
Innovatieve 
Informatie - & communicatie  platformen 

 AISECPOL
Samenhang en samenwerking in leefbaarheid & veiligheid



Wie is Aisecpol ?

Uw partner in leefbaarheid & veiligheid

Innovatieve maatschappelijke veiligheid
Informatie-  & communicatie platformen

Recente  referenties

Gemeente Maastricht (VBT) 
Gemeente Heerlen

Gemeente Sittard-Geleen (herstructurering)
Meander zorggroep

C Magne bedrijfsterreinen
Stichting VO Parkstad Limburg

Politie Nederland (Limburg)
Woningco Servatius & Woonpunt

2focuspm projectmanagement
Provincie Limburg (Atlas leefomgeving)

Groene brigade 



Wens of werkelijkheid ?

Eikenprocessierups 
&

“ Effectief bestrijden en melden 
met een “ app “ 

“Informatie gestuurd werken”
Veiligheid in het groengebied:  één innovatief informatie & bestrijding instrument

Beter zicht op ziekten en plagen

Direct overzicht over de verspreiding en de mate van aantasting

Online kaart met overzicht van aangetaste en behandelde bomen

 





EPR app en webomgeving:  Waarom eigenlijk ?

Enkele voordelen

•samenwerken en kennisuitwisseling bij 
plaagbestrijding mogelijk
•eenvoudig en altijd kunnen melden van EPR 
besmette bomen 
•eenduidige en gebruikersvriendelijke registratie 
/structuur in webbased omgeving voor de 
professionals ( een protocol cf. afspraken – 
maatwerk)
•eenvoudig kunnen aantonen en verantwoorden van 
bestrijding van besmette bomen; registratie en 
administratie is beeld ondersteund i.v.m. zorgplicht 
en juridische aansprakelijkheid 
•beschikbaarheid van geografische EPR hotspots 
door eenduidige registratie
•eenvoudige monitoring van ontwikkeling van rupsen 
en effectiviteit van de bestrijding en/of 
beheersmaatregelen

• effectieve beheersmaatregelen met 
urgentiebepaling

• risicoplekken en trends zijn vooraf geografisch 
eenvoudig te duiden door middel van EPR 
beheerkaarten , preventieve aanpak mogelijk

• evaluaties en rapportages zeer eenvoudig uit 
EPR web omgeving aan te leveren

• effectieve communicatie en voorlichting naar 
partners en burgers mogelijk,  digitaal overal en 
altijd beschikbaar voor partners 

• systeem is “proven technologie”  op effectiviteit 
en efficiency bij bestrijding EPR 

• bijzonder snel de plaagontwikkeling van boom- 
en grondnesten en verspreiding daarvan kunnen 
volgen bespaart niet alleen tijd maar ook geld

• geen aparte software nodig, alleen de app en 
een internet verbinding

• spaart tijd en geld door “live” melder en 
bestrijder samen te laten werken



Makkelijke 
screen beveiliging 



















de web omgeving 
(live meekijken en verder verwerken informatie)



Voorbeeld web startpagina 
(live meekijken en verder verwerken informatie)



Demo meldingen web omgeving    
(live meekijken , heliview sitatie en verder inzoomen)



de web omgeving meldingen
(prioriteit en verdere info van iedere gemelde plek / inzoomen mogelijk)



de web omgeving bestrijding
(live meekijken en verder verwerken informatie)



Overzicht alle meldingen 
(selectie per periode, exporteren naar xcel, objectieve informatie)



Innovatieve 
Informatie - & communicatie  Platformen 

 AISECPOL
Samenhang en samenwerking in leefbaarheid & veiligheid
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