteiten. Niels vertelt daarover en over zijn rol binnen IPO in het 
opstellen van een interprovinciale roadmap BIM. Uiteraard komt de relatie daarvan naar GIS ook aan de 
orde.

Niels Reyngoud

Project Manager Asset 
Management and BIM

14:30 Project informatiemanagement bij wegenbouwprojecten
Bert heeft afgelopen jaren bij Gelderland PIM ingezet en doorontwikkeld. PIM voorkomt fouten in de 
planfase van infrastructuurprojecten en sluit daarmee naadloos aan op BIM. Veel complexe 
wegenbouwprojecten in Gelderland passen PIM toe. Bert zal de resultaten en meerwaarde hiervan 
presenteren. En laten zien hoe PIM past in de brede ontwikkeling van informatiemanagement bij 
ruimtelijke projecten in het kader van de Omgevingswet.

Bert van Dijk

15.10 Korte Pauze

15:30 Geografische informatie als drager voor inframanagement
Geografische basisgegevens zijn de drager voor werkprocessen bij inframanagement. Hoe worden deze 
gegevens onderhouden? En hoe worden ze toegepast bij veiligheidsinspecties, afstemming 
wegwerkzaamheden en gladheidbestrijding? Philip laat toepassingen uit het metrospoor “gebruik” zien 
via demo webkaarten en apps.

Philip Struijk 

GIS Adviseur

16.10 Informatievoorziening bij wegonderhoud
Corné vertelt hoe geografische basisgegevens waarde toevoegen aan het opstellen, uitvoeren en 
evalueren van contracten voor dagelijks wegonderhoud. Hij vertelt welke werkwijze daarbij wordt 
gevolgd en laat enkele voorbeelden van toepassingen zien. We zien hier het metrospoor technisch 
beheer.

Corné Willems 
Adviseur Informatie-

voorziening

16:45 Vragen en Discussie over asset management binnen Mobiliteit

17:00 Afronding, napraten, borrel Einde 18:00
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