
Vochtbehoefte 
bomen in kaart 

met GIS en 
sensordata! 

ESRI GIS Conferentie 2021



Stel je even 
voor….

 René Voogt Connected Green

 Pieter Verloop Werkwijze(R)

 Tim Schreurs  Attender Groen



Inhoud
 Wat is de waarde van Connected Green?

 Wat is de waarde van Werkwijze(R)?

 Waarom de samenwerking Connected Green en Werkwijze(R)?

 Wat is de oplossing?

 Kijk zelf even mee…

 Waarom kiest Attender voor deze combinatie?

 Wat zijn de praktijkinzichten?

 Wat zijn andere inzichten?

 Hoe ziet de toekomst eruit?



Wat is de waarde van 
Connected Green?

 Sensordata: altijd actuele 
informatie!

 Alle gangbare boom- en 
plantsoorten in één platform…

 Direct inzicht in 
ingrijpgebieden…



Wat is de waarde 
van Werkwijze(R)?

 Het werkproces in kaart: digitaal en 
up-to-date!

 Eén platform voor al uw beheer- en 
onderhoudsgegevens

 Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk 
inzetbaar



Waarom de 
samenwerking 
Connected Green en 
Werkwijze(R)?
 Synergie

 Focus op eigen expertise



Wat is de oplossing?
 Geplante bomen op kaart

 Sensoren op strategische plaatsen

 Grondsoort

 Boomsoort

 Inrichting

 Sensor zone aangeven

 Sensor waarde uitlezen

 Beslismoment ingrijpen

 Aanmaken taken per boom (object)

 Afmelden taken per boom (object)



Kijk zelf even mee…..



Waarom kiest Attender 
voor deze combinatie?

 Een grote behoefte aan 
informatie en efficiënter 
werken…

 Geen grote hoeveelheid 
verschillende applicaties meer…

 Innovatie in de markt…we 
willen voorop lopen!



Wat zijn de 
praktijk inzichten?

 Veel regen, maar toch nog 
aandachtsplekken

 Behoefte van de verschillende 
boom- en plantsoorten



Wat zijn andere 
inzichten?

 Verbetervoorstellen voor een 
andere inrichting van de 
buitenruimte…

 Efficiënter watergeven…



Hoe ziet de toekomst eruit?

 Meer werken met sensoren, breed toepasbaar!

 Beter boombeheer, en dus een beter klimaat

 Verfijning van de sensoren

 En het beter interpreteren van de informatie…



Bedankt voor uw aandacht!

Voor meer info: 

www.werkwijzer-kaart.nl, info@werkwijzer-kaart.nl, 085 – 201 90 75 

& 

www.connectedgreen.nl, info@connectedgreen.nl, 030-227 0685


