
 

StrateGis EcoMaps 
Duurzame project– en gebiedsontwikkeling 

Duurzaamheid 

StrateGis | Groep 

Duurzaamheid wordt - ondanks of dankzij - de crisis een steeds belangrijker onderdeel van bouwen en 
gebiedsontwikkeling. Organisaties als de Green Building Council en private partijen zijn bezig met metho-
den en labels om de duurzaamheid van een plan te kwantificeren. Dit is een positieve ontwikkeling.  
De praktijk is echter vaak weerbarstiger. Maar al te vaak raken de hoge duurzaamheidsambities gaande 
een project ondergesneeuwd. 
Wij zien hiervoor verschillende redenen. Ten eerste is de complexiteit van een stedelijke (her)ontwikkeling 
al vaak zo groot, dat het meenemen van duurzaamheid geen prioriteit heeft. Ook zien we dat de modellen 
waarmee duurzaamheid wordt gepland en berekend niet of onvoldoende geïntegreerd zijn in de diverse 
gebiedsontwikkelings-exploitaties (grond-, vastgoed– en beheersexploitaties). Hierdoor is duurzaamheid 
dikwijls een sluitpost, met alle gevolgen van dien. 
EcoMaps van StrateGis is de oplossing. EcoMaps is een rekenmodule, die volledig is geïntegreerd met de 
StrateGis Gebiedsontwikkelaar. 2D of 3D ruimtelijke plannen kunnen hierdoor worden beoordeeld op zowel 
de financiële– als de duurzaamheidsaspecten. Voor het meten van duurzaamheid kunnen wij gebruik ma-
ken van diverse modellen, zoals bijvoorbeeld DPL (Duurzaamheids Profiel van een Locatie), mede ontwik-
keld door medewerkers van StrateGis. 

Prijzen (2012, indicatief): 
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Algemene contactgegevens: 
 
StrateGis Groep BV 
Postbus 2847 
3500 GV Utrecht 
 
Bezoekadres 
Atoomweg 50 
3542 AB Utrecht 
 
Tel: +31(0)302305570 
Email: info@Strategis.nl 
Website: www.strategis.nl 

Technologie 
EcoMaps is een module van de StrateGis Gebiedsont-
wikkelaar. Deze integratie heeft als voordeel dat naast 
duurzaamheid tevens een gedegen financiële onder-
bouwing van uw plan mogelijk wordt. 
De software werkt zeer goed samen met bestaande 
GIS– en CAD systemen. Via speciaal ontwikkelde 
importers zijn we in staat om zonder gegevensverlies 
en direct goed gekoppeld aan het rekenmodel uw 
bestaande bestanden in te lezen en te verwerken. 
Naast de geïntegreerde output-mogelijkheden, kun-
nen wij ook automatisch in uw eigen excel-format 
rapportages uitdraaien. Specifieke wensen kunnen als 
maatwerk worden toegevoegd 

Voordelen 
 Sneller plannen en varianten maken 

 Snellere realisatie van de plannen 

 Kostenbesparing 

 Vergroting van het draagvlak 

 Verbetering van de kwaliteit 

 Inzicht in wederzijds belang 

Klanten 
De afgelopen jaren heeft StrateGis voor 
uiteenlopende opdrachtgevers projecten 
uitgevoerd, voor met name gemeenten, 
ontwikkelaars en corporaties. Het gaat naast  
dienstverlening in toenemende mate om 
implementatietrajecten van onze software. 

Belangrijke klanten zijn: Het Havenbedrijf 
Rotterdam (HbR), Stadshavens Rotterdam, 
RVOB, Gemeente Almere (Schaalsprong & 
Floriade), TCN, IHS, Rotterdam, Zoeter-
meer, en Rijswijk. 

In samenwerking met IHS (Erasmus univer-
siteit) zijn wij tevens actief in diverse ont-
wikkelingslanden. Op onze site is een com-
pleet overzicht van onze referenties opgeno-
men 

StrateGis maakt tools voor het produceren van haal-
bare ruimtelijke plannen. Onze opdrachtgevers krijgen 
inzicht in en invloed op elke fase van een (her)
ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij beter en sneller in-
spelen op veranderende markt– en andere omstandig-
heden. 

De voordelen: tot 70 % besparing op plankosten, duur-
zamere plannen en hogere rendementen. Dit betekent 
niet zelden het verschil tussen een mislukt of geslaagd 
project. 

Onze tools zijn gebaseerd op het samenvoegen van 
alle relevante ruimtelijke, financiële en overige informa-
tie in gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke 2D–
en 3D-modellen.  


