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Er was een tijd dat project– en gebiedsontwikkeling relatief eenvoudig was. Betrokken partijen benaderden 
projecten ieder vanuit hun eigen belang en met hun eigen exploitatiemodel. Overheden vanuit de grondex-
ploitaties, ontwikkelaars vanuit de ontwikkelexploitatie en beleggers/eigenaren vanuit beheers exploitaties. 
Deze monodisciplinaire benadering is uitgewerkt. Projecten zijn alleen haalbaar met een integrale benade-
ring. Bestaande erfpacht– en huurexploitaties moeten worden gecombineerd met de grond– en ontwikkel-
exploitatie, tijdelijke exploitaties  en soms ook de beheersexploitatie openbaar gebied. Sturing op cash-
flow en een minimale financieringsbehoefte staan hierbij centraal. 

StrateGis kan u in de planvorming ondersteunen bij uw ontwikkelstrategie door advisering en het modelle-
ren van al uw gebiedsexploitaties. Wij maken hierbij gebruik van de Gebiedsontwikkelaar software, het 
meest geavanceerde gebiedsexploitatiesysteem op de markt. Concrete diensten die wij leveren:          
gebiedsexploitaties, haalbaarheidsstudies, ontwikkelstrategieën, grondbeleid & exploitatieplannen en ruim-
telijke analyses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Historie StrateGis 
StrateGis is sinds haar oprichting in 2006 bezig 
met beslissingsondersteuning bij gebiedsont-
wikkeling, ondersteund door het koppelen van 
ruimtelijke modellen (GIS, ontwerp) aan reken-
modellen. Onze missie: Tekenen en Rekenen op 
de kaart zetten. De afgelopen 6 jaar hebben wij 
meer dan 100 projecten uitgevoerd en onze 
eigen softwareoplossing ontwikkeld: de Ge-
biedsontwikkelaar. Aan de voorloper van dit 
model is 8 jaar gewerkt binnen TNO. Aan dit 
alles ligt een analyse van traditionele gebieds-
ontwikkeling (1.0) en een visie op wat wij 
‘Gebiedsontwikkeling 2.0’ noemen ten grond-
slag. 

Website www.strategis.nl 

Gebiedsontwikkelaar www.strategis.nl/html/software_gebiedsontwikkelaar.html 

Feature lijst www.strategis.nl/html/software_gebiedsontwikkelaar_features.html 

Referenties www.strategis.nl/html/strategis_referenties.html 

Brochure www.strategis.nl/pdf/Gebiedsontwikkelaar.pdf 

Filmclip http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xOcoKsdR_s4 

Powerpoint www.strategis.nl/pdf/strategis2010.pdf 

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.  
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Gebiedsontwikkeling 1.0 
Traditioneel hebben partijen moeite om met de genoemde complexiteit om te gaan. Dit blijkt uit lange be-
sluitvormingsprocessen, beperkt draagvlak onder betrokken partijen en een kwaliteit die niet strookt met de 
ambities bij aanvang. In onze visie liggen hieraan een aantal oorzaken ten grondslag: 

 Er wordt (soms te) snel gedacht in (ruimtelijke) oplossingen op momenten dat er nog geen duidelijk 
gebiedsconcept is en/of er programmatisch nog geen duidelijkheid is. Kortom: de oplossingsruimte 
wordt slechts voor een klein deel onderzocht. 

 Er is doorgaans sprake van een monodisciplinaire en sequentiële aanpak, waarbij de samenhang afhan-
kelijk is van de kwaliteit van het procesmanagement of van individuen. Inhoudelijke experts worden 
doorgaans pas ingeschakeld in een (te) late fase. 

 Er wordt snel toegewerkt naar een enkele in detail uitgewerkte oplossingsvariant: de blauwdruk. Plan-
nen zijn hierdoor moeilijk aan te passen aan veranderende omstandigheden of nieuwe inzichten. 

 De enorme hoeveelheid informatie, ruimtelijke modellen en rekenmodellen is vaak niet op elkaar afge-
stemd, en het is lastig om snelle actuele (geconsolideerde) overzichten te genereren. Er is geen sprake 
van een ‘common operational picture’, oftewel een door iedereen gedeelde en geaccepteerde represen-
tatie van het project. 

 De technische complexiteit die achter veel beslissingen schuilgaat, maakt het lastig om goed te kunnen 
communiceren met bestuurders. 

Uiteraard is bovenstaande opsomming een generalisatie, en zijn er zeker voorbeelden te noemen van suc-
cesvolle traditionele ontwikkelingen. Het algemene beeld wordt echter door velen onderschreven. 

Kenmerken Gebiedsontwikkeling 
Gebiedsontwikkeling is een ingewikkelde opgave, die zijn gelijke niet kent. Onderstaand zonder compleet 
te willen zijn een aantal aspecten waaruit dit blijkt: 

 Het betreft vaak een complexe technische ontwerpopgave, met vele programmatische, technische en 
ruimtelijke randvoorwaarden. 

 Gebiedsontwikkeling is in de regel ook politiek/bestuurlijk complex. Er zijn vele actoren betrokken met 
soms conflicterende belangen. 

 Er is sprake van een grote hoeveelheid wet- en regelgeving, die gedurende het project aan verandering 
onderhevig is. 

 Gebiedsontwikkeling is zeer kapitaalintensief. Veranderingen hebben vaak grote financiële gevolgen. 

 Projecten hebben een grote maatschappelijke impact 

 Gedurende een project worden soms ook nieuwe thema’s actueel, zoals duurzaamheid, C2C of een 
economische crisis. 
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Gebiedsontwikkeling 2.0 
StrateGis heeft de afgelopen jaren gewerkt aan methoden en technieken, ondersteunend aan een nieuwe 
manier van gebiedsontwikkeling: Gebiedsontwikkeling 2.0. 

Dit is geen vastomlijnd concept of een uitgewerkte procedurele aanpak. Het is veel meer een aanduiding 
van een nieuwe manier van werken, waarin proces en inhoud op een integrale wijze worden benaderd. 
Nieuwe technologieën en modellen ondersteunen deze nieuwe werkwijze. Enkele elementen die volgens 
ons de essentie vormen van Gebiedsontwikkeling 2.0 zijn: 

 Het denken in scenario’s en varianten, en daarmee een eerdere en bredere verkenning van de oplos-
singsruimte. (zie ook volgende figuur) 

 Integraal werken, dit duidt niet alleen op integratie van inhoud en proces, maar ook op integratie van 
de diverse inhoudelijke disciplines. 

 Het eerder betrekken van actoren en het beter communiceren over de opgave en de oplossingen. 

 Het naar voren halen van de (uitbundig beschikbare) informatie over milieu, ondergrond, etc. 

 Transparantie 

 

In de volgende figuur is weergegeven hoe deze nieuwe aanpak leidt tot tijd– en kwaliteitswinst. Om deze 
voordelen daadwerkelijk te realiseren, zijn ook nieuwe instrumenten nodig. De StrateGis Gebiedsontwikke-
laar is zo'n instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Al deze bovenstaande elementen dienen te worden ondersteund door nieuwe instrumenten, waarin GIS, 
ruimtelijk ontwerp/stedenbouw, rekenmodellen en ruimtelijke analyses gecombineerd worden in een inte-
grale aanpak. De voordelen van deze nieuwe aanpak zijn divers. De belangrijkste: 

 Snellere planvorming, en daarmee kostenbesparing. 

 Meer draagvlak bij betrokken partijen voor resultaten. 

 Een hogere kwaliteit van het eindresultaat. 
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De Gebiedsontwikkelaar 
De door StrateGis ontwikkelde software ‘De Gebiedsontwikkelaar’ zien wij als een van de eerste 
‘instrumenten 2.0’.  De Gebiedsontwikkelaar is een eenvoudig te bedienen 3D-softwarepakket, waarmee 
snel gebieden kunnen worden geprogrammeerd, gevisualiseerd en doorgerekend. U krijgt grip op het 
PvE, grondexploitatie, vastgoedexploitatie, parkeerbalans en een veelvoud aan duurzaamheidsaspecten. 
De software is door de TU Delft beoordeeld als het meest geavanceerde model op de markt. Het model 
kan omgaan met zowel GIS-gegevens als met ruimtelijke ontwerpen die in CAD worden aangeleverd. Het 
is geen vervanging van bestaande GIS- en CAD-pakketten, maar een toevoeging, die helpt bij gegevens-
ontsluiting en koppeling met rekenmodellen.  

De Gebiedsontwikkelaar is bruikbaar van het begin van een project tot aan het definitieve ontwerp. Er 
kan zowel worden gewerkt met 2D-vlekken als met 3D volumes en/of gebouwen. Plannen kunnen op 
verschillende detail niveaus worden gevisualiseerd en op haalbaarheid getoetst. Het model wordt de dra-
ger van alle relevante projectinformatie, zodat iedereen beschikking heeft tot de laatste projectinformatie 
inclusief financiële haalbaarheid zoals grondexploitatie, vastgoedexploitatie, parkeerbalans, ruimtelijke 
analyses, et cetera. Naar analogie van Bouw Informatie Modellen (BIM) kan de software worden be-
schouwd als een Gebieds Informatie Model (GIM). Het model is opgebouwd uit diverse lagen en modules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Het model is een 3D-GIS systeem, speci-
fiek ontwikkeld voor gebiedsontwikkeling. 
Informatie over de bestaande situatie (bijv. 
Een kadastrale kaart), projectgebied, deel-
plannen, ruimtegebruik en vastgoed kun-
nen als laag in het model worden inge-
voerd, worden voorzien van data en gekop-
peld aan rekenmodellen. Tevens kan aller-
lei andere ruimtelijke GIS-data worden 
geïmporteerd en gelegd over ruimtelijke 
plannen en ontwerpen. 
Het model is flexibel van opzet en kent 
geen beperkingen betreffende aantal deel-
plannen of vastgoedobjecten. Er kan per 
deelplan gerekend worden met 2D-vlekken 
en normatieve gegevens over ruimtege-
bruik en woningen. Een andere mogelijk-
heid is dat met 3D-vastgoed wordt gere-
kend voor het bepalen van grondopbreng-
sten (grondquote, kavelprijs, residueel). 
Het ligt aan het gewenste detailniveau 
welke optie de voorkeur verdient. 
Wat van belang is dat in ons model het 
ruimtelijk ontwerp altijd volledig dynamisch 
gekoppeld is aan het rekenmodel. Er is dus 
geen sprake van een aparte export naar 
een Excel model. Dit betekent dat het 
ruimtelijk model altijd consistent is met het 
rekenmodel en vice versa. Uiteraard is er 
altijd de mogelijkheid om een export naar 
Excel te maken. Er is geen beperking aan 
het aantal deelgebieden.  

 

In de volgende pagina’s volgt een beschrij-
ving van de functionaliteit van de software. 
Ook worden een aantal representatieve 
projecten gepresenteerd.  
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Voordelen van het inzetten van de Gebiedsontwikkelaar 

 

1. Sneller plannen en varianten maken 
Met de Gebiedsontwikkelaar kunnen in een enkele sessie meerdere planvarianten wor-
den doorgerekend en gevisualiseerd. Vroegtijdig kunnen kansloze voorstellen worden 
gescheiden. 

 

2. Snellere realisatie van de plannen 
Door het naar voren halen van informatie wordt voorkomen dat later in het proces zeer 
cruciale, project ondermijnende, onderwerpen tegenkomt waardoor een plan compleet 
stil komt te liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieueisen. 

 

3. Kostenbesparing 
In de planontwikkelkosten, in sommige projecten wel 30% van de kosten, is heel veel 
voordeel te behalen. Minder overleggen en vergaderingen, sneller beslissingen nemen 
en betere onderbouwingen zorgen voor een aanzienlijke besparing van personeelskos-
ten. Snellere planvorming betekent ook lagere rentelasten en het naar voren halen van 
opbrengsten: pure winst. Daarnaast leveren alle inzichten vanuit het model handvatten 
om het financiële resultaat te optimaliseren. 

 

4. Vergroting van het draagvlak 
Interne en extern draagvlak wordt vergroot doordat gezamenlijk aan plannen gewerkt 
wordt. Alle voorstellen van de verschillende partijen kunnen beschouwd worden. De 
effecten van de voorstellen zijn snel te doorzien. Men krijgt ook inzicht in elkaars stand-
punten wat bijdraagt aan de wederzijds begrip. 

 

5. Verbetering van de kwaliteit 
Door de directe koppeling met kosten en baten kan een werkelijke discussie worden 
gevoerd over ruimtelijke kwaliteit en de benodigde investeringen. Geen loze beloftes en 
hoge ambities die niet kunnen worden waargemaakt. De in het systeem ingebakken 
stedenbouwkundige kennis, ondersteund het ontwikkelen van stedenbouwkundig ver-
antwoorde plannen. Zo is het mogelijk om al snel de ruimtelijke consequenties te bepa-
len. Optimalisering op bijvoorbeeld parkeren en bebouwingsdichtheden is eenvoudig. 
Plannen kunnen ook altijd worden vergeleken met referentie projecten. 

 

6. Inzicht in wederzijds belang 
Doordat in een gezamenlijk ontwerp en planproces inzicht verkregen wordt in elkaars 
belangen zal de acceptatie van een plan eerder bereikt worden ook al is het voorstel 
strijdig met het eigen belang. Dit blijkt uit meerdere projecten die gedaan. 

 

7. Nadruk verleggen van bijzaken naar hoofdzaken 
Een discussie zal minder snel over de prijs van 1 m2 groen en vaker om bijvoorbeeld 
fasering, grote infrastructuur, vrij op naam prijzen, woningdichtheden, m2 winkels of 
kantoren en parkeeroplossingen. 

 

Op de volgende pagina’s een opsomming van de features van de StrateGis Gebiedsontwikke-
laar. 
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Grondexploitatie  
De StrateGis Gebiedsontwikkelaar biedt de gebruiker een volledige grondex-
ploitatie, waarbij planveranderingen direct kunnen worden ingetekend en 
doorgerekend. Resultaten kunnen worden gepresenteerd als nominale be-
dragen, eindwaarden of netto contante waarde. In het model kan een onbe-
perkt aantal deelgebieden met elk een aparte GREX worden ingevoerd. 

Vastgoedexploitatie 
De Gebiedsontwikkelaar geeft gebruikers de mogelijkheid om verschillende 
vastgoedprogramma’s in te voeren en ze te beoordelen op hun ruimtelijke 
en financiële aspecten. Dit kan op vlekniveau en op 3D-niveau (vastgoed). 
Elk gebouw heeft zijn eigen vastgoedberekening. Huur, koop, kavelprijs, 
residuele berekeningen, grondquote, het wordt allemaal ondersteund. 

Integratie vastgoed en grondexploitatie 
De vastgoedexploitatie kan dynamisch worden gekoppeld aan de grondex-
ploitatie. Veranderingen in beide exploitaties werken door op de gemeen-
schappelijke uitkomsten. De gebruiker kan verschillende niveaus van nauw-
keurigheid kiezen. 

Automatische berekening parkeerbalans 
Vastgoed programma’s hebben een parkeerbehoefte die in de gebiedsont-
wikkeling moet worden opgevangen. Door het koppelen van parkeerbehoef-
tes en parkeerplaats realisatie kan gedurende het ontwerpproces constant 
worden bekeken wat de invloed van ontwerpveranderingen is op de parkeer-
balans. 

Export naar Duurzaamheids Profiel op Locatie (DPL) 
De ruimtelijke informatie uit de StrateGis Gebiedsontwikkelaar kan worden 
gebruikt als invoer voor duurzaamheidscans, zoals voor het programma 
Duurzaamheids Profiel op Locatie. Door deze koppelingen kunnen gebieds-
ontwikkelingen ook op duurzaamheid worden beoordeeld. 

Stedenbouwkundige analyses (GSI, FSI, OSR, L) 
De gerealiseerde woonmilieus worden door de Gebieds-ontwikkelaar geana-
lyseerd. Ruimtelijke gebiedskenmerken zoals L, FSI, OSR en GSI worden uit 
het model gehaald en modelaanpassingen geven gelijk inzicht op eventuele 
wijzigingen van de gebiedskenmerken. 
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Overzichtelijke grafieken 
De software geeft de gebruiker overzichtelijke en duidelijke grafieken van de 
grond- en de vastgoedexploitatie of ruimtelijke analyses. Er kan worden geko-
zen of de grafieken het totaal weergeven of dat alleen de waardes van het 
gekozen deelplan worden getoond. 

Automatische rapportages (projectplan, deelplan en vastgoed objec-
ten) 
De Gebiedsontwikkelaar stelt de gebruiker in staat om de invoer- en de uit-
voerwaardes weer te geven in automatisch gegenereerde rapporten. 

Exploitatieplan WRO 
De kaartgegevens die in de StrateGis Gebiedsontwikkelaar worden ingevoerd 
kunnen met GIS functionaliteiten worden bewerkt. Er kan bijvoorbeeld wor-
den gekeken hoe de huidige kadastrale kaarten/eigendommen zich verhouden 
tot de nieuwe situatie. De exploitatiebijdrage per partij kan direct worden 
bepaald. 

Informatie management 
Informatiemanagement is het bijhouden van alle ruimtelijke en administratie-
ve gegevens zoals kaveleigenaren, ontwikkelaars per object, etc. Projectinfor-
matie wordt gekoppeld aan fysieke ruimtelijke vlakken. Het ruimtelijke model 
wordt een informatiedrager waarin alle projectinformatie in kan worden be-
heerd en ontsloten. 

 

Instelbare Vastgoedobjecten 
Elk gebouw kan in de Gebiedsontwikkelaar apart worden ontworpen. Op een 
globale schaal kunnen de ruimtelijke kenmerken van het gebouw en zijn bij-
behorende kavel (vormfactoren, bouwkosten, opbrengsten, etc.) numeriek 
worden opgegeven. Met de kosten en opbrengsten wordt een volledige vast-
goedexploitatie opgesteld. 

 

Database met woonmilieus (FSI, OSR, uitgeefbaar, groen, etc.) 
De StrateGis Gebiedsontwikkelaar kan worden gebruikt (deel)gebieden te 
analyseren en te vergelijken met bestaande woonmilieus. Uitgangspunten 
kunnen zodoende worden geverifieerd met de ingetekende situatie. 

 

Uitgebreide databases met kengetallen 
De databases zijn gevuld met StrateGis kengetallen. Er kan gedurende het 
traject steeds worden besloten om de betreffende database regel te over-
schrijven met een project specifieke waarde. 
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Projectenboom 
De projectenboom geeft een flexibel overzicht van de ingetekende ruimtelijke 
elementen. Via de projecten boom kunnen de ruimtelijke elementen worden 
geselecteerd en kunnen de ingevoerde eigenschappen worden bekeken. Wat 
de gebruiker wil zien kan hij zelf selecteren zodat de informatie overzichtelijk 
blijft en desgewenst kan deze informatie naar Excel worden geëxporteerd. 

Vergelijken van varianten 
Door de snelle planvorming kunnen verschillende scenario’s snel worden uit-
gewerkt en met elkaar worden vergeleken zodat ontwerpbeslissingen snel en 
eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt. 

Zeer gebruikersvriendelijk 
De StrateGis Gebiedsontwikkelaar is gebaseerd op het SketchUp tekenpro-
gramma van Google. Dit tekenprogramma is zeer gebruikersvriendelijk en 
gemakkelijk te leren. 

3D visualisatie van het stedenbouwkundig plan  
Stedenbouwkundige plannen kunnen in SketchUp opgewerkt worden naar 3D 
ruimtelijke plannen waarbij vervolgens besloten aan worden of het ruimtelijke 
model wordt gebruikt voor de StrateGis Gebiedsontwikkelaar. 

Automatische generatie van 2D kaarten 
De StrateGis software stelt de gebruikers in staat om automatisch kaarten te 
genereren waarbij objectinformatie met kleurenschema’s in de 3D kaart wor-
den getoond. 

Parametrische gebouwen 
Parametrische gebouwen stellen de gebruiker is staat om op een overzichtelij-
ke wijze gebouwen vorm te geven waarbij de kosten en oppervlaktes automa-
tisch worden aangepast. 

 

Bezonning analyse  
Stedenbouwkundige plannen kunnen in SketchUp worden getest op de bezon-
ning.  Met een eenvoudig menu kan elk dagdeel worden gesimuleerd en kun-
nen de schaduwen van de gebouwen worden geanalyseerd. 
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Parametrische gebouwen 
Parametrische gebouwen stellen de gebruiker is staat om op een overzichtelij-
ke wijze gebouwen vorm te geven waarbij de kosten en oppervlaktes automa-
tisch worden aangepast. 

Integratie met Google Earth 
Ruimtelijke modellen die in SketchUp zijn gemaakt kunnen eenvoudig worden 
omgezet zodat ze in Google Earth kunnen worden geplaatst. 

Kadaster compatible  
Kadastrale kaarten van de bestaande kavels of van de GBKN kunnen worden 
gebruikt als ondergrond voor de ruimtelijke modellen. De kadastrale database 
kan vervolgens weer in de Gebiedsontwikkelaar worden ingeladen zodat er 
geen informatie verloren gaat. 

Hindercontourkaarten & milieuzoneringen 
Projectinformatie zoals hindercontouren, milieuzoneringen en marktgegevens 
kunnen visueel aan de Gebiedsontwikkelaar worden gekoppeld. Planaanpas-
singen kunnen hierdoor direct beoordeeld worden op hun ruimtelijke haal-
baarheid betreffende hindercontouren en zoneringen. 

Excel koppelingen 
De berekende data is via de gebiedsontwikkelaar te met een druk op de knop 
te exporteren naar Excel. 

Import/export 
De StrateGis Gebiedsontwikkelaar kent verschillende export mogelijkheden: 
- GIS export 
- 2D- en 3D CAD export 
- BIM/IFC Export 
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Aanvullende mogelijkheden SGO 
Onderstaand worden aan aantal aanvullende mogelijkheden beschreven die door StrateGis kunnen wor-
den toegevoegd.  

Koppeling met lucht, geluids en veiligheidsmodellen 
Uit de gebiedsontwikkelaar kunnen gegevens worden  
geëxporteerd in een format waarmee in andere software  
luchtkwaliteits-, geluids- en veiligheidscontouren kunnen  
worden berekend. Deze contourkaarten kunnen vervolgens  
weer worden geïmporteerd in de Gebiedsontwikkelaar. 

Koppeling met duurzaamheidsrekenmodel DPL 
Het rekenmodel kan een file exporteren die kan worden 
ingelezen in het duurzaamheidsmodel DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie). Hiermee kan wor-
den gestuurd op People, Planet en Profit aspecten. De export file bespaart enorm veel tijd t.o.v. de ge-
bruikelijke handmatige invoer van DPL. De heren Dullemond en Seijdel van Strategis zijn mede-
ontwikkelaars van DPL. In principe kan ook met andere modellen dan DPL een koppeling worden ge-
maakt. 

Andere modelkoppelingen 
De software kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een watermanagement module of een energiemo-
dule. Deze modules zijn/worden ontwikkeld in samenwerking met andere gespecialiseerde bureaus. 

Koppelingen met specifieke modellen van de klant 
Naast de koppeling met het geïntegreerde rekenmodel, kunnen vanuit de gebiedsontwikkelaar ook kop-
pelingen met externe Excel-modellen worden gemaakt. 

3D visualisaties en 4D simulaties (=3D+planning) 
Indien gewenst kunnen deelprojecten ook 3D worden gevisualiseerd. Ook de planning kan worden ge-
bruikt om in combinatie met het 3D-model een 4D-simulatie te genereren. Hierin kunnen bijvoorbeeld 
ook tijdelijke maatregelen, wegomleggingen of bouwhinder worden meegenomen. Op dit punt werken 
we samen met Dstudio. 

Basis voor communicatie met burgers/ toekomstige bewoners 
Zeker als deelgebieden 3D worden uitgewerkt, bieden ze een goede basis voor communicatie met om-
wonenden en/of toekomstige bewoners. 

Web-based portfolio viewer met management-informatie per deelgebied 
De kerninformatie van een deelproject of thema-bouwsteen (ruimtelijk en financieel) kan worden ontslo-
ten via een internet browser. In principe zouden ook de halfjaarlijkse rapportages op deze wijze kunnen 
worden ontsloten. 

Geautomatiseerd versiebeheer: altijd alle mijlpalen weer te reproduceren 
Ruimtelijke varianten en bijbehorende rekenmo-
dellen- en resultaten kunnen in een boomstruc-
tuur worden opgeslagen. Zo ontstaat er een ge-
schiedenis van alle mijlpalen die in het project 
worden bereikt. Alle in het verleden bereikte mijl-
palen zijn direct weer opvraagbaar en volledig 
functioneel qua reken- en teken mogelijkheden.  

Koppeling  van vergaderverslagen, notities en documenten in het ruimtelijk model 
Mondelinge en/of schriftelijke informatie betreffende een ruimtelijk en/of financieel aspect kan worden 
gekoppeld aan het betreffende ruimtelijke element (bijv. een weg of een watergang). Zo zijn gemaakte 
keuzes die gemaakt zijn (bijv. een afwijking van een gehanteerde eenheidsprijs in een bepaald deelge-
bied) altijd direct voorhanden. Dit is een standaardfunctie van de Gebiedsontwikkelaar. 

GIS-import functie, o.a. koppeling met kadastrale gegevens 
GIS bestanden kunnen worden geïmporteerd, met behoud van de gegevens. Zo kan bijvoorbeeld de 
kadastrale kaart met administratiegegevens worden ingelezen.  

Automatisch genereren van exploitatieplan WRO 
Door de combinatie van het rekenmodel met de kadastrale kaart, is het ook mogelijk om zonder extra 
GIS-handelingen, exploitatiebijdragen per eigenaar te berekenen, conform de rekenmethode die hier-
voor door VROM is ontwikkeld. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met Roosemalen en Savel-
koul  


