
Van Kessel Wegenbouw is een aannemersbedrijf uit Geldermalsen 

met een lange historie in de grond-, weg- en waterbouw. Ze zijn 

gespecialiseerd in de aanleg en reconstructie van wegverhardingen 

en rioleringen in binnenstedelijk gebied. Barend van Kessel, directeur 

bij Van Kessel Wegenbouw, maakte kennis met CycloMedia’s 

beeldmateriaal en GlobeSpotter via een van zijn klanten. Door 

de toegankelijkheid van het beeldmateriaal en de uitgebreide 

functionaliteit van GlobeSpotter besloot Van Kessel zelf ook aan 

de slag te gaan met het beeldmateriaal van CycloMedia. Inmiddels 

werken zij sinds begin 2016 met GlobeSpotter. 

Dagelijkse praktijk
Bij Van Kessel werken 20 mensen, waarvan een aantal het 

beeldmateriaal op projectbasis gebruiken. De focus daarbij ligt op 

het vastleggen van de huidige situatie en het voorbereiden van 

projectwerk. Van Kessel vindt GlobeSpotter een uitgebreid, maar wel 

toegankelijk pakket: “Beelden bekijken is eigenlijk een kwestie van 

een druk op de knop, maar we hebben wel ontdekt dat er ontzettend 

veel meer mogelijkheden in het pakket zijn.” Zo maakt Van Kessel ook 

gebruik van de meetfunctionaliteit in GlobeSpotter, bijvoorbeeld voor 

het opmeten van wegbreedtes of voor het uitvoeren van calculaties. 

Inmiddels is het beeldmateriaal een integraal onderdeel geworden 

van de dagelijkse werkprocessen bij Van Kessel.

ACTUEEL BEELDMATERIAAL IN 
HD-KWALITEIT

VAN KESSEL WEGENBOUW
TESTIMONIAL

BOUW & INFRA

ORGRANISATIE
Van Kessel Wegenbouw

KLANT SINDS
Begin 2016

PRODUCTEN
Cyclorama’s, GlobeSpotter

AANTAL GEBRUIKERS
3

VOORDELEN
Vastlegging actuele 
en historische situatie, 
tijdbesparing,
minder CO2-uitstoot



Postadres
Postbus 2201
5300 CE  Zaltbommel

Bezoekadres
Van Voordenpark 1b
5301 KP  Zaltbommel

 T +31 418 556 100
 F +31 418 556 101

 E info@cyclomedia.com
 I www.cyclomedia.com

Goed geïnformeerd
Voor Van Kessel is de actualiteit van het beeldmateriaal erg belangrijk: 

“Je kunt met het beeldmateriaal vastleggen hoe de situatie nu is, 

maar ook hoe de situatie vroeger was.” Van Kessel vergelijkt soms 

beeldmateriaal van 2016 met beelden tot zelfs 8 jaar terug. Op die 

manier kunnen ze aantonen bij opdrachtgevers dat sommige dingen 

in de praktijk anders kunnen zijn dan op tekeningen, zodat eventuele 

discussies worden voorkomen. Het beeldmateriaal zorgt ervoor dat 

Van Kessel altijd goed geïnformeerd is.

Minder kilometers, minder CO2-uitstoot
Dankzij het beeldmateriaal van CycloMedia hoeven de medewerkers 

van Van Kessel veel minder vaak projectlocaties te bezoeken, want 

nu kan veel al vanaf het bureau bestudeerd worden. Van Kessel: “De 

voordelen zijn tijdsbesparing, en tijdsbesparing is natuurlijk snel uit 

te drukken in geld.” Tegelijkertijd betekent het ook dat medewerkers 

veel minder kilometers maken, wat resulteert in minder CO2-uitstoot. 

Met deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen wil 

Van Kessel graag een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

DE BELANGRIJKSTE 
REDEN WAAROM IK 
GLOBESPOTTER WIL 
AANBEVELEN IS 
DAT HET ACTUEEL 
BEELDMATERIAAL IS 
IN HD-KWALITEIT 
(DUS HEEL SCHERP). 
WE KUNNEN 
DAARMEE ONZE 
OPDRACHTGEVER GOED 
VAN DIENST ZIJN EN 
VOOR ONSZELF DE 
NODIGE PROCESSEN 
VASTLEGGEN. 
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- Barend van Kessel


