
14:00 Ontvangst, socializing

14:30 Welkom & opening

Tonie Speelman zal een overall beeld schetsen van het beheer van de 
openbare ruimte en de visie vanuit Antea Group.

 

Jan Roodzand & 
Tonie Speelman 
directeur Beheer & Data

14:50 Rendement van assetdata

Iepe Soet zal ons inzicht geven in de databehoefte van goed 
assetmanagement in de openbare ruimte.  Wat is het doel en de ambitie?  
Hoe halen we meer rendement uit onze kapitaalgoederen in een tijd dat de 
hoeveelheid data die wij tot onze beschikking hebben enorm is toegenomen.  

Antea Group is zeer actief is in de gemeentelijke beheermarkt en industrie.  
Praktijkvoorbeelden waar assetmanagement, data en geo-informatie 
samenkomen zijn de leidraad in deze presentatie.

Iepe Soet
adviesgroepmanager  
Beheer & Data

15:30 Pauze Allen

15:50 BGT en BOR binnen de gemeente
 

Herman Wiss en Hans van de Bent zullen dieper ingaan op het traject om 
de BGT en BOR binnen gemeente Stichtse Vecht te implementeren. Wat is de 
impact hiervan op het beheer van de openbare ruimte.  
 
We krijgen inzicht in de oplossing de uitdagingen en lessons learned. 

Herman Wiss & 
Hans van de Bent
Gemeente Stichtse Vecht

16:30 Bodeminformatie op de kaart 
 
Antea Group ontwikkelde in samenwerking met Nazca IT Solutions een nieuwe 
dienst die bodem- en veiligheidsinformatie snel en eenduidig in kaart brengt; 
Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK).   
 
Bas Boonstra (Antea Group) en Nus Jurgens (Nazca IT) vertellen hoe 
zij bodem- en veiligheidsinformatie ontsluiten en samenbrengen tot actuele 
infromatie voor een grote, diverse groep klanten.

Bas Boonstra  
adviesgroepmanager  
Beheer & Data &
 
Nus Jurgens 
DGA Nazca IT Solutions

17.15 Napraat & Borrel allen

18:00 Afsluiting

 
Antea Group  
Monitorweg 29  
1322 BK  Almere 
T: 036 530 80 00

ruimteschepper

 
Assetmanager en beheerders van de leefomgeving hebben de uitdaging om slimmer om te gaan met beheer vraagstukken. Maar hoe? 
Wat is het doel en de ambitie? Hoe halen we meer rendement uit onze kapitaalgoederen? Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid data die 
ter beschikking komt enorm toe.  
Praktijkcases met de verschillende invalshoeken geven een inzicht in de huidige concepten, mogelijkheden en technologie.

kenniskring
Geo-Informatie & BI   
t.b.v. Beheer & Assetmanagement
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