
 

StrateGis Gebiedsontwikkelaar 
De basis voor project‐ en gebiedsontwikkeling 

Grip op uw project 

StrateGis | Groep 

De (her)ontwikkeling van een wijk of gebied is vaak een langdurig proces, met een onzekere uitkomst. De 
Gebiedsontwikkelaar zorgt ervoor dat de complexiteit van een dergelijke grootschalige ruimtelijke ontwik-
keling u niet boven het hoofd groeit. Vastgoedwaarde, bestaande bebouwing, waarde van de bebouwing, 
kengetallen over ruimtelijke functies, databases met financiële vastgoedkenmerken en rekenmodellen voor 
grond en vastgoedexploitatie: de Gebiedsontwikkelaar verwerkt al deze gegevens en toont de mogelijke 
scenario’s op een toegankelijke en overzichtelijke manier. Interactief, uiterst snel en in 3D.  

De ingebouwde toetsing op stedenbouwkundige principes helpt de gebruiker bovendien bij het maken van 
een realiseerbaar plan. De module gaat uit van het in één oogopslag helder krijgen van de relaties tussen 
de huidige kadastrale en topografische situatie, het planologische kader (bijv. Bestemmingsplan) en de 
toekomstige programmering vanuit een stedenbouwkundigplan of landschapsplan. De discussie over plan-
afbakening en bestemmingsgrenzen kan hierdoor snel en efficiënt gevoerd worden. Diverse mogelijke prog-
ramma’s kunnen op globaal of detailniveau worden doorgerekend. De module levert tevens de benodigde 
onderbouwingen conform de Grex-wet en vormt zo de basis voor een herleidbaar exploitatieplan.  

Prijzen (2012, indicatief): 
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Vraag naar de voorwaarden: 
sales@StrateGis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
De Gebiedsontwikkelaar werkt als een plugin van 
Sketchup©, het meest gebruiksvriendelijke 3D mo-
delleer pakket op de markt. 
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 

 Focus op de hoofdzaken 

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 krij-
gen inzicht in en invloed op elke fase van een (her)
ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij beter en sneller 
inspelen op veranderende markt– en andere om-
standigheden. 

De voordelen: tot 70 % besparing op plankosten, 
duurzamere 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 infor-
matie in gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelij-
ke 2D– en 3D-modellen.  


