ICC CONGRES 2017
De Verdieping
“Verdieping van Kennis, Producten en Toepassingen”
7 juni 2017, de Bondsraadzaal in de Burcht in Amsterdam
Aan de hand van actuele onderwerpen maken we een verdiepingsslag in de kennis, de producten en de toepassingen
van beeldmateriaal in de stedelijke en landelijke ontwikkelingen. Welke kennis hebben we nodig om onze producten
slim in te kopen en te gebruiken? Wat weten we over de producten die we inkopen en gebruiken? Hoe kunnen we
nieuwe toepassingen initiëren?
Voorlopig programma
09.00 - 09.30
Ontvangst in de Diamantzaal in De Burcht, Vakbondsgebouw van de Diamantwerkers in Amsterdam
09.30 - 11.00
Opening (in de Bondsraadzaal)
o Harry Everts, gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van de ICC-Begeleidingsgroep
o Dagvoorzitter Ad van der Meer, gemeente Amsterdam: inleiding op het thema
Eerste verdieping
o Onzichtbaar Nederland, Frédérik Ruys, een van de makers van dit VPRO programma spreekt
over de achtergrond en de kracht van beeldmateriaal in combinatie met andere informatie;
o Ruud van Rossem, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, vertelt over zijn visie op
samenwerking tussen landelijke partijen en regionale initiatieven voor het inkopen van
beeldmateriaal;
Welkomstwoord door Wethouder Pieter Litjens, gemeente Amsterdam
11.00 – 11.30
11.30 – 13.30

13.15 – 14.15
14.15 – 16.00

16.00-18.00

Pauze in de Diamantzaal (koffie/thee met hartig hapje)
Verdieping van kennis en strategie voor de inkoop van beeldmateriaal
o Onne Klevering, Operationele Helpdesk LVNL, neemt ons mee in de nieuwste uitdagingen die
er zijn om fotovluchten uit te voeren in en rondom het gebied Schiphol: drukte, capaciteit en
nieuwe EU-regelgeving;
o Workshop: slim inkopen van beeldmateriaal met de kennis van nu!
Onder leiding van Ad van der Meer worden de deelnemers uitgedaagd om vernieuwende en
creatieve ideeën met elkaar te delen op basis van de toekomstvisie van Ruud van Rossem en de
mogelijkheden die Onne Klevering biedt;
Lunch (bij mooi weer in de tuin)
Intermezzo: Digitale rondleiding door De Burcht, door Dick Vlaar, De Burcht Amsterdam
Verdieping van kennis en toepassingen van beeldmateriaal
o Rinke van Veen, provincie Drenthe, vertelt over de Drentse proef om vanuit de lucht de
grondlagen in het gebied Drentsche Aa in kaart te gaan brengen. Waar we met foto’s alleen het
maaiveld zien, zou met de nieuwe techniek onder het maaiveld ‘gekeken’ kunnen worden, en
dat biedt hele nieuwe mogelijkheden;
o Aralt Brilman, Gemeente Almere heeft een proef uitgevoerd dom hoogtedata in te winnen in
stedelijk gebied met een drone: welke toepassing hebben ze voor ogen?;
o Tamme van der Wal, AeroVision, vertelt over “Wat je altijd al had willen weten over
satellietbeelden en het satelliet dataportaal, maar nooit durfde te vragen”.
Afsluiting door Ad van der Meer.
En de afsluitende netwerkborrel!
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