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Samenvatting 

De ideale 4D tool bestaat niet  
Dit project begon met de zoektocht naar de ideale 4D tool. Een tool is een hulpmiddel in de 
trits om van data naar informatie naar kennis te komen. Tools vergemakkelijken het proces 
van ordenen en analyseren van data en bieden context. Tools kunnen bovendien 
verschillende informatiebronnen combineren, betekenis gegeven, begrip creëren en 
ervaringen toevoegen.  
 
De conclusie is: de generieke ideale tool bestaat niet, maar (4D) tools kunnen helpen bij 
specifieke vraagstukken in de ruimtelijke planning. Een tool kan pas optimaal functioneren als 
de vraag/probleemstelling duidelijk afgebakend is. Het aspect tijd (de 4e dimensie) is voor 
planning een meerwaarde. Bij complexe en actuele opgaven als stedelijke (her)ontwikkeling, 
gebiedsgericht grondwaterbeheer en bij het opstellen van gemeentelijke en provinciale 
omgevingsvisies helpt visualisatie dit efficiënter te doen. De voordelen liggen niet alleen op 
het gebied van betere samenwerking tussen de verschillende werkvelden, maar vooral ook in 
het vroegtijdig signaleren van functies die elkaar kunnen versterken. Door die vervolgens te 
koppelen kunnen kosten worden bespaard. 
 
Iedere opgave een eigen instrument 
Dé ideale tool bestaat dus niet, maar er zijn al veel instrumenten ontwikkeld om de ruimtelijke 
ontwikkeling te ondersteunen. Wel is behoefte aan toegespitste tools op bepaalde taken op 
bepaalde momenten in een traject, die goed op elkaar aansluiten en er zijn ook veel tools 
beschikbaar. Tools vertalen data naar informatie voor een bepaald gebruik en moeten daarbij 
dus aansluiten. Het is daarom zaak dat de juiste tools op de juiste manier gebruikt worden, 
voor de specifieke opgave waarvoor ze ontwikkeld zijn. Een belangrijke randvoorwaarde voor 
het gebruik van tools is dat ze ons leven gemakkelijker moeten maken. De kosten en baten 
van toepassing moeten in balans zijn. 
 
2D-3D 
Er zijn samenwerkingsmethodieken of softwaretools die de omgeving in 2D of 3D 
visualiseren. Met deze tools breng je de verschillende functies van een gebied in beeld. Voor 
de ondergrond worden met deze tools bijvoorbeeld kabels en leidingen maar ook 
waterberging en warmte-koudeopslag (WKO) gevisualiseerd. 3D informatie geeft het beste 
ruimtelijke beeld, maar ook 2D visualisatie biedt veel meerwaarde. De data is hier echter wel 
een aandachtspunt. Er is behoefte aan goede, actuele, beschikbare, digitale 3D data in de 
juiste en uitwisselbare formaten. 
 
4D 
Het aspect tijd, de 4e dimensie, is voor planning –zeker in het stedelijk domein- en rekening 
houdend met toekomstig gebruik een meerwaarde. Sommige (2D of 3D) tools zijn zo te 
gebruiken dat de factor tijd, de vierde dimensie, wordt toegevoegd. Daarmee worden de tools 
ook waardevol in het planningsproces, want plannen in de verschillende fasen van het proces 
sluiten beter op elkaar aan. Doordat ook de onzichtbare aspecten in de ondergrond worden 
meegenomen zijn er minder verrassingen, vertraging en kosten. En het helpt bij het maken 
van duurzame keuzes want de effecten van bepaalde ontwikkelingen worden zichtbaar 
waardoor het duidelijk wordt of die conflicteren of juist synergie opleveren. Er zijn op dit 
moment verschillende goede tools beschikbaar die de ruimtelijke ontwikkeling kunnen 
ondersteunen, en die ingezet kunnen worden in “de vierde dimensie”.   
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Routeplanner 
Het Corporate Innovatie Programma (cluster Ruimte en Duurzaamheid) constateerde echter 
dat deze tools nog maar weinig gebruikt worden. Daarom zijn er nu zo’n 100 van deze tools 
geïnventariseerd en zorgvuldig bekeken. Gebruikers (ook potentiële gebruikers) en 
ontwikkelaars zijn om input gevraagd. Dat gebeurde via enquêtes en interviews maar ook in 
een workshop waarin wensen, randvoorwaarden en mogelijke toepassingen van de ideale 
tool aan de orde kwamen. Doel is om de drempel voor het gebruik te verlagen. Aan de 
routeplanner voor de tools zal in de nabije toekomst worden gewerkt. Afhankelijk van de 
opgave zal die naar de juiste tool verwijzen.  
 
Toekomst  
Er is geen waardeoordeel gegeven aan de tools, omdat niet alle tools zijn toegepast en 
daarom is er onvoldoende kennis en ervaring voor zo’n beoordeling. Een waardeoordeel is 
echter wel nuttig, omdat het de keuze voor en doorontwikkeling van een aantal goede tools 
kan helpen. We willen de routeplanner in de toekomst toetsen bij enkele gemeenten en aan 
de slag met de aansluiting tussen een aantal tools die toe te passen zijn voor verschillende 
opgaven en aanbevelingen geven voor de trits data-informatie-kennis. Gebruik zorgt voor 
verbetering en houdt de tools levend en up to date.  
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1 Aanleiding 

Dit rapport geeft de resultaten weer van een verkenning en afbakening voor toepasbaarheid 
van 4D-tools (rekening houdend met de 3D ruimte en factor tijd) bij ruimtelijke opgaven van 
en visievorming voor het stedelijk gebied. Daarbij hebben we ook specifiek gekeken naar de 
opgaven (her)ontwikkeling, gebiedsgericht (grondwater)beheer en het opstellen van 
omgevingsvisie in het kader van de nieuwe omgevingswet.  
 
Stedelijke gebieden breiden uit. In 2050 zal 66% van de wereldbevolking in stedelijk gebied 
wonen (UN, 2014). Het stedelijk gebied moet slimmer en duurzamer worden ingericht. De UN 
stelt in haar “Revision of the World Urbanization Prospects” (UN, 2014) dat duurzame 
verstedelijking de sleutel is voor succesvolle ontwikkeling. Voortzettende verstedelijking is 
een feit, biedt kansen, maar moet wel slim opgepakt worden. Hieruit komen de opgaven 
duurzame (her)ontwikkeling van stedelijk gebied en betere afstemming van functies in de 
bodem en grondwater zoals door gebiedsgericht grondwaterbeheer uit voort. Daarnaast 
staan in Nederland provincies en gemeenten straks voor de taak om in het kader van de 
omgevingswet (treedt in werking in 2018) om omgevingsvisies op te stellen. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met diverse bestaande en gewenste boven- en ondergrondse 
functies die afstemming behoeven en allerlei stakeholderinteracties.  
 
Binnen het Corporate Innovation Program (CIP) van RWS is een project gestart om te 
bekijken waar stedelijke ontwikkelaars en de bij de gezonde en duurzame leefomgeving 
betrokken gemeentelijke afdelingen tegen aanlopen bij de verschillende fasen van het maken 
van slimme, duurzame steden. Welke tools bestaan om hen bij die opgave te ondersteunen 
en welke tools ontbreken? Dit gebeurt door uitvoering van een bureaustudie, interviews en 
workshops met tool-ontwikkelaars en (potentiële) gebruikers. Ook wordt geput uit een twee 
voorgaande platform bodembeheer bijeenkomsten over instrumenten (Platform bodembeheer 
2007, 2010) en een stage-opdracht binnen het SNOWMAN-project Balance4P1 (Kok, 2014). 
 
Het project richt zich op (bestaande) tools die 4D in te zetten zijn en helpen bij het maken van 
duurzame en haalbare 4P visies en plannen (People, Planet en Profit/Prosperity én 
project/proces). Doel is om tools beter in te zetten en de “ideale tool” te schetsen voor 
bepaalde opgaven. We beschouwen daarbij zoals aangegeven 3 opgaven: 
• Stedelijke (her)ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met natuurlijk systeem; 
• Vormgeven aan “verbreed” gebiedsgericht grondwaterbeheer (niet (alleen) vanuit een 

verontreinigingssituatie, maar vanuit de diverse gewenste functies in het grondwater); 
• Opstellen van omgevingsvisies op provinciaal of gemeentelijk niveau in het kader van 

de omgevingswet. 
  

                                                   
1 http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/Balance-4P.aspx  

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/Balance-4P.aspx
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2 Achtergrond 4D en 4P 

2.1 4D 
Bij 3D plannen wordt gekeken naar de 3D ruimte. Daarbij is het ook belangrijk om naast de 
bovengrondse functies, ook een goede koppeling naar de ondergrond te maken. Techniek en 
natuurlijk systeem. Door ook de factor tijd aan de planning toe te voegen spreken we over 
4D 2 . Doordat de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment binnen het 
ontwerpproces wordt ingebracht kan de planningsfase beter aansluiten bij de realisatie- en 
beheerfase (figuur 1.1). De opzet van een 4D traject kost meer tijd dan een standaard plan, 
maar veel van de losse onderdelen om een 4D planning op te zetten zitten al in het doorsnee 
project-proces, zoals kaartinformatie vanuit verschillende kennisvelden, tekenwerk, planning 
en calculatie. Door deze losse onderdelen samen te brengen en ze ook daadwerkelijk te 
koppelen aan elkaar, kosten eventuele wijzigingen in het ontwerp minder moeite, kunnen 
kansen worden verzilverd en worden onaangename verrassingen (inclusief kosten, 
vertraging) voorkomen.  

 
Figuur 2.1: fasen van het stedelijk ontwikkelproces in combinatie met de landbeheerscyclus (naar: Ellen en van 
Gaans, 2013). Land is in gebruik, niet in gebruik of in transitie. Door land te beheren, te monitoren kan de “niet in 
gebruik” fase worden voorkomen door vroegtijdig de transitie in te zetten naar een nieuw gebruik. De generieke 
projectfasen initiatief, plan, realisatie en beheer worden in de landgebruikscyclus aangegeven. 
  

                                                   
2 Ook wordt wel eens gesproken over 5D, als de “resources” (bijvoorbeeld financieel) mee worden genomen in het plan. 

Wij beschouwen tijd ook als de vierde dimensie, als er “slechts” gebruik wordt gemaakt van 2D visualisatie. De 
combinatie visualisatie, ongeacht of dat 2D of 3D is, is een zeer krachtige combinatie met de factor tijd  
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2.2 4P  
Duurzaamheid, de drie P’s van de Triple Bottom Line ((UN, 2002) People, Planet en 
Profit/Prosperity), bij herontwikkeling is stedelijke herontwikkeling een centraal thema. Aan de 
3P’s kan een vierde worden toegevoegd: de P van project of proces (Van Dorst en 

Duijvestein, 2004.   
Figuur 2.2. In project Balance4P is dit nader uitgewerkt naar een aanpak 
(handelingsperspectief), waarin boven- en ondergrond binnen de verschillende projectfasen 
worden samengebracht (Hooimeijer en Maring, 2014). Dit handelingsperspectief richt zich op 
het zoeken van balans en synergie tussen People, Planet en Profit/Prosperity. Vanwege de 
hedendaagse opgaven in stedelijke ontwikkeling is een complex proces waarbij 
kennisuitwisseling een grote rol speelt om te komen tot nieuwe concepten.  
 

  
Figuur 2.2: Het tetraëder voor duurzame stedelijke ontwikkeling is gebaseerd op de duurzaamheidsdriehoek (UN 
2002): People, Planet, Prosperity. (Van Dorst & Duijvestein, 2004) 
 
De vierde P van Project staat voor de uitkomst van de balans tussen de drie P’s in stedelijke 
ontwikkeling. Wanneer het staat voor Proces, dan reflecteert het op de interactie tussen de 
stakeholders en hun institutionele context (Van Dorst & Duijvestein, 2004). 
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Bij Balance4P is gekeken naar de inventarisatie van mogelijke kansen of barrières bij de 
integratie van boven- en ondergrond. Voor de verschillende ruimtelijke ordeningsaspecten 
kan de integratie tussen boven en ondergrond worden verbeterd op verschillende manieren: 

(1) in wet en regelgeving,  
(2) in beleid en visie,  
(3) door gestructureerde kennisuitwisseling en,  
(4) in het ontwerp/bouwproces.  

De inzet van 4D tools kan met name een rol vervullen in aspecten 3) kennisuitwisseling 
(juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment) en 4) inzet in het 
ontwerp/bouwproces. Daarnaast kunnen 4D tools een bijdrage leveren aan de 
totstandkoming van visie in aspect 2 (en wellicht ten gevolge hebben dat beleid wordt 
aangepast bij nieuwe inzichten) 
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3 Inventarisatie tools  

3.1 Afbakening  
We kijken in de inventarisatie naar tools / (software)gereedschappen die een bijdrage kunnen 
leveren aan of zijn uit te werken tot “4D”3 tool voor de opgaven (her)ontwikkeling, breed 
gebiedsgericht grondwaterbeheer en opstellen omgevingsvisies. Tools kunnen ook modellen 
zijn (grondwatermodel; kwaliteit of kwantiteit / 3D ondergrondmodel) maar beperken zich daar 
niet toe. 
 
Tabel 3.1: Definities tools 
Definities TOOL (http://www.encyclo.nl/begrip/tool) 

I.) Gereedschap 
II.) Softwaregereedschap. Een tool is vaak een klein programma voor het uitvoeren 

van algemene taken. 
III.) Gereedschap. Programma om een bepaalde klus te klaren.  
IV.) Kleine applicatie, die gericht is op het vervullen van één specifieke taak en die in 

veel gevallen aan een bestaande applicatie wordt toegevoegd  
V.) Een (online) tool is een software applicatie die berekeningen uitvoert om zo 

bepaalde informatie terug te geven.  
 
Daarnaast moeten in deze inventarisatie de tools minimaal één van de onderstaande 
aspecten bedienen, met als doel betere plannen op te leveren:  
• Visualisatie (2D / 3D) 
• Inbrengen duurzaamheid  
• Inbrengen ondergrond(water)component  
 
Verder zijn de volgende aspecten gebruikt bij de afbakening: 
• De tool is klaar 
• Is min of meer actueel (niet ouder dan 10 jaar) 
• Heeft als doelgroep (ook) decentrale overheden  
• Is toegepast in de praktijk 
• Is beschikbaar in NL of Engels 
• Is toepasbaar op een gebied (groter dan gebouw/objectschaal) 
 
Bodemsaneringstools zijn buiten de inventarisatie gelaten aangezien we die onder “1-
issuetools” verstaan waar bovendien al veel studies en inventarisaties naar gedaan zijn 
(bijvoorbeeld: http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools/ of Beames et al., 2014). 
  

                                                   
3 De geselecteerde tools zijn niet strikt 4D. Sommige tools hebben geen of slechts een 2D visualisatie, maar zijn wel in 

te zetten rekening houdend met het tijdsaspect van de opgaven waarvoor ze gebruikt worden. Dat hebben we laten 
meewegen in de selectie van de tools.  

http://www.encyclo.nl/begrip/tool
http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools/
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3.2 Overzicht tools  
Onderstaand overzicht (tabel 3.2) geeft een aantal thema’s van tools (inclusief specificering in 
subthema’s) op de Y-as en de in dit project gespecificeerde opgaven (X-as). Per combinatie 
van subthema en opgave is aangegeven of er voor deze combinatie tools zijn gevonden X of 
er kansrijke tools zijn voor die opgave die echter wel aangepast moeten worden (x) of dat er 
(nog) geen tools voor zijn gevonden in deze studie -. Een overzicht van tools is te vinden in 
bijlage A1 en A2. 
 
Tabel 3.2: Categorieën tools en (potentiele) toepasbaarheid voor opgaven 

Thema↓ Toepasbaar voor opgaven: 
Stedelijke 
(her)ontwikkeling 

Gebiedsgericht 
grondwaterbeheer 

Opstellen 
gebiedsvisie 

Diverse opties voor ontwerp onderzoeken 
• Bekijken mogelijkheden en ambities X (x) (x) 
• Methoden voor discussie/ communicatie met 

verschillende disciplines / stakeholders 
X (x) (x) 

• Software tools voor opties ontwerp X - (x) 
Beoordelen van projectontwerpen / scenario’s 
• Op effecten X - - 
• Op kosten-Efficiëntie X - - 
• Op duurzaamheid X - - 
Handreikingen, Informatie & Educatie 
• Ondergrond in rmtl planning X  (x) 
• Duurzame stedelijke (her)ontwikkeling  X  (x) 
• Gebiedsgericht grondwaterbeheer  X (x) 
• Brownfield herontwikkeling X   
"1-issue-tools" kijkend naar mogelijkheden / inzet van: 
• Energie X (x) X 
• Klimaat X  X 
• Ecosysteemdiensten X  X 

X tools gevonden die goed toepasbaar zijn bij combinatie subthema-opgave 
(x) toepasbaar bij combinatie subthema-opgave, maar slechts als onderdeel / met aanpassingen in focus, vraagstelling, 
data- tools gevonden die goed toepasbaar zijn bij combinatie subthema-opgave 
In het overzicht in bijlage A1 zijn de verschillende tools per categorie weergegeven op hun 
toepasbaarheid in projectfasen initiatief – plan – realisatie - evaluatie en beheer. In bijlage A2 
worden de tools per categorie weergegeven met een korte omschrijving. Achter iedere tool is 
met een afkorting aangegeven of deze uit de deskstudie komt of bij welke 
stakeholderconsultatie deze is benoemd ((DSK) = Deskstudie, (PBB) = Platform 
Bodembeheer bijeenkomst over instrumenten uit 2010, (ENQ) = Enquête, (INT) = Interview, 
(WRK) Workshop) 
De categorie “Diverse opties voor ontwerp onderzoeken” is goed vertegenwoordigd in de 
rapportage. Dit zijn veelal methodieken om samen te werken en software(GIS)tools. Deze 
tools worden in de initiatief- en vroege ontwerpfase gebruikt. De tools in de categorie 
“Beoordelen van projectontwerpen / scenario’s” worden veelal wat later gebruikt, om 
verschillende ontwerpopties tegen elkaar af te kunnen wegen. De “Handreikingen, Informatie 
& Educatie” zijn meestal websites met informatie (zoals Bodemvizier, Soilpedia ) en 
handreikingen (zoals Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond (Broers et 
al, 2014)). In de rapportage beschouwen we slechts enkele “1-issuetools”. Dit zijn tools die 
kijken naar een enkel aspect of geschiktheid voor een enkele functie (bijvoorbeeld Climate 
adaptation tool of de WKO-tool ).  
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4 In gesprek met de stakeholders  

In de verkenning zijn zowel ontwikkelaars van tools, als (potentiële) gebruikers betrokken om 
de behoefte te verkennen en ervaringen te oogsten. Daarbij is gevraagd naar: 

1. State of the art: welke bestaande tools zijn inzetbaar voor welke taken? Dit is 
gerapporteerd in hoofdstuk 3.2 en bijlage A2. 

2. Randvoorwaarden: wat is de informatiebehoefte voor een tool (ondergrond, 
bovengrond), welke randvoorwaarden t.a.v. het werkproces zijn van belang 
(samenwerking, moeten-kunnen-willen), etc. (hoofdstuk 4.1) 

3. Wensen van stakeholders (gebruikers en ontwikkelaars): voor welke taken zijn tools 
nodig / gewenst? (hoofdstuk 4.2) 

De volgende stakeholderinteracties hebben plaatsgevonden. Op de eerste activiteit na, 
hebben deze activiteiten allemaal in de eerste helft van 2015 plaatsgevonden. 
• Platform bodembeheer bijeenkomst “de instrumentenparade” uit 2010 

Hierin zijn diverse tools voor bodemsanering, grondstromen, gebiedsontwikkeling en 
ondergrond & gebiedsgericht grondwaterbeheer aan de orde gekomen. Ook zijn bij deze 
bijeenkomst randvoorwaarden voor gebruik besproken. 

• Interviews 
Er heeft een viertal interviews plaatsgevonden (tabel 4.1). 
 
Tabel 4.1: Overzicht interviews 
Organisatie  Besproken tools Gebruiker / ontwikkelaar 
RWS  3D ontwerptool incl. ondergrond Gebruiker  
RWS  Tools duurzaam GGW: 

Omgevingswijzer, Ambitieweb (ambities 
vaststellen), Dubocalc, CO2-
prestatieladder 

Beide  

Gem. Rotterdam Ondergrondscan, idee: legotool “van 
kabels tot carboon”, urban strategy, 
serious game ondergrond 

Beide 

StrateGIS Ondergrondtool, gebiedsontwikkelaar 
serious game ondergrond 

Ontwikkelaar 

• Online enquête 
Er is een online enquête uitgezet. Deze is door 28 personen (deels) ingevuld. De 
vragenlijst (gebruikt als leidraad voor zowel interview als in de online enquête) is te 
vinden in bijlage B. De resultaten van de enquête zijn te vinden in bijlage C. 

• Workshop 
Op 25 juni is een korte sessie over 4D tools georganiseerd op de schakeldagen van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat en op 7 juli heeft de workshop 
over 4D tools plaatsgevonden. De sessie en workshop bestonden uit 1) een presentatie 
en overzicht van tools en 2) een discussie over hoe tools kunnen bijdragen aan 
ruimtelijke opgaven / plannen. De vooraf opgestelde opgaven zijn: 
• (Her)ontwikkeling stedelijk gebied 
• Gebiedsgericht grondwaterbeheer (in brede zin, uitgaande van de functies van 

grondwater, niet van slechts een verontreinigingssituatie). 
• Opstellen omgevingsvisie (provinciaal of gemeentelijk) i.k.v. de omgevingswet 
De algemene presentatie van de workshop is te vinden in bijlage D1 en de 
workshopverslagen zijn te vinden in bijlage D2 en D3. 
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De resultaten van de stakeholderinteracties zijn hieronder weergegeven. Achter de diverse 
statements is met een afkorting aangegeven uit welke stakeholderconsultatie deze komt 
((DSK) = Deskstudie, (PBB) = Platform Bodembeheer bijeenkomst over instrumenten uit 
2010, (ENQ) = Enquête, (INT) = Interview, (WRK) Workshop) 

4.1 Randvoorwaarden voor gebruik 
Tijdens de platform bodembeheer bijeenkomst over instrumenten in 2010 werden in de 
openingspresentatie de volgende succesfactoren voor instrumenten benoemd: 
• Instrumenten moeten verleiden; 
• Ze moeten up to date zijn (hebben een beperkte levensduur);  
• Ze moeten als van nature passen in ons werk;  
• Iedere instrument c.q. gereedschap heeft een eigen functie – Tailor made. 
 
Deze aspecten kwamen grotendeels ook terug in de gesprekken met stakeholders in 2015. 
Hieronder zijn de diverse randvoorwaarden voor gebruik van tools beschreven, verdeeld in de 
onderdelen: 
• Keuze voor een tool 
• De ontwikkeling  
• Vindbaarheid  
• Toepassing  
• Gebruik  
• Data 
• De factor mens 

4.1.1 Keuze voor een tool  
Of er van een tool gebruik wordt gemaakt of niet, hangt af van verschillende factoren. Het 
gebruik van de tool moet iets toevoegen, tools moeten ons leven makkelijker maken. De 
“kosten” en “baten” balans van het gebruik moet positief uitslaan. Tijdwinst in de keten en 
kostenbesparing zijn daarbij belangrijke aspecten (PBB). 
Mogen, kunnen en willen. Mensen moeten een instrument kunnen, willen en mogen 
gebruiken. Acceptatie van en draagvlak voor het instrument hangt vaak af van bekendheid 
met het instrument bij key-spelers en of het instrument zich bewezen heeft. Als instrumenten 
in andere trajecten / projecten succesvol zijn ingezet, maakt dit de acceptatie eenvoudiger 
(Goede kwaliteit, betrouwbaarheid) (PBB). Meer gebruik van tools moet gestimuleerd worden, 
er is nog geen collectief geheugen en er is weinig ruimte voor toepassing van tools in 
projecten. Gebruik van tools geeft de mogelijkheid om van de inzet leren en ervaringen uit te 
wisselen (WRK). 
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Figuur 4.1: Mogen, kunnen en willen als randvoorwaarde voor inzet tools 
 
Praktische toepasbaarheid en aantrekkelijkheid maximaliseren: de inleestijd voor het gebruik 
van een tool moet tot een minimum worden beperkt. De vorm waarin informatie wordt 
gepresenteerd moet aansluiten bij het publiek: vaak liever kaartbeelden dan tabellen. Naast 
de inhoud gaat het ook om verleiden (makkelijk toegankelijk, eenvoudig om vragen te stellen, 
zoek potentiële gebruikers pro actief op en bied je hulp aan bij gebruik etc.). Inspiratie en 
creativiteit en flexibiliteit in gebruik scoren hoog als succesfactoren van een tool. 
Instrumenten moeten in sommige gevallen helpen om de gedachtegang te structureren: ze 
moeten een ‘rode draad’ bieden (heb ik niks vergeten?). Zorg wel dat er ruimte voor 
creativiteit blijft, probeer niet alles in lijstjes te vangen (PBB). 
Wettelijk of vrij? Het gebruik van instrumenten kan afgedwongen worden door een wettelijke 
verplichting. Dit staat echter haaks op de notie dat modellen moeten verleiden. Beide zijn dus 
aspecten die een rol kunnen spelen in het gebruik / acceptatie van modellen. De één kent 
een dwingend karakter (‘je moet dit instrument gebruiken’) en de andere meer een vrijwillige 
(‘je wilt dit instrument gebruiken’) Een “stempel van de overheid” kan wel status geven aan 
een tool. (PBB).  

4.1.2 De ontwikkeling  
Er zijn legio tools beschikbaar, elke met zijn eigen voor- en nadelen. Een tool die teveel moet 
kunnen, schiet zijn doel voorbij. Deze  worden vaak zo complex dat de kosten niet opwegen 
tegen de baten. Het is beter steeds op basis van een gerichte vraag/ specifiek onderwerp een 
goede tool te maken. Belangrijkste drempels zijn: kosten voor het maken, mogelijkheden voor 
hergebruik in andere projecten en beschikbaarheid van betrouwbare 3D data (zie ook 4.1.6 
Data) (ENQ). Zorg daarbij voor het ontwikkelen van instrumenten samen met de gebruikers. 
Bij tools gaat het om vertalen van data naar informatie voor een gebruik / gebruiker. Wees je 
bij het ontwikkelen van een bodeminstrument bewust van de doelgroep en betrek deze (PBB, 
INT).  
Een paar “intrinsieke” succesfactoren van tools zijn: vindbaarheid, laagdrempeligheid, 
helderheid en gebruikersvriendelijkheid, inzichtelijkheid (wat doet de tool) en actualiteit (niet 
statisch). 
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4.1.3 Vindbaarheid 
Er zijn veel tools, maar hoe zorgen we nu voor beter gebruik? Tijdens de interviews en de 
workshop werd de vraag gesteld of de verhouding tussen het maken van het instrument en 
het onder de aandacht brengen van het instrument wel juist is. Er zijn ontzettend veel 
instrumenten gemaakt, maar deze worden in veel gevallen niet (veel) gebruikt. Dat is niet 
altijd erg, maar het maken van nog meer tools die hetzelfde beogen als goede, bestaande 
tools is niet wenselijk. Er is behoefte aan een platform waar informatie wordt samengebracht 
en wat helpt bij het selecteren van de juiste instrumenten voor een bepaalde taak / situatie, 
zoals bodemvizier (INT, PBB). Vindbaarheid, bereikbaarheid (online/papier, openbaar, gratis) 
zijn allemaal aspecten die bepalen of instrumenten gebruikt worden. 

4.1.4 Toepassing  
Dit hoofdstuk begon al met de succesfactoren “tools moeten als van nature passen in ons 
werk” en “Ieder instrument c.q. gereedschap heeft een eigen functie”. In de enquête werd 
gesproken over behoefte aan een aantal basisinstrumenten die altijd toepasbaar zijn, en het 
duidelijk positioneren van meer specifieke instrumenten. Het belangrijkste van een tool is dat 
het doel duidelijk is en dat de tool te begrijpen is. Het grote probleem van de meeste tools is 
dat ze te specialistisch zijn. Slechts de expert op het betreffende gebied kan er mee uit de 
voeten en kan de uitkomsten begrijpen of begrijpen hoe ze tot die uitkomsten zijn gekomen 
(ENQ). Een dergelijke tool moet dan ook alleen door die specialist gebruikt worden en niet 
door een breder publiek. Een bodeminstrument wordt gebruikt door een bodemadviseur 
vanuit een bodembelang. Deel daarom het resultaat van het instrument in plaats van het 
instrument zelf (PBB).  
Het doel van integrale ruimtelijke tools is juist informatie te koppelen die meerdere disciplines 
beslaan. Juist bij de start van een proces zijn tools handig omdat je dan op een hoger 
abstractieniveau werkt en beslissingen dan een grote impact hebben. Als een richting is 
bepaald, kunnen de experts op de verschillende gebieden aspecten uitwerken. De ambitie 
van een dergelijke tool zou moeten zijn dat het een complexe opgave inzichtelijk maakt. 
(ENQ).  

4.1.5 Gebruik  
Aandachtspunt is het juiste gebruik van tools in de juiste fase, voor de juiste opgave (PBB, 
WRK). Instrumenten worden nog wel eens oneigenlijk gebruikt. Soms is dit oneigenlijke 
gebruik het gevolg van ondeskundigheid. Soms is het ook een bewuste actie, omdat 
zodoende een geschikter resultaat wordt verkregen. Het bedienen van instrumenten is en 
blijft mensenwerk (WRK). Een routeplanner die aangeeft welke tool bedoeld is voor welke 
opgave en gebruiker, kan de gebruiker en de betrokkenen scherp houden op het juiste 
gebruik van tools.  
Van sommige tools zijn light en full versies beschikbaar (INT). Sommige zijn te gebruiken als 
iteratieve tool: met weinig informatie al bruikbaar (PBB). In bepaalde gevallen wordt facilitatie 
gevraagd om een zwaardere tool in een project/proces in te zetten. Er zijn vaak wel 
trainingspakketten voor eigen gebruik, maar of dat rendeert ligt aan de frequentie van gebruik 
(INT). Ook hier kan een routeplanner helpen bij de keuze van de tools in bepaalde fasen, 
voor bepaalde doeleinden. 
Flexibiliteit in gebruik wordt ook benoemd als belangrijk punt bij het gebruik. Er moet een 
mogelijkheid zijn om eigen data toe te voegen, het gebruik aan te passen op de eigen 
situatie, ruimte voor verbetering en de mogelijkheid tot “spelen” (De flexibiliteit om eigen data 
in te voeren geeft transparantie. Door te weten wat de input is weet men waar de resultaten 
vandaan komen. Zo heeft de gebruiker meer inzicht in wat er gebeurt binnen scenario’s en 
modelleringen) (PBB). Dit houdt tools ook levend en up-to-date. 
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4.1.6 Data 
Tools gebruiken data die wordt bewerkt tot informatie. De gebruiker geeft vervolgens 
betekenis aan de informatie voor de opgave waarvoor de tool gebruikt wordt (figuur 4.2). Een 
probleem is dat de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van data, al dan niet in 3D 
coördinaten en in het juiste formaat (ENQ, INT, WRK, PBB) niet altijd optimaal is. Er zijn veel 
data, maar niet alles is even bruikbaar. Hierbij speelt echter ook: is de vraagstelling duidelijk 
genoeg en zijn de beschikbare data geschikt om te gebruiken voor beantwoorden van de 
vraag? Geconcludeerd is dat beschikbare metadata niet altijd toereikend is om de 
bruikbaarheid voor een specifieke tool te beoordelen. Daarnaast moet er vaak een bewerking 
uitgevoerd worden om de data in een tool te kunnen gebruiken. De kern is een goed filter te 
ontwikkelen om data te selecteren die bruikbaar is en bepalen hoe deze data wordt 
aangeleverd.(INT, PBB, WRK). Data moeten (digitaal) beschikbaar zijn. Als een gebruiker 
(bijv. gemeente) eerst een lange periode aanvullende data moet verzamelen of de kwaliteit 
van de data zelf moet verbeteren om een tool te kunnen gebruiken, zal hij/zij de tool niet 
gebruiken. (INT). Het is daarom van belang om te weten wat de kwaliteit van de data is. Hier 
ontstaat een kip-ei kwestie. De ontwikkeling van een tool start doorgaans pas als vooraf 
wordt ingeschat dat er voldoende beschikbare data zijn. Gedurende het ontwikkelproces van 
de tool blijkt vaak dat de data van onvoldoende kwaliteit is. .De vraag is dus of men van te 
voren uitgebreid moet onderzoeken of de data goed genoeg is voor de te ontwikkelen tool, of 
dat men later (als de tool al wordt ontwikkeld) moet trachten aan betere data te komen of de 
data te verbeteren. 
 

 
Figuur 4.2: Tools in de data-informatie-kennis piramide 
 

4.1.7 De factor mens 
Bij de keuze voor de tool begonnen we met dat mensen een instrument moeten kunnen, 
mogen en vooral willen gebruiken. Dit om te voorkomen dat het gebruik van tools een “vinkje” 
op de lijst van things to do wordt. Dat vraagt wat in termen van houding en gedrag, begrip, en 
een cultuurverandering om goed om te gaan met het gebruik van tools (INT, WRK).  
Samenwerking en uitwisseling staan in veel tools centraal. De wil van deelnemers om 
gezamenlijk een opgave te willen uitvoeren en een bereidheid om zich te verplaatsen in 
gedachtengoed van andere betrokkenen bij een project is noodzakelijk bij dergelijke tools 
(ENQ). Ook niet altijd is een tool nodig: zoals iemand in de enquête opmerkt: “de ideale tool 
is in mijn ogen vakbekwaamheid/kennis. Als je dat hebt zijn tools niet nodig.” Zoals eerder 
gezegd: tools moeten wat toevoegen en ons werk vergemakkelijken. 
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4.2 Wensen van stakeholders  
Wat de stakeholders opvalt, is dat er veel tools zijn voor de initiatief- en planfase en minder 
voor de realisatie-, beheer en onderhoudsfase. De verantwoordelijkheid voor deze fases valt 
veelal onder andere afdelingen en geldstromen. (INT, PBB). Of er ook behoefte is aan (meer) 
tools voor deze fasen is niet bekend. Daarnaast wordt een betere aansluiting tussen de 
instrumenten als aandachtspunt benoemd. 
Op de wensenlijst werden tools voor de onderstaande opgaven benoemd. Nota bene: voor 
veel van deze wensen zijn al tools beschikbaar en deze worden ook gebruikt. Dat gaven de 
respondenten ook aan.  

• Communicatie / samenwerking 
• Informatieverwerking 
• Eenduidige waardebepaling / scenario’s 
• Meenemen van de ondergrond in stedelijke (her)ontwikkeling 

4.2.1 Communicatie / samenwerking 
De wens om tools te kunnen gebruiken om communicatie en samenwerking te bevorderen 
werd benoemd in de interviews en de workshops (zie ook 4.2.4). Tools worden door de 
betrokkenen al gebruikt om de specialistische kennis over te brengen, één plaatje kan meer 
doen dan honderd rapporten en geeft echt inzicht om besluiten te kunnen nemen (ENQ). 
Andere wensen zijn dat tools bewerkstelligen dat alle kennis aan tafel te komt (INT), om 
elkaar beter te begrijpen (RO-Bodem-Natuur-Infrastructuur, etc.) en samenwerking te 
verbeteren. (PBB). “Serious games” kunnen hier een rol spelen (WRK). (In bijlage A1 en A2 
zijn dit vooral de tools onder thema Diverse opties voor ontwerp onderzoeken). 

4.2.2 Informatieverwerking 
De behoefte bestaat om informatie van grof naar fijn te verwerken. Denk hierbij aan grove 
ordening van de ondergrond naar detail engineering voor bijvoorbeeld een warmte koude 
opslag in de stad. De wens is dat de verschillende tools beter op elkaar aan sluiten en de 
beschikbare data eenduidig verwerken (ENQ). Het in beeld brengen van “wat er is” in een 
gebied (zowel fysiek als bijvoorbeeld qua regelgeving/beleid) zou zeer waardevol kunnen zijn 
in ruimtelijke opgaven of bij het opstellen van een gebiedsvisie (WRK). 
(In bijlage A1 en A2 zijn dit vooral de tools onder thema Diverse opties voor ontwerp 
onderzoeken). 

4.2.3 Eenduidige waardebepaling /scenario’s 
Het is belangrijk om te laten zien wat de effecten zijn van ingrepen / keuzes bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Tools die inzicht kunnen geven in scenario’s dragen hieraan bij. (WRK). 
Tools voor het maken van afgewogen keuzen met een eenduidig waarderingssysteem zijn 
gewenst, bijvoorbeeld voor planologische en stedelijke ontwikkelingen. (ENQ) 
Ook is er de behoefte om kosten (bijv. van bodembeheer) inzichtelijk te maken in 
verschillende fasen. Ook bij instrumenten voor de planningsfase wordt weinig aandacht 
besteed aan lange termijn exploitatie en lange termijn kosten – baten. Koppel dit aan de 
risicofactoren van locatie ontwikkeling (PBB). Naast kosten dienen, om juiste afwegingen te 
maken, ook culturele, maatschappelijke en duurzaamheidswaarden te worden meegenomen 
(ENQ). (In bijlage A1 en A2 zijn dit vooral de tools onder thema Beoordelen van 
projectontwerpen / scenario’s). 
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4.2.4 Meenemen van de ondergrond in stedelijke (her)ontwikkeling). 
De laatste categorie wensen betreft tools om de ondergrond beter mee te nemen in 
ruimtelijke plannen. Dit is inherent aan de netwerken / stakeholders die wij geraadpleegd 
hebben. Daar zitten veel professionals uit het werkveld bodem/ondergrond bij. De wens is om 
beslissingsondersteunende instrumenten voor stedelijke planners, die momenteel vaak alleen 
bovengrondse informatie bevatten, aan te vullen met informatie over de ondergrond (INT). 
Reden is dat er momenteel binnen ruimtelijke ordeningsprojecten weinig wordt gedaan met 
beschikbare ondergronddata en -kennis. Door deze kennis wel mee te nemen in een vroeg 
stadium (verkenningsfase), krijgt men vooraf beter inzicht in de kansen en problemen die er 
zijn in het ontwikkelingsgebied en kan er mogelijk in tijd en kosten efficiënter gepland worden. 
Er zijn diverse ideeën voor dergelijke tools, bijvoorbeeld dynamische instrumenten waar 
gevolgen van ingrepen / aanpassingen meteen te zien zijn (INT/ENQ/WRK). Ook is er 
behoefte aan instrumenten die helpen bij de vraag: Hoe komen wij aan tafel bij de 
gebiedsontwikkelaars? Hier is wederom communicatie en “de verleiding” van belang 
(PBB/WRK). (In bijlage A1 en A2 zijn dit vooral de tools onder thema Diverse opties voor 
ontwerp onderzoeken en thema Handreikingen, Informatie & Educatie, subthema Ondergrond 
in rmtl planning). 
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5 Bevindingen  

• Er zijn veel tools, met name voor de vroege fasen van ruimtelijke 
(her)ontwikkelingsprojecten. De tools worden niet allemaal evenveel gebruikt. In de 
wensenlijst van de stakeholders wordt nadrukkelijk een tool benoemd om bodem beter in 
het planproces te brengen, of voor communicatie en samenwerking tussen sectoren, de 
overheid, ondernemer, onderwijs en onderzoek (4O’s). In het overzicht van tools in bijlage 
A zien we dat dergelijke tools al bestaan. Dat is niet erg, maar is dat wel als eenzelfde 
tool meerdere malen wordt ontwikkeld omdat men niet bekend is met de reeds bestaande 
tools. Een routeplanner kan hierbij helpen.  

• Tools moeten inspireren en verleiden. Vervolgens ga je de afweging maken om ze te 
gebruiken. Er is een dunne scheidslijn tussen succes- en faalfactoren van tools. Ze 
moeten laagdrempelig zijn, maar toegesneden op hun taak. Ze moeten niet te specifiek of 
niet te integraal zijn. Ze moeten niet te duur, maar wel goed uitgewerkt, bewezen en 
betrouwbaar zijn. De keuze voor (het gebruik van) een tool is uiteindelijk afhankelijk van 
in hoeverre de tool aansluit bij een specifieke opgave en de kosten en baten die het 
gebruik oplevert. Ook hier weer kan een routeplanner de gebruiker helpen om de juiste 
tool te selecteren. 

• Tools vertalen data naar informatie voor een bepaald gebruik en een gebruiker. Er moet 
bij de ontwikkeling van tools zeer dus veel aandacht zijn voor die gebruiker (met de 
gebruiker ontwikkelen).  

• Veel tools zijn ontwikkeld als(neven)product van een project en worden vervolgens weinig 
gebruikt. Er moet goed nagedacht worden over de “after life” van tools. Na ontwikkelen en 
testen moet ook aandacht komen voor breder gebruik van tools naast de betrokken 
gebruiker, en het onderhoud en actualisatie van de tool na het project. Actievere inzet van 
tools, betere kennisoverdracht, uitwisseling van ervaringen kunnen helpen bij het 
effectiever gebruik van bestaande tools en om ze levend en up-to-date te houden. 

• Er is veel behoefte aan het flexibel gebruik van tools. Men wil kunnen spelen om de tool 
aan te passen naar de eigen opgave/situatie/gebied. 

• Data zijn een zeer belangrijke factor bij het succesvol inzetten van tools. Meer 
betrouwbare en betere 3D data in uitwisselbare formaten zijn gewenst. Vertaling van data 
naar bruikbare informatie en toepasbare kennis blijft altijd een belangrijk aandachtspunt. 
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En hoe nu verder? 
Deze studie was een zoektocht naar de ideale tool en we moeten concluderen dat deze niet 
bestaat. Maar ook kunnen we concluderen dat dit niet erg is. Het gaat om de combinatie van 
tools om een integraal beeld te krijgen. Geen enkele tool kan allesomvattend zijn. Dit maakt 
ontwikkeling te kostbaar en de tool wordt noodgedwongen dichtgetimmerd terwijl flexibiliteit 
nodig is. Er is wel behoefte aan: 
• Maatwerktools  
• Vindbaarheid van tools  
• Een betere koppeling tussen tools  
Dit pakken we op door aan de ene kant een routeplanner voor gebruik van tools per fase en 
per opgave op te stellen. Aan de andere kant gaan we ook aan de slag met het gebruik van 
tools in een pilot. Tot nu toe hebben we geen waardeoordeel over de tools gegeven. Dat is 
echter wel nuttig. Het idee is om een aantal goed gewaardeerde tools voor bepaalde opgaven 
in de projectfasen, toe te passen in een pilot, te selecteren en beter op elkaar aan te laten 
sluiten. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen aanbieders onderling en aanbieders 
en gebruikers. In de pilot kijken we ook naar het benoemde punt over data, waar dit concreet 
naar boven komt en op welke manier. Geconcludeerd is dat er een kloof bestaat tussen de 
beschikbare databronnen en -informatie enerzijds en het gebruik in beleid en ruimtelijke 
planvorming anderzijds. Beleidsmakers vinden data ‘eng’. Er is duidelijk behoefte om beide 
partijen nader tot elkaar te brengen, daarmee bereik je dat kansen beter benut worden met 
hogere kostenefficiency tot gevolg. 
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UN (2014) 2014 revision of the World Urbanization Prospects, United Nations, New York. 
(Beschikbaar op: http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-
urbanization-prospects-2014.html) 

6.2 Websites 
• Balance4P project http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/Balance-4P.aspx 
• Encyclo: definities TOOL http://www.encyclo.nl/begrip/tool  

6.3 Verzamelwebsites tools 
• Aanpak duurzaam GWW http://www.aanpakduurzaamgww.nl/  
• Bodemrichtlijn http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools  
• Bodemvizier http://vizier.bodemrichtlijn.nl/  
• Routeplanner Bodemambities http://www.bodemambities.nl/  
• Soilpedia: http://soilpedia.nl/  
• Grondwatercollectief: http://www.grondwatercollectief.nl/publicaties/  

6.4 Handreikingen 
• Afwegingen bij gebruik grondwater en ondergrond (Deltares, RIVM) 

https://www.deltares.nl/app/uploads/2014/12/Afwegingen-bij-het-gebruik-van-grondwater-
en-de-ondergrond-DEF.pdf  

• COBRAMAN database (EU-project COBRAMAN) http://database.cobraman-
ce.eu/index.php?menu=about 

• De Bodem: Een Stevige Basis (Gelders Bodemberaad, SKB) 
http://www.bodemambities.nl//dsresource?objectid=rivmp:204929&type=org&disposition=i
nline&ns_nc=1   

• Duurzaam gebruik van de ondergrond, gereedschap voor structuur en visie (TCB) 
http://tcbodem.nl/publicaties/ondergrond/433-r22-2012-rapport-duurzaam-gebruik-van-de-
ondergrond/file  

• Duurzame gebiedsontwikkeling: Doe de Tienkamp (H2Ruimte, TUDelft) 
http://d2lj26eliff6cd.cloudfront.net/workspace/uploads/2011.14.4_duurzame-gebiedsontw-
50fd6c2a2e974.pdf   

• Gebruik van de ondergrond, ingrediënten voor een afweging (Royal Haskoning) 
http://www.cobportaal.nl/Gedeelde%20documenten/TCB-
2012DuurzaamGebruikOndergrond.pdf  

• Handboek gezondheidseffectscreening GES stad & milieu (Rijksoverheid) 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/07/01/handboek-gezondheidseffectscreening-stad-milieu-
voor-de-inrichting-van-een-gezonde-leefomgeving/http-www-ggdkennisnet-nl-
file10789m1352984265actionfile.pdf  

• Handleiding BOEG: BOdemEnergie en Grondwaterverontreiniging, het ijs gebroken 
(ARCADIS, Deltares, NVOE) 
www.rwsleefomgeving.nl/publish/.../handleiding_boeg_24_333638.pdf 

• Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling (H2Ruimte, Liefland Milieu) 
www.handreikingdro.nl  

• Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer (BOdemBeheer bv) 
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/93109/handreiking_gebiedsgericht_grondw
aterbeheer_01_10_2010.pdf) 

• Leidraad Brownfieldontwikkeling (PMV) 
http://www.pmv.eu/download/nl/483160/file/leidraad_brownfieldontwikkeling.pdf  
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• Ontwikkelingsmodel Ondergrond, obv torenmodel 
http://soilpedia.nl/Wikipaginas/Ontwikkelingsmodel-ondergrond.aspx  

• Optirisk: Recommendations for action; (REFINA-project funded by Federal Ministry of 
Education and Research) 
http://www.optirisk.de/fileadmin/website2/media/handlungsempfehlungen/20120524-
optirisk_Guide_Druck_Inhalt.pdf  

• Ordening Ondergrond- Financieel Juridisch Afwegingskader (KWR) 
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92490/handreiking_ordening_ondergrond_h
oofdrapport_24_331569.pdf  

• Redeneerlijn voor de Ondergrond (TAUW) 
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92490/redeneerlijn_voor_de_ondergrond_2
009_24_303574.pdf  

• Ruimtexmilieu (H2Ruimte, TNO, Alterra, Dauvellier planadvies, Mocean) 
www.ruimtexmilieu.nl  

• SMARTe Sustainable Management Approaches and Revitalization Tools - electronic 
(United States Environmental Protection Agency (EPA), German Federal Ministry of 
Education and Research, Interstate Technology and Regulatory Council (ITRC)) 
www.smarte.org  

• Sustainable Urban Fringes (Interreg-project SURF) 
http://www.sustainablefringes.eu/home/home.asp  

• TIMBRE: Information System Brownfield Regeneration (EU project TIMBRE) 
http://www.dais.unive.it/~timbre/InformationSystem/index.php (Alleen beschikbaar na 
aanvragen inloggegevens) 

• Urban regeneration Toolbox (IPPR) 
http://www.ippr.org/files/uploadedFiles/cfc/events/2007/URT_BOOK1_LR.pdf?noredirect=
1  

• Zeven Sleutels v/e Waardevolle Afweging (COB) 
http://www.cobportaal.nl/Gedeelde%20documenten/ZevenSleutels-2013-10-20-
digitaal.pdf  

6.5 Tools 
• 3D Ontwerp tool (Movares) https://movares.nl/dienst/3d-ontwerp-tool/  
• Adaptatiescan (Klimaat voor Ruimte, Builddesk, TAUW) http://www.adaptatiescan.nl/  
• Ambitieweb (Duurzaam GWW) 

http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Het%20Ambitieweb%20%28factsheet%29.pdf 
• Atlas leefomgeving (MinIenM, IPO, VNG) http://www.atlasleefomgeving.nl/ 
• Bodemtool / ondergrondtool (RO2 / StrateGIS) http://www.bodemtool.nl/  
• BOSDA / DEFINITE (VU) 

https://www.feweb.vu.nl/gis/research/?ResearchID=301&MenuStat=17  
• BR2 tool / Cabernet Interaction Matrix (University of Nottingham, EU project HOMBRE) 

beschikbaar via Bfn.deltares.nl 
• BREAAM gebiedsontwikkeling https://www.breeam.nl/ 
• Brownfield navigator (Deltares / EU project HOMBRE) Bfn.deltares.nl 
• Brownfield Opportunitie matrix (R3, EU project HOMBRE) beschikbaar via 

Bfn.deltares.nl 
• CircUse Land Management Tool (ERDF project) beschikbaar via Bfn.deltares.nl en 

http://www.circuse.eu/index.php?option=com_showdown&typeid=10&Itemid=47  
• Citymaker (Keizerrijk Architecten) http://www.hetkeizerrijk.com/onderzoek/  
• Cityplanner http://cityplanneronline.com/cityplanner/ 

http://soilpedia.nl/Wikipaginas/Ontwikkelingsmodel-ondergrond.aspx
http://www.optirisk.de/fileadmin/website2/media/handlungsempfehlungen/20120524-optirisk_Guide_Druck_Inhalt.pdf
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http://www.adaptatiescan.nl/
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http://www.bodemtool.nl/
https://www.feweb.vu.nl/gis/research/?ResearchID=301&MenuStat=17
https://www.breeam.nl/
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• Climate Adaptation tool CAT (University of East Anglia, Norfolk County Council and the 
Norfolk Climate Change Partnership) 
http://unfccc.int/adaptation/knowledge_resources/databases/items/7723.php  

• Climate app (Bosch Slabbers, Deltares, Grontmij, Witteveen+Bos, KNMI) 
http://www.climateapp.nl/  

• CO2-prestatieladder (stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) 
http://www.skao.nl/Wat-is-de-ladder  

• DEFINITE / BOSDA (VU) 
https://www.feweb.vu.nl/gis/research/?ResearchID=301&MenuStat=17  

• Delta-principles (Deltares) http://dtvirt35.deltares.nl/products/30662   
• Digitaal Geologisch Model DGM (TNO) https://www.dinoloket.nl/digitaal-geologisch-

model-dgm   
• DINOloket Dinoloket (TNO) https://www.dinoloket.nl/  
• DuboCalc (Duurzaam GWW) 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_c
ontracten_en_aanbestedingen/dubocalc/#v5  

• Duurzaamheidsmeter (Stad Gent) https://stad.gent/natuur-milieu/duurzaamheidsmeter 
• Duurzaamheidsprestatie op Locatie DPL (IVAM) 

http://www.ivam.uva.nl/c/werkvelden/duurzame-gebieden/duurzaamheidsprofiel-van-
een-locatie-dpl/ 

• Energieatlas voorbeeld Gelderland: 
http://geoweb3.prvgld.nl/SilverlightViewer_1_10/Viewer.html?Viewer=EnergieAtlas 
voorbeeld Berlijn: http://energyatlas.energie.tu-berlin.de/energy-atlas-video/?lang=en  

• Energy Potential Mapping (TUDelft) http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3A720f5ab9-
13c8-4cb7-8cf5-df1650619254/  

• Energieprestatie op Locatie EPL (RVO) 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Energie%20Prestatie%20op%20Locatie%20
(EPL).pdf  

• EPASch / Optirisk (REFINA-project funded by Federal Ministry of Education and 
Research) http://www.optirisk.de/en/contents-of-optirisk/ 

• Gebiedsontwikkelaar (StrateGIS) 
http://www.strategisgroep.nl/producten/gebiedsontwikkelaar/ 

• Geolantis viewer (Geodirect) http://www.geodirect.nl/site/portfolio/geolantis-viewer/  
• GeoTOP (TNO) http://www2.dinoloket.nl/nl/about/modellen/geotop.html   
• GPR Stedenbouw (GPR) http://www.gprstedenbouw.nl/   
• IGOMOD (TUDelft) http://www.bk.tudelft.nl/?id=15295&L=1  
• Klimaat effect wijzer (PCCC) 

http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=1&j=1&k=0&p=0&itemid=866 
• Klimaateffectatlas (Alterra, DHV, KNMI, Deltares) 

http://klimaateffectatlas.wur.nl/keaclassic/index.html#  
• Land use scanner (LUMOS consortium: PBL, VU, LEI, Object vision BV) student edition 

beschikbaar op: http://www.objectvision.nl/demos/download-page  
• Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) 

http://biodiversity.europa.eu/maes  
• Maps4planners (Carthago) http://www.carthago.nl/home.php/maps4planners 
• Matrix decision support tool MDST 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13549839.2014.922531  
• Matrix ruimtelijke kwaliteit (Werkpartners) 

http://www.werkpartners.net/index.php?page=matrix-ruimtelijke-kwaliteit 
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• Meerwaardescan 
http://rijkswaterstaat.nl/rws/corporate/Wegen%20naar%20de%20toekomst/Geluid%20e
n%20milieu/Operatie%20Atlantis/Operatie%20atlantis%20-%20meerwaardescan.pdf  

• Megasite Management Toolsuite MMT (UFZ) http://www.ufz.de/index.php?en=19610  
• Metronamica (RIKS) http://www.metronamica.nl/  
• Natuurlijke alliantie / gidsmodellen http://www.natuurlijkealliantie.nl/ 
• Nederlandse olie en gasportaal NLOG (minEZ, TNO) 

http://www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html   
• Omgevingswijzer (Duurzaam GWW) www.omgevingswijzer.org 
• Ondergrond Stratego http://www.grontmij.nl/ondergrondstratego. 
• Ondergrondpotentiekaart http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-

mei2015/afstudeeronderzoek-ondergrond-als-uitgangspunt.html  
• Ondergrondscan (gemeente Rotterdam) 

http://www.rotterdam.nl/nieuws:rotterdamwijstondergrondsdeweg  
• Ondergrondtool / Bodemtool (RO2 / StrateGIS) http://www.bodemtool.nl/ 
• Prioritization tool (EU TIMBRE project) http://www.timbre-project.eu/ 
• Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem REGIS (TNO) 

http://www2.dinoloket.nl/nl/about/modellen/regis.html   
• Site Assessment and Land Re-Use Planning Tool SAT (EU-preoject TIMBRE) 

http://www.d-site.de/index.php/activities/software-development/web-based-site-
assessment-tool-sat  

• SEES (TUD/Deltares/Rdam) https://publicwiki.deltares.nl/display/SEES/HOME+NL 
• Serious game Ondergrond, Bodemgame (RO2, StrateGIS, Gemeente Rotterdam) 

http://www.bodemtool.nl/?page_id=261  demo stedelijk: 
http://www.strategisgroep.nl/producten/ondergrondgame/  , demo landelijk 
http://www.urbit.nl/ondergrond/game_l.htm   

• SCORE tool (Chalmers University) 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/219167/219167.pdf  

• SIAT - Sustainability Impact Assessment Tool (EU-project SENSOR) http://www.ip-
sensor.eu/  

• SMARTe Sustainable Management Approaches and Revitalization Tools - electronic 
http://www.smarte.org/smarte/home/index.xml  

• STORM (RWS) 
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Flyers%20STORM_v8%5B1%5D_tcm174-
347192.pdf 

• TEEB stad (Platform31) http://www.platform31.nl/duurzaamheid/teeb-stad, 
www.teebstad.nl 

• ThermoGIS (TNO) http://www.thermogis.nl/thermogis.html  
• Tijdelijk anders bestemmen http://www.tijdelijkandersbestemmen.nl/  
• Triple O aanpak (Consortium Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam 

bodembeheer & gebiedsontwikkeling) 
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/93157/triple_o_aanpak_ontdekken_overe
enkomen_ontwikkelen.pdf  

• UDEM / Optirisk (REFINA-project funded by Federal Ministry of Education and 
Research) http://www.optirisk.de/en/contents-of-optirisk/ 

• Urban Adaptation Support Tool - Urban AST (European Commission, European 
Environment Agency) http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0  

• Urban Renaissance (Except) http://www.except.nl/nl/services/248-urban-renaissance  
• Urban strategy (TNO) https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/smart-

cities/planologische-effecten-scherp-in-beeld-met-urban-strategy/ 
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http://rijkswaterstaat.nl/rws/corporate/Wegen%20naar%20de%20toekomst/Geluid%20en%20milieu/Operatie%20Atlantis/Operatie%20atlantis%20-%20meerwaardescan.pdf
http://www.ufz.de/index.php?en=19610
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http://www.grontmij.nl/ondergrondstratego
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015/afstudeeronderzoek-ondergrond-als-uitgangspunt.html
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015/afstudeeronderzoek-ondergrond-als-uitgangspunt.html
http://www.rotterdam.nl/nieuws:rotterdamwijstondergrondsdeweg
http://www.bodemtool.nl/
http://www.timbre-project.eu/
http://www2.dinoloket.nl/nl/about/modellen/regis.html
http://www.d-site.de/index.php/activities/software-development/web-based-site-assessment-tool-sat
http://www.d-site.de/index.php/activities/software-development/web-based-site-assessment-tool-sat
https://publicwiki.deltares.nl/display/SEES/HOME+NL
http://www.bodemtool.nl/?page_id=261
http://www.strategisgroep.nl/producten/ondergrondgame/
http://www.urbit.nl/ondergrond/game_l.htm
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/219167/219167.pdf
http://www.ip-sensor.eu/
http://www.ip-sensor.eu/
http://www.smarte.org/smarte/home/index.xml
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Flyers%20STORM_v8%5B1%5D_tcm174-347192.pdf
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Flyers%20STORM_v8%5B1%5D_tcm174-347192.pdf
http://www.platform31.nl/duurzaamheid/teeb-stad
http://www.teebstad.nl/
http://www.thermogis.nl/thermogis.html
http://www.tijdelijkandersbestemmen.nl/
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/93157/triple_o_aanpak_ontdekken_overeenkomen_ontwikkelen.pdf
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/93157/triple_o_aanpak_ontdekken_overeenkomen_ontwikkelen.pdf
http://www.optirisk.de/en/contents-of-optirisk/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0
http://www.except.nl/nl/services/248-urban-renaissance
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/smart-cities/planologische-effecten-scherp-in-beeld-met-urban-strategy/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/smart-cities/planologische-effecten-scherp-in-beeld-met-urban-strategy/
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• Value Engineering (div ontwikkelaars) 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/value_engin
eering/ 

• Voorradenmethode (Royal Haskoning, Alterra, Deltares, H2Ruimte, Nieuwdenkers BV) 
http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PP8346%20Toepassen%
20Voorradenbenadering/PP8346%20Eindrapport.pdf 

• WKO-tool (Rijksoverheid, IPO, VNG, UvW, bodemenerie.nl): http://www.wkotool.nl/  
• Quickscan gebiedskenmerken 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/10/Instrument%202%20Quick-
scan%20gebiedskenmerken%20v2.1.pdf  

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/value_engineering/
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/value_engineering/
http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PP8346%20Toepassen%20Voorradenbenadering/PP8346%20Eindrapport.pdf
http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PP8346%20Toepassen%20Voorradenbenadering/PP8346%20Eindrapport.pdf
http://www.wkotool.nl/
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/10/Instrument%202%20Quick-scan%20gebiedskenmerken%20v2.1.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/10/Instrument%202%20Quick-scan%20gebiedskenmerken%20v2.1.pdf
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Bijlage A1 tools per categorie en fase 

                                                     
Tools in rood zijn Nederlands. Tools in zwart zijn in het buitenland vervaardigd. 

Land management cyclus

Projectfase →
Thema en subthema's ↓
Diverse opties voor ontwerp onderzoeken

Beoordelen van projectontwerpen / scenario’s

Handreikingen, Informatie & Educatie

Gebiedsgericht 
grondwaterbeheer

Brownfield 
herontwikkeling

" kijkend naar mogelijkheden / inzet van:

Ecosysteemdiensten

beheer & 
evaluatie

Duurzame  
(her)ontwikkeling 

Energie

Klimaat

initiatieffase Plan- & ontwerpfase

Methoden voor discussie/ 
communicatie met 

verschillende disciplines / 
stakeholders

Software tools voor 
opties ontwerp

Op effecten

Op (kosten-) efficiëntie

Op duurzaamheid

Ondergrond in rmtl 
planning

Bekijken mogelijkheden 
en ambities

Toepasbaarheid instrumenten voor projectfasen stedelijke (her)ontwikkeling
anticiperen op 

verandering De transitie Check prestaties
Realisatiefase

Ambitieweb

Land Use ScannerPrioritization Tool

Ondergrond Stratego

CityPlanner

Citymaker

Gebiedsontwikkelaar

Maps4Planners

3D Ontwerp Tool

Site Assessment Tool 

BR2 tool / Cabernet Interaction Matrix

Matrix Decision Support Tool
Urban Strategy

IGOMOD

Optirisk - UDEM

Value Engineering
STORM

Megasite Management Tool (MMT)

BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling

Omgevingwijzer 

DPLDuurzaamheidsprofiel op locatie DPL
GPR Stedenbouw

Ontwikkelingsmodel Ondergrond

Afwegingen bij gebruik grondwater en ondergrond

Handreiking Ordening Ondergrond

Duurzaam gebruik ondergrond: gereedschap structuur & visie

www.bodemvizier.nl

De Bodem: een Stevige Basis

Redeneerlijn voor de Ondergrond

www.soilpedia.nl

Aanpak duurzaam GWW;

Sustainable Urban Fringes (SURF)

Duurzame Gebiedsontwikkeling: Doe de Tienkamp

Urban Regeneration Toolbox

Optirisk: Recommendations for Action

TIMBRE: Information System Brownfield Regeneration

Quickscan Gebiedskenmerken

WKO-Tool
ThermoGIS

CO2- Prestatieladder
EPASch

energieprestatie op een locatie EPL EPL

Adaptatiescan
ClimateApp

Ruimtelijke Klimaatscan

Duurzaamheidsmeter

DEFINITE (BOSDA)

COBRAMAN Database
Brownfield Navigator

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) 

System Exploration Environment and Subsurface (SEES)

Serious Game Ondergrond 

Triple O Aanpak

SCORE tool

SIAT (Sustainability Impact Assessment Tool)

Ondergrondpotentiekaart

BREAAM-NL

SCORE tool

Urban Strategy

Delta principles

TEEB stad

ruimtelijkeadaptatie.nl >15 tools

Omgevingswijzer

Natuurlijke alliantie

CircUse Land Management Tool

Matrix ruimtelijke kwaliteit

Omgevingwijzer

Ondergrondscan

Geolantis 
viewer

Metronamica

Zeven Sleutels v/e  Waardevolle Afweging

Gebruik v/d Ondergrond: Ingredienten Afweging

Leidraad Brownfieldontwikkeling 

SMARTe

www.ruimtexmilieu.nl

Energy Potential Mapping
Energieatlas / energy atlas

Klimaatefectatlas

Klimaateffectwijzer
ClimateAdaptationTool CAT

Urban Adaptation Support Tool AST

Urban Renaissance

Brownfield Opportunity Matrix

Meerwaardescan

Ondergrondpotentiekaart

Tijdelijk Anders Bestemmen/ TAB

Bodemtool / ondergrondtool

Handreikingen Instrumenten Ggb) (www.grondwatercollectief.nl)

www.bodemambities.nl

www.handreikingdro.nl

Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer 

CAT

Urban AST

Voorradenmethode

Handleiding BOEG

DINOLoket, DGM, REGIS, GeoTOP, NLOG

handboek GES stad en milieu
GES

Atlas Leefomgeving

DuboCalc DuboCalc
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Bijlage A2: Overzicht tools deskstudie 
Niet alle tools uit bijlage A1 zijn uitgewerkt in dit overzicht. In de literatuurlijst zijn wel bronnen gegeven voor alle tools uit bijlage A1 en A2 
Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
Opties design onderzoeken –Mogelijkheden / ambities 
Ambitieweb (Duurzaam 
GWW) 
(INT) 

Het ambitieweb is een ondersteunend model om vanaf de vroege planfase duurzaamheidsambities te kunnen 
vertalen naar een project. En om die ambities vervolgens te kunnen vastleggen en te beheersen. Het ambitieweb 
wordt gevormd door een visuele weergave van duurzaamheidsthema’s en daaraan gekoppelde ambitieniveaus. 
Het ingevulde ambitieweb geeft een handvat om vervolgens duurzaamheidseisen op te stellen. Daarnaast is het 
ambitieweb te gebruiken als een communicatiemiddel  / brainstormplaatje  
http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Het%20Ambitieweb%20%28factsheet%29.pdf  

 X x 

Natuurlijke alliantie / 
gidsmodellen 
(DSK / ENQ) 

De Alliantiebenadering is een nieuwe methode voor ruimtelijke planvorming. De natuurlijke alliantie tussen thema’s 
“Bodem, water en groen” staat centraal in de benadering. Gidsmodellen zijn een belangrijk hulpmiddel van de 
Alliantiebenadering/ Natuurlijke alliantie. De modellen worden gebruikt om met een grote groep betrokkenen in een 
of twee workshops de hoofdcontouren van een ruimtelijke visie of klimaatadaptatieplan vorm te geven. Ze geven 
per Nederlands landschapstype modelmatige suggesties voor ruimtelijke structuren en interventies, op gebied van 
I. bodem/ grondwater, II. Regio en III. Stad/ wijk/ dorp. De alliantiebenadering is nog niet klaar, en wordt in 
praktijkprojecten verder ontwikkeld (Hoogvliet et al., 2014) http://www.natuurlijkealliantie.nl/  

2D kaarten nodig 
als ondersteuning 

x x 

Opties design onderzoeken –methoden voor discussie/communicatie met verschillende disciplines / stakeholders 
SEES 
(TUD/Deltares/Rdam) 
(DSK) 

De systeemverkenning is bedoeld om de stedenbouwkundige en civieltechnische herinrichting van gebieden af te 
stemmen op de toekomstige, huidige en historische bodem en ondergrond. De hoofdvraag is: Hoe breng je de 
technische kennis van de bodem en de ondergrond (het natuurlijke en het bestaande, artificiële systeem) naar het 
stedenbouwkundige ontwerp en naar het civieltechnische ontwikkelingsproces? In de methodiek wordt de ruimte 
opgedeeld in een aantal lagen, verdeeld naar dynamiek. Het natuurlijk systeem wordt verder opgedeeld naar voor 
de stedenbouwkundige herkenbare thema’s: civiele structuren, energie, water, bodem. Dit levert een systematische 
analyse op van kansen, belemmeringen, aandachtspunten voor het ontwerp. Tevens wordt de link tussen de 
benodigde boven- en ondergrondexpertises gelegd. De analyse gebeurt in een halve dag en legt de basis voor 
nadere uitwerking. (Hoogvliet et al., 2014) https://publicwiki.deltares.nl/display/SEES/HOME+NL  

2D nodig als 
ondersteuning 

 X 

Ondergrond Stratego  
(DSK/INT) 

Ondergrond Stratego® is een interactieve en innovatieve werkvorm die start met een analyse van de ondergrondse 
knelpunten die alle betrokkenen tegenkomen bij ontwikkelplannen. Binnen de methode wordt met deze 
betrokkenen gesproken over hun rol en belangen en daarmee wordt de werkvorm ingericht. Zo wordt aangesloten 
op de gebiedspecifieke problematiek en de ontwikkelambities. Daarnaast wordt een generieke werkvorm 
aangeboden om de noodzaak voor samenwerking of afstemming van ondergrondthema’s te agenderen. (Kok, 
2014) http://www.grontmij.nl/ondergrondstratego. Deze tool wordt ook icm de Ondergrondtool aangeboden 

2D kaarten nodig 
als ondersteuning 

 X 

http://www.aanpakduurzaamgww.nl/pdf/Het%20Ambitieweb%20%28factsheet%29.pdf
http://www.natuurlijkealliantie.nl/
https://publicwiki.deltares.nl/display/SEES/HOME+NL
http://www.grontmij.nl/ondergrondstratego
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Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
Opties design onderzoeken – Ondersteunende software 
Bodemtool of 
ondergrondtool (RO2 / 
StrateGIS) 
(DSK/INT/ENQ) 

Ruimtelijke ordening is steeds vaker een gecombineerd opgave van boven- en ondergrondse ontwikkeling. 
Ondanks dat er veel kennis en ervaring op dit gebied in Nederland is, schort het vaak nog aan de ontsluiting en de 
overdracht van informatie. De kunst is om de juiste informatie op het juiste moment door de juiste mensen te laten 
gebruiken. De RO2 Bodemtool, voorziet in die leemte en werkt perfect voor boven- én ondergrond, voor 
bodemkundigen én ruimtelijke ordenaars, voor managers én voor bestuurders. (R2 productblad) 
http://www.bodemtool.nl/ De Ondergrondtool wordt ook in combinatie met Ondergrond Stratego aangeboden. (Zie 
ook interview hoofdstuk 4.1) 

3D  X 

Serious Game 
Ondergrond / 
Bodemgame (RO2, 
StrateGis en Gem 
Rotterdam)(DSK/INT/EN
Q/WRK) 

Is met name bedoeld voor bewustwording, voor discussie. Er is een game voor landelijk en voor stedelijk gebied 
http://www.bodemtool.nl/?page_id=261  
Demo: stedelijk: http://www.strategisgroep.nl/producten/ondergrondgame/, landelijk 
http://www.urbit.nl/ondergrond/game_l.html  

3D  X 

Maps4planners 
(carthago) 
(DSK) 

Maps4Planners is een instrument voor het maken van kaarten in een participatieve setting. Bij het ontwerpen van 
Maps4Planners was de doelstelling van deze participatieve setting van doorslaggevend belang: bouw een 
instrument waarmee planners en ruimtelijke ordenaars met digitale kaarten kunnen werken en ontwerpen, zonder 
dat de technologische kennis van GIS systemen nodig is. http://www.carthago.nl/home.php/maps4planners  

2D  x 

Cityplanner 
(DSK) 

Cityplanner is een (Zweeds) web-based programma voor 3D visualisatie voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. 
Doel is de communicatie tussen projectteam, stakeholders en de burger te verbeteren. Gebruikers kunnen input en 
feedback geven op de projectplannen en voorstellen. De feedback kan worden gevisualiseerd in een “mashup4” 
met voor evaluatiedoeleinden cityplanner verlaagd de drempel voor publieksparticipatie. (Kok, 2014) 
http://cityplanneronline.com/cityplanner/  

3D   

Citymaker (keizerrijk 
architecten) 
(DSK/ENQ) 

Citymaker is een rekentool voor duurzame integrale gebiedsontwikkeling. Het motto van Citymaker is eerst 
Rekenen dan Tekenen. We combineren Ruimtegebruik van bestaand gebied, openbare ruimte, wonen, divers 
programma en parkeren met elkaar. Daaraan koppelen we data over bewoners, energie, water en financiën. 
Hierdoor kan je snel scenario’s maken. Het voordeel van Citymaker is dat het goed werkt als communicatie middel 
omdat het gelijk laat zien wat de consequentie is van beslissingen. Citymaker is zeer overzichtelijk, goed te volgen 
en eenvoudig te leren. We zetten het programma vaak in bij haalbaarheidsstudies, maken van PVE’s en het 
opnieuw ijken van bestaande vastgelopen plannen. (Berend Hoffman, Keizerrijk architecten; per email) 
http://www.citymaker.nl/  

2D x  

 
                                                   

4 Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en gezamenlijk gepresenteerd worden. 

http://www.bodemtool.nl/
http://www.bodemtool.nl/?page_id=261
http://www.strategisgroep.nl/producten/ondergrondgame/
http://www.urbit.nl/ondergrond/game_l.html
http://www.carthago.nl/home.php/maps4planners
http://cityplanneronline.com/cityplanner/
http://www.citymaker.nl/
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Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
3D Ontwerptool (RWS / 
Movares) 
(INT) 

Deze tool is resultaat van een verkenning en ontwikkeling gestart door RWS in samenwerking met Movares. Het 
gaat om een bestaande tool, waar nu bekeken wordt of / hoe ondergrond meegenomen kan worden. Door de 
kennis van de ondergrond mee te nemen in een vroeg stadium (verkenningsfase) van infrastructurele projecten, 
kan er mogelijk in tijd en kosten efficiënter gepland worden, doordat men vooraf beter inzicht krijgt waar kansen en 
problemen zijn in het ontwikkelingsgebied.  
De tool is een combinatie van: 3ds Max, GIS,Viewer (cross-sect) en Ondergrond data (archeologie, explosieven, 
milieu, leidingen, sonderingen (geotechniek, grondopbouw) en grondwater. https://movares.nl/dienst/3d-ontwerp-
tool/ 

3D  X 

Beoordelen projectontwerpen -Effecten 
Gebiedsontwikkelaar 
(Strategis)  
(DSK/INT) 

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 ontwikkeling 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. (StrateGIS productblad) 
http://www.strategisgroep.nl/producten/gebiedsontwikkelaar/ 

2D/3D   

Urban strategy (TNO) 
(DSK/INT/ENQ) 

Urban Strategy is een rekenmodel voor interactieve planvorming. Het bestaat uit twee componenten: geavanceerde 
software en dienstverlening (TNO.nl) ‘Urban combineert diverse modellen op het gebied van stad zoals verkeer, 
geluid, veiligheid, duurzaamheid etc, Met Urban Strategy kan stedelijke herontwikkeling versneld worden, makkelijk 
gefaciliteerd en snelle en interactieve evaluatie van ruimtelijke plannen en scenario’s wordt mogelijk. Communicatie 
over scenario’s wordt vergemakkelijkt door de representatieve weergave van resultaten’. (Kok, 2014) 
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/smart-cities/planologische-effecten-scherp-in-beeld-met-
urban-strategy/  

2D/3D (x)  

Metronamica (RIKS)  
(ENQ) 

Metronamica is een generieke voorspellingstool voor planners om de effecten van planningsingrepen te simuleren 
en afwegen. Als integraal ruimtelijk beslissingsondersteunend system, modelleert Metronoamica socio-
economische en fysieke planningsaspecten. Het bevat een landgebruiksveranderingen model, wat deze aspecten 
ruimtelijk expliciet maakt. http://www.metronamica.nl/  
 

2D x  

  

https://movares.nl/dienst/3d-ontwerp-tool/
https://movares.nl/dienst/3d-ontwerp-tool/
http://www.strategisgroep.nl/producten/gebiedsontwikkelaar/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/smart-cities/planologische-effecten-scherp-in-beeld-met-urban-strategy/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/leefomgeving/smart-cities/planologische-effecten-scherp-in-beeld-met-urban-strategy/
http://www.metronamica.nl/
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Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
Beoordelen projectontwerpen (Kosten-)efficientie 
Value Engineering 
(DSK) 

Value Engineering, ook wel bekend onder de naam Value Methodology of Waarde Analyse, is een van oorsprong 
Amerikaanse methodiek die in Nederland steeds vaker wordt gebruikt. Doordat in eerste instantie afstand genomen 
wordt van oplossingen, maar gesproken wordt over functies en de kosten van gestelde eisen, wordt het ook 
makkelijker om oplossingen te vinden met een stevig draagvlak bij betrokken partijen. Er wordt bloot gelegd wat 
elke functie kost en oplevert, wat in de praktijk leidt tot kostenbesparingen te leiden van gemiddeld ongeveer 10%. 
(Hoogvliet et al., 2014, blz 48) 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/value_engineering/  

 (x) met name 
kosten 

 

Beoordelen projectontwerpen Duurzaamheid 
Omgevingswijzer 
(Duurzaam GWW) 
(DSK/INT/WRK) 

De Omgevingswijzer is een instrument om duurzaamheid in projecten in kaart te brengen aan de hand van twaalf 
duurzaamheidsthema’s. De Omgevingswijzer is bedoeld om de discussie rondom de duurzaamheid van een project 
te structureren en het bewustzijn hiervan te bevorderen. De omgevingswijzer dient in workshopverband te worden 
ingevuld. De omgevingswijzer is een van de instrumenten ontwikkeld i.k.v. Duurzaam GWW. (Hoogvliet et al., 
2014, blz 55) www.omgevingswijzer.org . (Zie ook interview hoofdstuk 4.1) 

 x  

DuboCalc (Duurzaam 
GWW) 
(INT) 

Met DuboCalc zijn alle milieueffecten van een materiaal vanaf de winning tot en met de sloop (dus de gehele 
levenscyclus) en het energiegebruik van een Grond- Weg- en Waterbouwwerk te berekenen. Vervolgens rekent 
DuboCalc deze effecten – én de effecten van alle andere materialen die ook in dat GWW-werk toegepast worden – 
om via de zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ tot één getal. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_contracten_en_aanbesteding
en/dubocalc/#v5  

 x  

GPR Stedenbouw  
(DSK) 

GPR Stedenbouw is een slim en snel hulpmiddel om ambities te formuleren en het overzicht te houden. GPR 
Stedenbouw is de veelgevraagde aanvulling op GPR Gebouw en biedt de gebruiker inzicht in de aspecten van 
duurzaamheid èn duurzaamheidprestaties (op 5 thema’s) van een nieuw stedenbouwkundig plan of van de 
herstructurering van een bestaand gebied. (Kok, 2014) http://www.gprstedenbouw.nl/   

 x  

Duurzaamheidsprestatie 
op Locatie (DPL)  
(DSK) 

‘DPL’ is a sustainability assessment tool with multiple applications: assessment of the sustainability of project 
scenarios; comparison and monitoring of neighbourhoods; setting sustainability ambitions for a project and improve 
communication on integration of the subsurface and natural system in urban planning. Modules include a.o. 
Subsurface, Financial profile, Climate, BiodiverCity, and Business area: the tool can be applied in several project 
phases.  (Kok, 2014) http://www.ivam.uva.nl/c/werkvelden/duurzame-gebieden/duurzaamheidsprofiel-van-een-
locatie-dpl/  

 x x 

Duurzaamheidsmeter 
(Stad Gent) 
(DSK) 

de Milieudienst van de Stad Gent heeft een systeem ontwikkeld om duurzaamheid in 1) stadsprojecten en 2) 
economische sites (zoals bedrijventerreinen, kantoorzones) meetbaar te maken. De duurzaamheidsmeters 
behandelen alle aspecten van duurzaamheid. Het zijn belangrijke communicatiemiddelen. Ze maken duidelijk wat 
de Stad met duurzaamheid bedoelt. Wel laten ze voldoende (ontwerp)vrijheid: ze werken eerder sturend en 
stimulerend dan verplichtend en tonen verschillende wegen naar het doel. (Kok, 2014) https://stad.gent/natuur-
milieu/duurzaamheidsmeter  

 x (x) 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/value_engineering/
http://www.omgevingswijzer.org/
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_contracten_en_aanbestedingen/dubocalc/#v5
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzaam_inkopen/duurzaamheid_bij_contracten_en_aanbestedingen/dubocalc/#v5
http://www.gprstedenbouw.nl/
http://www.ivam.uva.nl/c/werkvelden/duurzame-gebieden/duurzaamheidsprofiel-van-een-locatie-dpl/
http://www.ivam.uva.nl/c/werkvelden/duurzame-gebieden/duurzaamheidsprofiel-van-een-locatie-dpl/
https://stad.gent/natuur-milieu/duurzaamheidsmeter
https://stad.gent/natuur-milieu/duurzaamheidsmeter
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Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
Delta-principles (Deltares) 
(DSK) 

De Delta-principles voor duurzame bodem- en watersystemen dragen bij aan het concreet maken van 
duurzaamheid in de delta. Deltaprincipes geven inzicht in hoe water, bodem en ruimte duurzaam ingezet kunnen 
worden. Welke kansen en belemmeringen bieden deze thema’s in de gebiedsopgave? (Hoogvliet et al., 2014, blz 
51-52) http://dtvirt35.deltares.nl/products/30662   

 x x 

BREAAM 
gebiedsontwikkeling 
(DSK/ENQ)  

Het BREEAM-NL gebiedsontwikkeling is meer een keurmerk dan een tool voor gebiedsontwikkeling. BREEAM-NL 
gaat vooral in op het concreet en meetbaar duurzaam maken van een gebied. De tool bestaat uit een 
certificeringsschema dat in wezen achter het bureau kan worden uitgevoerd. (Hoogvliet et al., 2014) 
https://www.breeam.nl/  

 x  

Handreikingen, Informatie & Educatie – Ondergrond in rmtl planning 
Voorradenmethode 
(Royal Haskoning, 
Alterra, Deltares, 
H2Ruimte, Nieuwdenkers 
BV) 
(PBB) 

Met deze methode worden bodemthema’s of ecosysteemdiensten vertaald naar voorraden op de kaart. Een 
voorraad heeft duidelijke ruimtelijke dimenseies: een volume/omvang, die in de tijd kan veranderen en geografisch 
traxceerbaar is. Het voordeel van de methode is dat de voorraden letterlijk op de kaart gezet kunnen worden. Dit 
biedt een hulpmiddel bij het formuleren, opstellen en het agenderen van bodemambities en het zichtbaar maken 
van bodemkwaliteiten. 
http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PP8346%20Toepassen%20Voorradenbenadering/PP
8346%20Eindrapport.pdf  

2D  X 

Routeplanner 
Bodemambities (VNG, 
IPO, UvW, Min IenM, 
RIVM) 
(DSK/PBB) 

De routeplanner bodemambities is een website, met informatie, instrumenten, pilotprojecten en praktijkvoorbeelden 
over bodem en ondergrond. Bodemambities gaat uit van een brede kijk op bodem en ondergrond, dit biedt kansen 
en aanknopingspunten voor ruimtelijke ontwikkeling. http://www.bodemambities.nl/  

  X 

RuimtexMilieu 
(H2Ruimte, TNO, Alterra, 
Dauvellier planadvies, 
Mocean)  
(PBB) 

Ruimtexmilieu bevat de handreiking plannen met de ondergrond. Hierin zijn de verschillende bodemkwaliteiten 
omschreven, met per kwaliteit kennis en inzicht in de werking en ruimtelijke aspecten; beleid en wetgeving: stand 
van zaken;  
methoden en instrumenten voor het ruimtelijk optimaliseren van kwaliteiten. 
http://www.ruimtexmilieu.nl/  

  X 

Redeneerlijn voor de 
Ondergrond (TAUW) 
(DSK / PBB) 

Het doel van de redeneerlijn is het ontsluiten van kennis over de consequenties van ondergrondse activiteiten voor 
de functies van de bodem. Hiermee is de redeneerlijn dus een hulpmiddel bij afwegingen over het gebruik van de 
ondergrond. Ook is de redeneerlijn een eerste stap in het bewustwordingsproces ten aanzien van een duurzaam 
gebruik van de ondergrond 
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92490/redeneerlijn_voor_de_ondergrond_2009_24_303574.pdf  

 x X 

  

http://dtvirt35.deltares.nl/products/30662
https://www.breeam.nl/
http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PP8346%20Toepassen%20Voorradenbenadering/PP8346%20Eindrapport.pdf
http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/PP8346%20Toepassen%20Voorradenbenadering/PP8346%20Eindrapport.pdf
http://www.bodemambities.nl/
http://www.ruimtexmilieu.nl/
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92490/redeneerlijn_voor_de_ondergrond_2009_24_303574.pdf
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Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
Ordening Ondergrond- 
Financieel Juridisch 
Afwegingskader (KWR)  
(DSK / PBB) 

Het afwegingskader geeft kennis over risico’s en kansen van het gebruik van de ondergrond, op basis van fysieke 
eigenschappen van de bodem en juridische instrumenten, met als doel om de ondergrond te reguleren en te 
koppelen met bovengrondse ruimtelijke ordening 
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92490/handreiking_ordening_ondergrond_hoofdrapport_24_331569.
pdf 

  X 

Dinoloket (TNO) 
(PBB) 

Data en informative van de Nederlandse ondergrond. https://www.dinoloket.nl/: 1D-2D-3D  X 

DGM (TNO) 
(INT) 

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is een regionaal lagenmodel van de Nederlandse ondergrond tot een diepte 
van ongeveer 500 meter. https://www.dinoloket.nl/digitaal-geologisch-model-dgm  

3D  X 

GeoTOP (TNO) 
(INT) 

Het model GeoTOP geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van de Nederlandse ondergrond tot een 
diepte van ongeveer 50 meter onder maaiveld. http://www2.dinoloket.nl/nl/about/modellen/geotop.html  

3D  X 

REGIS (TNO) 
(INT) 

Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem: een set van digitale bestanden met hydrogeologische 
informatie http://www2.dinoloket.nl/nl/about/modellen/regis.html  

3D  X 

NLOG (minEZ, TNO) 
(INT) 

Nederlandse olie en gasportaal. gegevens die zijn gerelateerd aan de Mijnbouwwet 
http://www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html 

1D-2D-3D  X 

Geolantis viewer 
(Geodirect) 
(ENQ) 

Geolantis Viewer is een GPS-gebaseerde mobiele GIS applicatie voor veldwerkers Alle data wordt meegenomen in 
het veld, door gebruik te maken van mobiele databases. Deze database, voorzien van alle gewenste geo-
informatie, is ook offline beschikbaar. http://www.geodirect.nl/site/portfolio/geolantis-viewer/  

2D  X 

Handreikingen, Informatie & Educatie – duurzame (her)ontwikkeling 
Atlas leefomgeving 
(MinIenM, IPO, VNG)  
(ENQ) 

In de Atlas Leefomgeving staat veel basisinformatie over leefomgeving, het overheidsbeleid en de invloed van 
factoren zoals lucht of natuur op de gezondheid. http://www.atlasleefomgeving.nl/ 

2D X X 

Handboek 
gezondheidseffectscreeni
ng GES stad en milieu  
(rijksoverheid) 
ENQ 

Het handboek gezondheidseffectscreening stad & milieu - Voor de inrichting van een gezonde leefomgeving bevat 
een methode voor het in beeld brengen van gezondheidsaspecten in de planfase van bouwplannen. De methode 
wordt gebruikt door gemeenten en provincies voor zowel stedelijk als landelijk gebied. Er kan zowel een 
kwalitatieve als kwantitatieve GES uitgevoerd worden. De kwalitatieve GES laat zien in welke milieuaspecten zich 
mogelijk gezondheidsproblemen voordoen. De kwantitatieve GES beoordeelt beleidsplannen voor bijv. 
woningbouw en infrastructuur vooraf op ernst van de gezondheidseffecten. 
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/07/01/handboek-
gezondheidseffectscreening-stad-milieu-voor-de-inrichting-van-een-gezonde-leefomgeving/http-www-ggdkennisnet-
nl-file10789m1352984265actionfile.pdf  

 x  

  

http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92490/handreiking_ordening_ondergrond_hoofdrapport_24_331569.pdf
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92490/handreiking_ordening_ondergrond_hoofdrapport_24_331569.pdf
https://www.dinoloket.nl/
https://www.dinoloket.nl/digitaal-geologisch-model-dgm
http://www2.dinoloket.nl/nl/about/modellen/geotop.html
http://www2.dinoloket.nl/nl/about/modellen/regis.html
http://www.nlog.nl/nl/home/NLOGPortal.html
http://www.geodirect.nl/site/portfolio/geolantis-viewer/
http://www.atlasleefomgeving.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/07/01/handboek-gezondheidseffectscreening-stad-milieu-voor-de-inrichting-van-een-gezonde-leefomgeving/http-www-ggdkennisnet-nl-file10789m1352984265actionfile.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/07/01/handboek-gezondheidseffectscreening-stad-milieu-voor-de-inrichting-van-een-gezonde-leefomgeving/http-www-ggdkennisnet-nl-file10789m1352984265actionfile.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2010/07/01/handboek-gezondheidseffectscreening-stad-milieu-voor-de-inrichting-van-een-gezonde-leefomgeving/http-www-ggdkennisnet-nl-file10789m1352984265actionfile.pdf
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Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
Handreikingen, Informatie & Educatie – gebiedsgericht grondwaterbeheer 
Handreiking 
Gebiedsgericht 
grondwaterbeheer 
(BOdemBeheer bv)  
(PBB/WRK) 

Het doel van de handreiking is enerzijds om de ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak van grootschalige 
grondwaterverontreinigingen onder de aandacht te brengen. Anderzijds biedt de handreiking handvatten voor de 
omslag van sectoraal (milieu, water, ruimte, energie) naar integraal werken. Dit is essentieel is bij het toepassen 
van gebiedsgericht bodembeheer.  
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/93109/handreiking_gebiedsgericht_grondwaterbeheer_01_10_2010.p
df 

  X 

Handleiding BOEG: \ 
BOdemEnergie en 
Grondwaterverontreinigin
g, het ijs gebroken\ 

De Handleiding BOEG geeft, naast technisch-inhoudelijke en juridische informatie, een uitgebreide beschrijving van 
de te zetten stappen naar de realisatie van een WKO in een gebied waar bodem en grondwater zijn verontreinigd. 
De handleiding is zodanig opgezet dat deze geschikt is voor alle mogelijke betrokken partijen waarbij het 
onderwerp op verschillende niveaus en vanuit diverse perspectieven wordt belicht, variërend van algemene 
informatie voor projectontwikkelaar en overheidsinstantie tot detailinformatie voor de ontwerper. 
www.rwsleefomgeving.nl/publish/.../handleiding_boeg_24_333638.pdf  

   

Handreikingen, Informatie & Educatie – Brownfield herontwikkeling 
Brownfield navigator 
(Deltares) 
(DSK) 

On- of onderbenutte locaties kunnen door middel van betere samenwerking en de inzet van slimme technieken en 
functiecombinaties opnieuw gebruikt worden. De brownfieldnavigator (BFN) ondersteunt dit proces en geeft 
daarvoor tools (waaronder gis/schetstool) en informatie. De BFN is een online, beslissingsondersteunend 
programma dat vanwege de ontwikkeling in een Europees project generiek is opgezet. De BFN heeft een 
modulaire opzet en maakt gebruik van open software, waardoor derden ook tools en informatie kunnen toevoegen. 
De BFN is inzetbaar in alle fasen van de herontwikkeling, van het anticiperen op veranderingen tot het checken van 
de prestaties van een project. Bfn.deltares.nl 

2D   

“1-issuetool” - energie 
WKO-tool (Rijksoverheid, 
IPO, VNG, UvW, 
bodemenerie.nl)  
(PBB/ENQ) 

De WKO tool is bedoeld om de potentie van een WKO installatie op een locatie in te schatten. 
http://www.wkotool.nl/  

   

CO2-prestatieladder 
(SKAO) 
(INT) 

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Het doel van de ladder is 
(1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten 
terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en 
bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, 
maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder 
terug te dringen. http://www.skao.nl/index.php?ID=18  

   

http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/93109/handreiking_gebiedsgericht_grondwaterbeheer_01_10_2010.pdf
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/93109/handreiking_gebiedsgericht_grondwaterbeheer_01_10_2010.pdf
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/.../handleiding_boeg_24_333638.pdf
http://www.wkotool.nl/
http://www.skao.nl/index.php?ID=18
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Tool  Doel Visualisatie Duurzaamheid Ondergrond 
“1-issuetool” - ecosysteemdiensten 
TEEB stad (Platform31) 
(DSK) 

TEEBstad geeft inzicht in de waarde van groen en water in de stad. Wat levert een investering in groen op? Om 
blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in de waarde van 
groen. TEEB-stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) onderbouwt deze waarden. De tool geeft direct 
inzicht in de waarde van groen en blauwe maatregelen van een project. 
http://www.platform31.nl/duurzaamheid/teeb-stad, www.teebstad.nl  

 x  

Achter iedere tool is met een afkorting aangegeven of deze uit de deskstudie komt of bij welke stakeholderconsultatie deze is benoemd ((DSK) = Deskstudie, (PBB) = PBB 2010, (ENQ) = Enquête, 
(INT) = Interview, (WRK) Workshop) 
 

http://www.platform31.nl/duurzaamheid/teeb-stad
http://www.teebstad.nl/
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Bijlage B Vragen online enquêtes (ook gebruikt als leidraad bij de interviews) 
In dit interview voeren we (Deltares en RWS) verkenning uit naar 4D 
ondergrond/gebiedsontwikkeling tools in het stedelijk gebied. Daarbij bekijken we in hoeverre het 
maken van 4D plannen, bij kan dragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen tijdens 
stedelijk (her)ontwikkeling. Dit sluit aan bij de ambitie van veel steden om ruimtelijke koppelingen 
te maken en zo een schone en gezonde leefomgeving te creëren. 
We spreken bij deze inventarisatie met mensen uit de kant van RO en de leefomgevingskwaliteit, 
mensen die veel gebruik maken van tools en mensen die dat nog niet doen, gebruikers en 
aanbieders van tools. 
 
De vragenlijst bestaat uit 5 onderdelen 
1 ALGEMENE INFO OVER RESPONDENTEN 
2 UW PERSOONLIJKE ERVARINGEN MET / KENNIS VAN TOOLS 
3 DE WENSEN TAV TOOLS 
4 VERDERE VOORBEELDEN (GEBRUIK VAN) TOOLS 
5 OVERIGE OPMERKINGEN 
 
Deze enquête kunt u tot 31 maart 2015 invullen. 
Meer informatie, vragen of opmerkingen: linda.maring@deltares.nl 
 
Vragen 
Profiel  
Hier vragen wij algemene informatie over u. 
1. Voor welke organisatie werkt u? 

� Overheid nationaal 
� Overheid decentraal 
� Bedrijfsleven adviserend 
� Bedrijfsleven uitvoerend 
� Kennisinstelling 
� universiteit 

 
2. Wat is daar uw functie? 

 
3. Bent u een 

� (potentiele) gebruiker  
� aanbieder van tool(s) 

4. Hoeveel ervaring heeft u met gebruik/ontwikkeling van tools 
� Veel (>5 jaar) 
� Gemiddeld (1-3 jaar) 
� Weinig (<1jaar) 
� Geen  

 
Ervaring 
Met de volgende vragen willen wij meer weten over uw ervaring met het gebruiken of ontwikkelen 
van tools.  
  
5. Welke tools kent u voor gebiedsontwikkeling? (niet per sé zelf toegepast/ontwikkeld) 
 
6. Per tool: 

a) Wat is de naam van deze tool? 
b) Wie heeft de tool ontwikkeld? 
c) Wat is het hoofddoel van de tool?   

 

mailto:linda.maring@deltares.nl
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d) Heeft u deze tool wel eens gebruikt/ zelf ontwikkeld 
� ja 
� nee 

 
e) Indien ja: hoe kwam u tot de keuze van deze tool? 

 
 

f) Bevat de tool (meerdere antwoorden mogelijk): 
� Visualisatie 
� Duurzaamheid 
� Ondergrond  

g) Wat is de doelgroep voor de tool (soort gebruikers: e.g. ontwikkelaars, planners, 
beheerders)  
 

h) Wat is de “aard” van de tool (experttool, communicatietool, te gebruiken in workshop, 
achter bureau) 
 

i) In welke projectfase(n) kan de tool gebruikt worden (meerdere antwoorden mogelijk)? 
� initiatief  
� plan  
� realisatie  
� beheer 
 

j) Welke input is nodig (gegevens, data, kaarten, ect)? 
 

k) Welke output levert de tool (kaarten, visualisaties, informatie, scores, etc)? 
 

l) Hoe omschrijft u het gebruikersgemak (hoog/laagdrempelig, snel te snappen, makkelijk in 
gebruik etc) 
 

m) Wat is de investering om de tool te gebruiken? (euro’s (bijv. licentie), inhuur 
experts/facilitator, eigen tijdbesteding) 
 

Gaps, wensen 
Met de volgende vragen willen wij graag van u weten of u tools mist of dat u onderdelen mist bij 
bestaande tools die u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van uw werk.  
 
7. Wat gaat er nu mis (of wat mist u) in uw praktijk bij stedelijke (her)ontwikkelingen, denk aan: 

• Wet en regelgeving 
• Beleid en visie 
• Kennisuitwisseling / informatie (ondergrond, bovengrond),  
• proces van design naar uitvoering (samenwerking, contracten, verwerving etc) 

 
8. Zou een tool daarbij kunnen helpen? 

� Ja, want … 
� Nee, want… 
� Weet niet 

9. Indien ja: Voor welk handeling(en) / bij welke taak (taken) specifiek? En in welke fase van het 
project? 

 
10. Welke (bestaande) tools zijn hiervoor inzetbaar? 
11. Gebruikt u deze tool al?  
12. Waarom niet? 
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13. Zijn er aanpassingen/doorontwikkelingen nodig bij bepaalde tools om de inzetbaarheid te 
verhogen?  (benoem graag de tool met de benodigde aanpassing) 

14. Omschrijf in maximaal 250 woorden (de ingrediënten van) uw ideale tool: 
 
 
Voorbeelden (indien nog niet aan de orde gekomen) 
Met de volgende vragen willen wij graag van u weten of u nog andere tools kent die niet al 
benoemd zijn en of u projecten kent waarbij tools zijn ingezet waarbij u zelf niet (direct) betrokken 
bent geweest.  
 
15. Kent u nog andere voorbeelden van tools die ontwikkeld zijn voor stedelijke (her)-

ontwikkeling-trajecten?  
� Ja 
� Nee 

Indien ja 
� Hoe heet de tool?  
� Wie was de ontwikkelaar: 

16.  
a. Weet u of deze tool (nog) gebruikt wordt? 
b. Waarom wel/niet? 

17. Andere aandachtspunten 
 

18. Kent u voorbeelden waarbij een tool is toegepast in een stedelijke (her)ontwikkeling project?  
� Ja 
� Nee 

Indien ja 
19. Benoem voorbeeld: gemeente, project, datum: 
20. Wat werkte goed? 
21. Wat ging er minder goed? 
22. Andere aandachtspunten 

 
Overige opmerkingen 
 
In mei 2015 wordt een workshop gepland om de resultaten van deze studie verder te bespreken. 
Wilt u hierbij zijn? 

� Ja 
� Nee 

Indien ja, geef dan uw contactgegevens door 
23. Naam  
24. emailadres  
 
  



 

 

 
1220050-005-VEB-0002, 24 september 2015, definitief 
 

XIV 
 

Bijlage C Analyse online questionnaire Gebruik van tools bij Ruimtelijk Ontwikkeling 
28 personen hebben de questionnaire (deels) ingevuld. (13 overheden, 11 bedrijfsleven, 2 
kennisinstelling en 2 overig) 
soort organisatie functie 
Overheid: nationaal coördineren van projecten waarin de relatie tussen sanering en 

ruimtelijke ontwikkeling centraal staat 
Overheid: nationaal Adviseur 
Overheid: nationaal Senior adviseur 
Overheid: nationaal Adviseur 
Overheid: nationaal senior beleidsmedewerker (rijkstructuurvisie ondergrond) 
Overheid: decentraal Milieuadviseur 
Overheid: decentraal Coördinator ondergrondse infrastructuur 
Overheid: decentraal  
Overheid: decentraal Beleidsmedewerker 
Overheid: decentraal bodemadviseur 
Overheid: decentraal Beheerder Ondergrond 
Overheid: decentraal adviseur ondergrond, GIS & 3D en Energie 
Overheid: decentraal Adviseur 
Bedrijfsleven: adviserend Commercieel directeur 
Bedrijfsleven: adviserend ontwerper eigenaar 
Bedrijfsleven: adviserend eigenaar ontwerper 
Bedrijfsleven: adviserend Stedenbouwkundige 
Bedrijfsleven: adviserend Ontwerper 
Bedrijfsleven: adviserend adviseur ruimtelijke ontwikkeling 
Bedrijfsleven: adviserend Planning adviseur 
Bedrijfsleven: adviserend Adviseur en projectleider ruimtelijke ontwikkeling 
Bedrijfsleven: adviserend Senior adviseur ondergrond en informatiebeheer 
Bedrijfsleven: adviserend Directeur 
Bedrijfsleven: uitvoerend Software architect 
Kennisinstelling Product Manager 
Kennisinstelling Adviseur 
Recentelijk afgestudeerd Stedenbouwkundige 
bewonersorganisatie initiatiefnemer 
 
Potentiele gebruiker:  12 (43%) 
Potentiele aanbieder:  8 (29%) 
Beide:   9 (32%) 
 
Ervaring met tools:  
Totaal: 11 personen hebben veel ervaring, 10 gemiddeld. 7 personen hebben geen-weinig 
ervaring met tools.  
• Personen van bedrijfsleven (11) hebben veel-gemiddeld ervaring,  
• Overheid decentraal: 4 geen-weinig, 3 gemiddeld, 1 veel  
• Overheid nationaal: 2 weinig, 2 gemiddeld, 1 veel 
• Kennisinstelling 1 veel- 1 gemiddeld ervaring,  
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Welke tools kent u voor ruimtelijke ontwikkeling:  
WKO tool, gezondheidseffectenscreening, 3D modellering O&G diepe ondergrond 
Meer dan helft kent meerdere tools voor gebiedsontwikkeling, 20% kent er geen, en 24% kent er 
1. 
 

- Geolantis 
- Citymaker 
- Gebruik ondergrond 
- SKBodemtool: vooral bewustwording verbinding boven en ondergrond 
- De ondergrondtool biedt inzicht in de ondergrond (fysiek en beleidsmatig), biedt inzicht 

in het inpassen van nieuwe functies (fysiek en beleidsmatig) inclusies de gevolgen 
financieel, ruimteclaims etc 

- 3D ondergrond ""Lego"" tool Tool in ontwikkeling bij gemeente Rotterdam 
 
Zodra de enquête de diepte ingaat over de tools, beantwoorden veel minder mensen nog vragen 
(2 van de 28) 
vraag respons 
Wat is de naam van deze 
tool? 

Metronamica 
(bedrijfsleven,  adviserend) 
(1 tool ervaring):   

WKO tool Overheid 
nationaal (1 tool 
ervaring) 

Natuurlijke 
alliantie 
Overheid 
nationaal (1 
tool ervaring) 

Wie heeft de tool 
ontwikkeld? 

RIKS BV ontwikkelt, Bodem+  

Wat is het hoofddoel van 
de tool?  

simulatie ruimtelijke 
ontwikkelingen in de tijd, 

potentie van een 
WKO installatie 
inschatten 

 

Heeft u deze tool wel eens 
gebruikt/ zelf ontwikkeld 
(ja/nee) 

gebruikt als 
leefomgevingsverkenner,  

niet zelf 
ontwikkeld/gebruikt 

 

Indien ja: hoe kwam u tot 
de keuze van deze tool? 

Waarom? Visualisatie 
verschillende ruimtelijke 
scenario’s 

  

Bevat de tool Visualisatie / 
Duurzaamheid / 
Ondergrond (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

Visualisatie en ondergrond Visualisatie en 
ondergrond 

 

Wat is de doelgroep voor 
de tool (soort gebruikers: 
e.g. ontwikkelaars, 
planners, beheerders) 

planners, beleidsmakers Gebruikers  

Wat is de “aard” van de 
tool (experttool, 
communicatietool, te 
gebruiken in workshop, 
achter bureau) 
 

Experttool en 
communicatie/discussie 
over consequenties 
verschillende scenario’s 

Communicatietool  

In welke projectfase(n) 
kan de tool gebruikt 
worden: initiatief / plan / 
realisatie / beheer 
(meerdere antwoorden 
mogelijk)? 

Initiatief en planfase Initiatief en planfase   
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Welke input is nodig 
(gegevens, data, kaarten, 
ect)? 

grondgebruik, 
bevolkingsgroei, 
beleidskaarten, wegennet 

locatie  

Welke output levert de 
tool (kaarten, visualisaties, 
informatie, scores, etc)? 

kaarten, relatieve potenties 
deelgebieden, groei/krimp 

overzicht potentie en 
omliggende 
installaties in een 
gebied 

 

Hoe omschrijft u het 
gebruikersgemak 
(hoog/laagdrempelig, snel 
te snappen, makkelijk in 
gebruik etc) 

opzet door experts, gebruik 
door getrainde 
beleidsmedewerkers 

gemiddeld makkelijk 
in gebruik 

 

Wat is de investering om 
de tool te gebruiken? 
(euro’s (bijv. licentie), 
inhuur experts/facilitator, 
eigen tijdbesteding) 

onbekend eigen tijdsbesteding  

 
 
13 personen gebruik van tools:  
Aspecten die er zijn/ belemmeren in effectief uitvoeren van stedelijk herontwikkeling: 
Beleid & visie en kennisuitwisseling/informatie zijn de hoofdaspecten die belemmeringen zijn in 
uitvoering stedelijk herontwikkeling (mbt meenemen van de ondergrond). Gevolgd door wet & 
regelgeving en tenslotte proces van design naar uitvoering.  
Andere aspecten zijn:  

- Eenduidige waardebepaling 
- ik ben zelf meestal betrokken bij beleidsvorming waarbij ik deze tools inzet, belangrijkste 

belemmering is beschikbaarheid van data in 3D coördinaten  skbbodemtool, urban 
strategy, wko-tool, arc gis, breaam 

- Communicatiekloof tussen verschillende disciplines 

 
70% denkt dat tools daarbij kunnen helpen, 23% weet het niet.  
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Ja:  

- Er komt veel informatie op je af en het is lastig van grof naar fijn informatie te verwerken. 
nog geen tool heeft alle informatie in zich. Misschien ook wel niet mogelijk. Of anders is 
de tool ook niet meer werkbaar. (adviserend bedrijfsleven) 

- Eenduidig gebruik basisgegevens door verschillende partijen (adviserend bedrijfsleven) 
- Ik gebruik tools veel omdat ik merk dat het lastig is de specialistische kennis over te 

brengen, 1 plaatje kan meer doen dan 100 rapporten en geeft echt inzicht om besluiten te 
kunnen nemen (bedrijfsleven adviserend) 

- Voor het maken van afgewogen keuzen (bewonersorganisatie) 
- Zeker ook. maar vooral de wil van deelnemers om meer een helicopterview toe te willen 

passen, meer de wil om gezamenlijk een opgave te willen uitvoeren en een bereidheid 
om zich te verplaatsen in gedachtengoed van andere betrokkenen bij een project. 
(decentrale overheid) 

- 3d beeld van de ondergrond 
Nee:  
Recht is (goedbedoeld maar vaak) krom en daartegen helpen tools niet 
 
Weet niet: 

- Te abstract 
Ideale tool: 

- Ontwikkelaar / RO-er: Het belangrijkste van een tool is dat het te begrijpen valt. Het grote 
probleem van de meeste tools is dat ze te specialistisch zijn. Slechts de expert op het 
betreffende gebied kan er mee uit de voeten en kan de uitkomsten begrijpen of begrijpen 
hoe ze tot die uitkomsten zijn gekomen. Het doel van integrale ruimtelijke tools is juist 
informatie te koppelen die meerdere disciplines beslaan. Juist bij de start van een proces 
zijn tools handig omdat je dan op een hoger abstractie niveau werkt en dan beslissingen 
een grote impact hebben. als een richting is bepaald kunnen de experts op de 
verschillende gebieden aspecten uitwerken. Het beste wat een tool kan bereiken is, als 
het een complexe opgave inzichtelijk maakt. (adv. Bedrijfsleven) 

- RO-er: Wat is een tool ? een gereedschap, een model ? het werken met Tools is typisch 
iets voor de ingenieurswereld, maar de ruimtelijke ordening is niet een of 
tweedimensionaal in een model te vatten. Moet ik denk aan een als dat, ga dan naar... 
model?  Leer van de tender SKB van oa provincie Overijssel die ook een tool probeerden 
te ontwikkelen tussen boven en ondergrond (Adv, bedrijsleven) 

- Adviseur bodem: goedkoop, gebruiksvriendelijk, makkelijk aan te passen met eigen 
gegevens, makkelijk toegankelijk, makkelijk te beheren, inzicht in boven- en ondergrond, 
inzicht in scenario’s en modellering 

- Adviseur bodem: De ideale tool biedt inzicht in de fysieke (bodemopbouw, ligging kabels 
en leidingen, aanwezige energiedragers, etc.) en beleidsmatige (verontreiniging, 
archeologische waarden, grondwaterbescherming etc.) situatie in de bodem, de 
(on)mogelijkheden voor inpassing van nieuwe functies inclusief de gevolgen (kwantitatief) 
in termen van financiën, duurzaamheid, veiligheid, etc. 

- om juiste afwegingen te maken dienen naast financiële waarden ook culturele, 
maatschappelijke en duurzaamheidswaarden te worden meegenomen. 

- Helder en gebruikersvriendelijk 
- Adviseur bodem: mijn ideale tool ( voor het proces van Ondergrond bij 

gebiedsontwikkeling te betrekken is een combinatie van de LEGO tool van hierboven met 
de Urban Strategy tool van TNO en de gebiedsontwikkelaar van StrateGIS. 

- de ideale tool is in mijn ogen vakbekwaamheid/kennis. Als je dat hebt zijn tools niet nodig. 
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Andere ontwikkeltrajecten van tools voor stedelijk herontwikkeling: 
Ja (30%): 

- SKB tender "Ondergrond: vergroot je ruimte”  
o Ontwikkelaar: SKB, prov. Overijssel, Gelderland 
o Reden ontwikkeling: SKBtender 
o Wordt niet meer gebruikt: doelstelling tender is tussentijds gewijzigd, omdat een 

tool ontwikkelen niet zinvol was 
 

- binnen “laan van de leefomgeving” worden informatiehuizen gemaakt die tools gaan 
ontwikkelen:  

o Ontwikkelaar: meerdere partijen 
o Reden: standaardiseren van aanpak, uitwisselen gegevens, 
o Wordt nog gebruikt 
o Dit is een langlopend proces 

- Wij ontwikkelen zelf continu nieuwe toepassingen:  
o Ontwikkelaar: adviesbureau 
o Reden: meestal een ruimtelijke ontwikkelingsopgave 
o Wordt nog gebruikt 

- Atlas leefomgeving  
o Geodan 
o Reden: Ministerie IenM 
o Wordt gebruikt door IenM en decentrale overheden 
o Optimale ontsluiting databestanden derden en interpretatie data in termen van 

omgevingskwaliteit en gezindheid 
 
Voorbeelden waarbij een tool is toegepast (12 responses): 2 ja, 10 nee (16 overgeslagen) 
Ja: Laan van de leefomgeving 
 
Opmerkingen:  

• In het kader van deblauwewijkeconomie ben ik op zoek naar personen die zich bezig 
houden met het ontwikkelen van een eenduidig waarderingssysteem die gebruikt kan 
worden bij planologische en stedelijke ontwikkelingen. (bewonersorganisatie) 

• Er zijn legio tools beschikbaar, elke met zijn eigen voor en nadelen. Mijn ervaring is dat 
men vaak iets wil dat alles kan, maar dit is zo complex dat de kosten niet opwegen tegen 
de baten. Het is m.i. veel beter steeds op basis van een gerichte vraag een goed 
inzicht/tool te maken. Uitzonderingen zijn tools zoals zonnedaken, energielabelscan, 
wkotool etc die meer gericht zijn op promoten duurzaamheid en op een specifiek 
onderwerp een algemeen inzicht geven. Belangrijkste drempels zijn kosten voor het 
maken, mogelijkheden voor hergebruik in andere projecten en DE belangrijkste drempel 
is beschikbaarheid van betrouwbare 3D data. 
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Bijlage D Verslag interview omgevingswijzer 
16-03-15 RWS 
Ontwikkeling Omgevingswijzer 
Is 4 jaar geleden gestart in opdracht van IenM als de synergiemeter, om duurzaamheid in de 
gebiedsagenda’s vorm te geven. Later is dit project opgepakt bij RWS ism ARUP 
(Ingenieursbureau, kennis en expertise ingebracht mbt tools); en werd de tool hernoemd tot 
Omgevingswijzer is in 12 thema’s uitgewerkt. RWS: past de Omgevingswijzer toe in concrete 
projecten om duurzaamheid een plek te geven. 
Gebruik van de omgevingswijzer is onderdeel van Duurzame GWW: Green Deal uit 2012 tussen 
Defensie, RWS, Prorail, provincies, stadsregio’s en gemeenten. Hierbinnen is afgesproken 4 
tools te gebruiken: 

1. Omgevingswijzer (inventarisatie),  
2. Ambitieweb (ambities vaststellen),  
3. Dubocalc (ontwerp bekend, duurzame materialen gebruiken) 
4. CO2 prestatieladder 

 
Update  
De Omgevingswijzer wordt in 2015 geupdate. Eerst wordt, wederom ism ARUP, gekeken welke 
instrumenten bestaan, wat er rond de thema’s van de omgevingswijzer is gepubliceerd 
(deskstudie, ook internationaal). De 12 thema’s worden geupdate, mn bodem (wordt nu vaak 
gezien als grondverzet in de projecten, archeologie, bodemkwaliteit wordt vaak niet 
meegewogen) maar ook de link tussen ruimte en gezondheid etc. Ook wordt gekeken naar 
samenhang tussen verschillende tools. Gekeken wordt in dit traject ook naar de rapportage 
verduurzaming van het MIRT (Hierin staat interviews, ervaringen rond toepassing van de 
omgevingswijzer.  
 
Omgevingswijzer 2.0:, wat mist er nog: 

- aansluiting met andere instrumenten 
o verhaal is niet duidelijk rond de verschillende instrumenten (wanneer wat 

gebruiken) 
o Geen idee hoe aan te sluiten  community  meer verbinding  

- Het vinden van mensen die de omgevingswijzer kunnen toepassen en juiste kennis in 
huis hebben 

o Niet alleen inhoudelijk, duurzaamheid, maar in brede zin 
o Ruimtelijk denken, duurzame stedenbouw 

- Over definities is veel discussie, wordt ondervangen: de thema’s zijn heel breed 
gedefinieerd, dus iedereen kan zich erin vinden, maar wel afstemming nodig over wat de 
groep ermee bedoelt 

o Positief en negatief komt naar voren in de thema’s  
o Algemene definities  voordeel voor iedereen in te vullen, maar ook te breed 

 Facilitator kan hierbij helpen en alle kennis aan tafel! 
- Aanpassingen nu:  

o Er is nu een gebruikersgroep bezig vanuit kennisvelden en projecten, ervaringen 
worden gebruikt om de omgevingswijzer te verbeteren. 

o Technische aanpassingen worden gemaakt om het gebruik te vergemakkelijken  
Toepassing  
Tool: moet gebruikt worden nu (2014) in alle RWS projecten waarbij ingrepen in de ruimtelijke 
omgeving plaatsvinden.. De omgevingswijzer wordt veel bij MIRT toegepast, maar ook bij prorail, 
provincies, defensie. 
Bij ingrepen in ruimtelijke omgeving helpt de tool om het gebied centraal stellen ipv het project, 
waardoor meekoppelkansen vanuit gebied kunnen worden geïdentificeerd. 
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Idee is dat de omgevingswijzer met stakeholders wordt gebruikt in een workshopsetting. De tool 
is een hulpmiddel voor de discussie, het gesprek is het doel! Ook kan de omgevingswijzer binnen 
een project gebruikt worden als “checklist” of alle thema’s mee zijn genomen. 
 
De omgevingswijzer is toegepast bij diverse projecten en opstellen van gebiedsagenda’s (bijv 
Zeeland) om de ambities van het gebied boven tafel te krijgen en politiek draagvlak te creëren. 

• Doelgroep: de projectleider / -groep van projecten waarbinnen ruimtelijke ingrepen 
plaatsvinden, ism stakeholders, experts. 

• Fase van toepassing bij MIRT:  
voorverkenning, verkenning (IenM), planuitwerking (RWS), realisatie, beheer en 
onderhoud. Bij de planuitwerking is het verplicht, maar gaat nu ook verplicht worden in de 
(voor)verkenningsfasen. 

 
Gebruik  
Om te voorkomen dat het gebruik een “vinkje” op de lijst van things to do wordt, wordt het gebruik 
van de omgevingswijzer gefaciliteerd door een pool van mensen die het gebruik begeleiden 
 
Gebruik van de omgevingswijzer is dus verplicht, dat vraagt wat om houding en gedrag, begrip, 
en een cultuurverandering om goed om te gaan met een dergelijke tool. Waarbij vroeger het 
project centraal stond, en gestuurd werd op tijd en kosten, krijgt nu ook het gebied een 
belangrijke rol en wordt duurzaamheid een doelstelling. 
 
De omgevingswijzer is beschikbaar op de website: www.omgevingswijzer.org. Partijen moeten er 
samen mee aan de slag. De uitdaging is om de vragen op de website op de juiste manier te 
interpreteren (joint fact finding). Daarvoor moeten alle experts rond de tafel zitten. 
Om te beginnen moeten 2 vragen beantwoordt worden: wat is de gebiedsopgave en hoe breng je 
de partijen bij elkaar? 
 
Tijdbesteding  Actie  Door: 
1 dag Voorbereiding  

Wat is de gebiedsopgave (een sessie gaat over 
de huidige situatie, toekomstige of beide) 
Project vragen welke personen/stakeholders 
betrokken moeten worden 

Facilitator RWS 

2 x 2,5-3 uur Sessies: om alle vragen beantwoorden 
Toevoegen van kaarten, gebiedsopgave 
visualiseren 
Uitkomst: het wiel ingevuld (of 2 varianten) = 
visueel beeld  
 

Facilitator RWS 

Dan het meeste werk! Nabespreken intern en evt met bestuurders. 
inzicht geven keuzes die gemaakt zijn 

Facilitator RWS 

Nazorg, mogelijk bijstellen van plannen 
evt bespreken dat geld uit de regio nodig is om 
iets te realiseren 

Indien gewenst 
ondersteuning van 
facilitator RWS 

 
De Omgevingswijzer wordt online ingevuld. Het is mogelijk om te saven als pdf print (niet meer 
bewerkbaar) of op de server (link via email, vervolgens op een andere computer weer bij te 
werken). 
Aandachtspunten kunnen opgeschreven worden en worden mee geprint in het rapport. Als 
kennis niet aan tafel is  dan open laten en toelichting dat deze kennis is er niet (huiswerk). 
 
Inhoud  
Omgevingswijzer.org  
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12 Thema’s die van belang zijn bij duurzaamheid (nog voor de update van 2015). 
thema subthema 
Water Waterveiligheid 

Wateroverlast 
Waterkwaliteit 
Watertekort 
Klimaatbestendigheid 

Bodem Bodemkwaliteit 
Bodemdiversiteit 
Bodembiodiversiteit 
Archeologische waarden 
Bodemdaling 

Energie en materialen Vermindering energievraag 
Gebruik duurzame energie 
Gebruik fossiele brandstoffen 
Gevolgen materiaalwinning 
Uitwisseling van energie 
Robuust energiesysteem 

Ecologie en biodiversiteit Leefruimte planten en dieren 
Biodiversiteit 
Ecologische structuren 

Ruimtegebruik Aansluiting bebouwingsvraag 
Gebruik bestaand gebied 
Uitbreiding 
Meervoudig ruimtegebruik 

Ruimtelijke kwaliteit Belevingswaarde 
Gebruikswaarde 
Toekomstwaarde 
Integraal ontwerp 

Sociale relevantie Sociaal welzijn 
Demografische samenstelling 
Sociaal draagvlak 
Lokale expertise 

Welzijn Gezondheid 
Veiligheid 
Hinder 

Bereikbaarheid Robuust transportsysteem 
Efficiënt gebruik infrastructuur 
Bereikbaarheid functies 
Adaptief mobiliteitsbeleid 

Investeringen Evenredige kosten en baten 
Gebiedskwaliteiten 
Aanwending van inkomsten 

Vestigingsklimaat voor de bedrijvigheid Vestigingsklimaat 
Economisch beleid 
Innovatie- en aanpassingsvermogen 

Vestigingsklimaat voor de bevolking Werkgelegenheid 
Bereikbaarheid arbeidsmarkt 
Ontwikkeling beroepsbevolking 
Voorzieningenaanbod 

 
Overig 
Er is momenteel geen ambitie om visualisatie (kaartmateriaal) aan de omgevingswijzer te 
koppelen (al wordt dit wel gebruikt in de sessies). 
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De tool is ook te gebruiken voor communicatie (om te laten zien dat het duurzamer is geworden 
(of juist niet)). 
 
Geen sessie is hetzelfde. 
De vertrouwensband erg belangrijk  toepassing van de omgevingswijzer in sessies werkt zelfs 
als teambuilding 

- Elkaars belangen worden duidelijk 
- Begrip voor elkaar: project en omgevingsmensen  

 
De tool is erg laagdrempelig in gebruik. Dat is een voordeel, maar ook valkuil (te makkelijk, 
toepassen zonder inhoud). 
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Bijlage E1 Presentatie workshops 
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1220050-005-VEB-0002, 24 september 2015, definitief 
 

XXVI 
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Bijlage E2 Verslag sessie schakeldag 25 juni 2015 
Schakeldag 25 juni 2015 Utrecht, Beatrixtheater 

Inleiding 

 
 
Programma 
Tijd Wat Wie 
0-5 Welkom en doel Jan Frank Mars 
5-25 Intro 4D tools Linda Maring 
25-40 Discussie allemaal 
40-45 Afsluiting Jan Frank Mars 
 
Doelstellingen 
Beter gebruik maken van wat er al is. Laten zien wat er al is aan tools, met als doel om deze 
(beter) in te zetten. Optimaliseren voor grote opgaven. Het verkennen van behoefte aan 
instrumenten voor de opgaven: 

• (Her)ontwikkelingsopgaven 
• Gebiedsgericht grondwaterbeheer (breed) 
• Opstellen van gebiedsvisie ikv omgevingswet 

Presentatie 
Hoofdvragen bij de presentatie waren:  

• Hoe zit 4D nu in de tools? Dit ligt aan de manier waarop de tools worden toegepast. 
Indien tijd wordt meegenomen zijn veel van de tools 4D.  

• Zijn deze tools vrij beschikbaar of koop ik er een organisatie bij? Verschilt per tool 
maar is wel meegenomen in de inventarisatie. 

• Wanneer gebruik ik welke tool? Is er een wegwijzer beschikbaar? Goed idee voor 
verdere uitwerking van het project. 

Discussie 
Vraag is: (Hoe) kunnen 4D(1) tools bijdragen om ons werk goed (beter?) uit te voeren?  
“Mogelijkheden”, “obstakels” en “wat is nodig” wordt besproken in drie groepen die elk een 
van de benoemde opgaven meekrijgen: 
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1. (Her)ontwikkelingsopgaven 
2. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (breed) 
3. Opstellen van gebiedsvisie ikv omgevingswet 

 
Resultaten 
1. (Her)ontwikkelingsopgaven 
Mogelijkheden 
In beeld brengen gebied / onzekerheden 
Scenario’s doorrekenen 
Regelgeving, waar rekening mee houden 
Transparantie bieden 
Sturingsmechanismen  
Obstakels 
Niet fysieke aspecten meenemen (sociaal…) 
Beschikbaarheid data 
Bruikbare data (selectie) 
Model/tool ≠ werkelijkheid 
Kosten  
Wat is nodig 
In beeld brengen visie -> wat is visie 
Checklist thema’s 
Input / gegevens 
 
2. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (breed) 
Mogelijkheden 
4D Inzicht in opbouw, kwaliteit stromingen, gebruik / activiteit / kwetsbare objecten 
Combineren met grondwatermodellen 
Obstakels 
Betrouwbaarheid 
Bereidheid beschikbaar stellen data 
Eilanden / voldoende samenwerking 
Wat is nodig 
Goede registratie (BRO) 
Samenwerking 
Meer open data 
Draagvlak om 4D te werken 
 
3. Opstellen van gebiedsvisie ikv omgevingswet 
Mogelijkheden 
In beeld brengen huidige kwaliteit (RO+ fysisch, chemisch, biologisch) irt functies en 
ontwikkeling kwaliteit irt mogelijke functies 
 Matcht ambitie met mogelijkheden die fysieke leefomgeving ons biedt. Waar zit de 

opgave / kansen 
Obstakels 
Beschikbare data limiterend 
Vertaling abstractieniveau naar werkelijkheid 
Combinatie van tools om integraal beeld te krijgen (geen enkele tool kan allesomvattend zijn) 
Wat is nodig 

• Gesprek om proces te doorlopen en tool in proces in te passen 
• Tools die inzicht geven in samenhang / conflicten tussen huidige versnipperde 

verordeningen kan samenbrengen  
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Bijlage E3 Verslag workshop 7 juli 2015 

                                                    
VERSLAG: Hoe ziet de ideale 4D tool voor duurzame planning er uit? Utrecht 
dinsdag 7 juli van 13:00-16:30, Park Plaza Utrecht 
 
Achtergrond 
Duurzame (her)ontwikkeling en beheer van de stedelijke leefomgeving is een opgave waar 
veel partijen mee bezig zijn. Daarnaast staan provincies en gemeenten straks voor de taak 
om in het kader van de omgevingswet om omgevingsvisies op te stellen. We moeten daarbij 
rekening houden diverse bestaande en gewenste boven- en ondergrondse functies die 
afstemming behoeven en allerlei stakeholderinteracties. Duurzaamheid (people, planet en 
profit) is daarbij vanzelfsprekend een centraal thema. Aan de drie P’s is een vierde toe te 
voegen: de P van project of proces, aangezien we geacht worden integraler en meer samen 
te werken en beter gebruik te maken van toenemende data- en informatiestromen (kennis- en 
informatiewisseling).  
 
Project 4D tools  
Deltares en RWS Leefomgeving / Bodem+ voeren een gezamenlijke verkenning uit naar 
bestaande ondergrond / gebiedsontwikkeling tools in het stedelijk gebied. Daarbij bekijken we 
of deze tools de potentie hebben om het maken van 4D plannen te ondersteunen en om bij te 
dragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen in de stad. Dit sluit aan bij de ambitie van 
veel steden om vorm te geven aan duurzaamheid door ruimtelijke koppelingen te maken en 
zo een schone en gezonde leefomgeving te creëren. 
 
Doel: om bestaande tools beter in te zetten en de “ideale tool” te schetsen voor bepaalde 
opgaven. 
We beschouwen hierbij 3 opgaven: 
Stedelijke (her)ontwikkelingen waarbij rekening wordt gehouden met natuurlijk systeem 
Vormgeven aan “verbreed” gebiedsgericht grondwaterbeheer (ggb niet (alleen) vanuit 
verontreiniging, maar vanuit de diverse gewenste functies in het grondwater) 
Opstellen van omgevingsvisies op provinciaal of gemeentelijk niveau in het kader van de 
omgevingswet 
 
De workshop 
In de workshop bekeken ruim 20 aanwezigen: toolontwikkelaars, gebruikers en 
geïnteresseerden welke tools er zijn voor welke opgaven / werkzaamheden en om de “ideale 
tool” te schetsen voor bepaalde opgaven. 
 
Programma: 
onderdeel wie 
Welkom en doel Jan Frank Mars 
Intro inventarisatie tools Linda Maring 
3 demo’s  
Demo bodemtool Anne Dullemond (StrateGis) 
Demo brownfieldnavigator Rens vd Bergh (Deltares) 
Demo “legotool” R’dam Ignace van Campenhout 

(Rotterdam) 
Check opgaven: 

• Gebiedsgericht grondwater 
• herontwikkeling 
• opstellen omgevingsvisie 

Allen 
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Aanvullingen opgaven?  
Uiteen in 3 groepen (vrije keuze voor opgaven) 
Houtskoolschets ideale tool 

Allen  

Terugkoppeling  
Hoe nu verder 

1 persoon per groep 
O.l.v. Jan Frank Mars 

Borrel & napraten  
 
Intro tools 
Er zijn veel tools, maar hoe zorgen we nu voor beter gebruik? Er zijn eerder platform 
bodembeheer bijeenkomsten5 geweest gericht op tools. In 2014 is in een SNOWMAN project 
Balance4P een stage-opdracht uitgezet waarbinnen ongeveer 100 (Nederlandse en 
Engelstalige) tools zijn bekeken op bepaalde aspecten van toepassing. In de workshop kijken 
we naar een aantal tools en bespreken we welke tools inzetbaar zijn en of ze beter 
toegespitst kunnen worden op gebruik.  
De presentatie is bijgevoegd. Overzicht van de tools, incl. updates gemaakt tijdens de 
bijeenkomst, zijn in de bijlage opgenomen. 
 
Demo’s 
Er worden 3 tools toegelicht. Alle drie gericht op gebruik in stakeholdersessies, maar 
verschillend in opzet. 
De Bodemtool is beschikbaar op http://www.bodemtool.nl/ en is gericht op gemeenten, en al 
toegepast op verschillende cases. 
Wordt ook samen met Grontmij toegepast met de inhoudelijke experts (ondergrondstratego). 
De tool maakt gebruik van online beschikbare data (zoals PDOK.nl en DINO.nl). Het is geen 
ontwerptool, maar gericht op bewustwording. Bodem is één van de aspecten voor RO.  
De Legotool bestaat nog niet, maar vanuit bestaande elementen wordt wat nieuws 
gecreëerd. De gemeente Rotterdam is er met verschillende partijen (StrateGIS, TNO) mee 
bezig. Doel is om de ontwikkelaars te verleiden met kaarten om ondergrond vroeg in het 
planproces mee te nemen. De tool is gericht op zogenaamde kennismakelaars. Naast ondiep 
wordt ook diepere ondergrond meegenomen. (databronnen Geotop, REGIS, NLOG). De 
presentatie is bijgevoegd. 
De brownfieldnavigator is beschikbaar op bfn.deltares.nl. De tools is ontwikkeld in het kader 
van een Europees project gericht op herontwikkeling van brownfields, maar is ook toepasbaar 
voor (stedelijke) herontwikkelingen. De gebruiker is de “manager” van de herontwikkeling en 
het doel is om de stakeholders te betrekken. De tool is modulair van opzet. Bestaat uit een 
basis met verschillende tools erin (zoals een tekentool, een ambitietool en flowcharts, bijv. om 
te bekijken of biomassa toepasbaar) is die toepasbaar zijn in verschillende projectfasen. 
Hoewel de tools op onderdelen is toegepast bij verschillende steden in Europa, is er wel wat 
werk nodig om m specifieker te maken voor een bepaald land en situatie. 
 
In groepen uiteen 
We zijn in 4 groepen uiteengegaan. Alle groepen kwamen tot de conclusie dat dé ideale tool 
niet bestaat. Er moet altijd een combinatie van tools gebruikt worden. Daarbij is 
uitwisselbaarheid, gegevens, in- en output een belangrijk aspect. Ook wordt het belang van 
goede betrouwbare en 3D data in het juiste formaat én op het juiste moment benoemd. 
                                                   
5 2007: Bodemsanering, een stap verder 
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/upload/documents/Platform%20Bodembeheer/archief/verslag_pbb_130207_b
odembeheer.pdf Resultaten van de instrumenten zijn opgenomen op de bodemrichtlijn: 
http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools/instrumenten/instrumenten-overzicht-bes67135 

2010: de instrumentenparade 
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/upload/documents/Platform%20Bodembeheer/archief/VerslagPBB_Instrument
en_090210.pdf Resultaten van de instrumenten zijn opgenomen op bodemvizier: 
http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools/instrumenten/instrumenten-bodemvizier-153229 

http://www.bodemtool.nl/
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/upload/documents/Platform%20Bodembeheer/archief/verslag_pbb_130207_bodembeheer.pdf
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/upload/documents/Platform%20Bodembeheer/archief/verslag_pbb_130207_bodembeheer.pdf
http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools/instrumenten/instrumenten-overzicht-bes67135
http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools/instrumenten/instrumenten-overzicht-bes67135
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/upload/documents/Platform%20Bodembeheer/archief/VerslagPBB_Instrumenten_090210.pdf
http://www.expertisebodemenondergrond.nl/upload/documents/Platform%20Bodembeheer/archief/VerslagPBB_Instrumenten_090210.pdf
http://www.bodemrichtlijn.nl/Tools/instrumenten/instrumenten-bodemvizier-153229
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“Wat data voor de één is, is informatie voor de ander en andersom! Hou rekening met 
vertaling.” 
Al is er veel gebeurd de afgelopen jaren, we zijn er nog niet. Ook moeten de 
randvoorwaarden er zijn om tools toe te kunnen passen. In veel projecten is hier geen ruimte 
voor. Het zelf DOEN zorgt voor enthousiasme over tools en waarschijnlijk beter gebruik. Het 
is wel zaak om de juiste tool voor de juiste taak in te zetten. Een goede routeplanner naar de 
juiste tools voorkomt oneigenlijk gebruik. 
“Wanneer ben je een timmerman? Als je de juiste gereedschappen hebt of wanneer je weet 
hoe ze te gebruiken?” 
 
Hieronder per groep de hoofdresultaten. 
Omgevingsvisie 
In het kader van de omgevinsgwet moeten provincies en gemeenten omgevingsvisies 
opstellen. De provincie Gelderland heeft dat al gedaan 
(http://www.gelderland.nl/omgevingsvisie). Voor bodem en ondergrond wordt momenteel door 
de natuurlijke alliantie (http://www.natuurlijkealliantie.nl/) gekeken hoe deze in de 
omgevingsvisie kunnen landen. Mbt de inzetbare tools. Eigenlijk zou je scenario’s willen 
uitrekenen, van grof naar fijn. De resultaten van keuzes moeten inzichtelijk gemaakt worden 
en ook wil je rekening houden met onzekerheden / veranderingen. Tools kunnen worden 
ingezet om beter te praten met de omgeving. 
Opgave: Omgevingsvisie 
Ondersteuning specifieke 
taak + doelgroep 
• Interdisciplinaire 

afwegingen 
• Tijdshorizon bepalen 
• Ambities bepalen 
• Participatie bevorderen 
• Doelgroep: gebruikers 

• Bewoners 
• Bedrijven 

• Ontwikkelaars visie: 
ambtenaren en 
bestuurders 

• Gemeente 
• Rijk  
• provincie 

Wat moet de tool kunnen? 
(incl. 4d / 4p) 
• Flexibiliteit / adaptatie 
• Systeeminformatie laten 

zien (nul-situatie) 
• Van grof naar fijn werken 
• Scenario’s doorrekenen 

• Economisch 
• Ruimtelijk 
• Maatschappelijk 
• … 

Bestaande tools? 
• Omgevingswijzer 
• Ambitiewijzer (in 

ontwikkeling) 
• Ambitieweb 
• Gidsmodellen 
• PDOK 
Ideale tool:  
• Bestaat niet. voor 

onderdelen wel 
• Laagdrempelig (brede 

doelgroep) 

Randvoorwaarden (wat nodig) 
• Inzicht in ontwikkelingen van de maatschappij 
• Over eigen grenzen heen kijken 
• Bruikbare informatie 
• Pilot: Gelderland 
Randvoorwaarden (wat vermijden) 
• Huidige regels als leidend nemen 
 
Stedelijke ontwikkeling beginfase 
Bouw Informatie model (BIM) voor gebieden is een goed voorbeeld van een tool. Je wilt op 
basis van risico’s en kosten keuzes maken. Wel is informatie erg belangrijk. Vertaling is nodig 
om van data naar informatie te komen. De ideale tool bestaat niet, dat is een combi van tools. 
En besef dat een tool ook slechts een tool is. Stakeholders, experts, en zelf nadenken blijven 
nodig. De doelgroep is ook breed bij deze opgave (experts, stedenbouwkundigen, 
woningbouwverenigingen). Voor beter gebruik tools is een cultuuromslag nodig. Gebruik tools 
voor snelle evaluaties, hapklare brokken. 

http://www.gelderland.nl/omgevingsvisie
http://www.natuurlijkealliantie.nl/
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Opgave: Stedelijke ontwikkeling “beginfase” 
Ondersteuning specifieke 
taak + doelgroep 
• Levenscyclus economisch 

+ maatschappelijk 
uitrekenen 

• BIM als voorbeeld voor 
tool om wijzigingen in 
omgeving bij te houden en 
consequenties te bepalen 

• Prioriteren op basis van 
kosten / risico’s  

• Verleidingskaarten 
• Doelgroep:  

• stedenbouwkundig 
• Woningbouw 
• experts 

Wat moet de tool kunnen? 
(incl 4d / 4p) 
• Informatie op basis van 

data 
• Vertaalslag richting 

vraaggestuurde 
informatiebehoefte 

Rol: data compleetheid / 
combi 
Data-informatie-communicatie 
Tool zal niet de rol van expert 
overnemen 

 

Bestaande tools? 
• BouwInformatieModel 
• Ondergrondscan 

Rotterdam 
• Kwaliteitskaarten 
• Verkeerslichtkaarte

n voor 
ontwikkelingsfase 

• Wijkniveau 
• Serious game voor 

communicatie en 
verbanden creëren 

• Ondergrondstratego 
• Ideaal: combi 
 
 

Randvoorwaarden (wat nodig) 
• Van data naar informatie 
• Vooraf inzicht in data 
• Wees kritisch 
• Cultuurverandering in organisatie 
Randvoorwaarden (wat vermijden) 
• teveel is risico 
• Oneigenlijk gebruik van een tool 
 

  
Groep omgevingsvisie Groep stedelijke ontwikkeling beginfase 
 
Stedelijke ontwikkeling realisatiefase 
Visualisatie van ondergronddata in 3D heeft meerwaarde, bij bespreken van de situatie, ook 
realtime doorrekenen van effecten van ingrepen geeft meerwaarde. Er is veel ondergrondse 
data, maar dit matcht niet met het gebruik als je kijkt naar de detailplanning en realisatiefase. 
Veel data wordt zonder interpretatie naar de opdrachtnemer gestuurd, vanwege “liability’. De 
interpretatie moet dan opnieuw en dat kost erg veel tijd. Ook bestaan er nog veel hick ups 
rond inlezen en converteren van data naar tools. Daarbij moet nog veel handmatig. Veel data 
is eigenlijk 2D en niet 3D beschikbaar. Ook is er geen standaard voor de 3d weergave. 
Opdrachtgevers hebben hier ook een rol, de 3D modellen zouden bij afloop van een project 
moeten worden overgedragen naar opdrachtgever zodat bij een nieuw project dit als 
uitgangsmateriaal gebruikt kan worden. 
 
Opgave: stedelijke ontwikkeling “realisatiefase” 
Ondersteuning specifieke Wat moet de tool kunnen? Bestaande tools? 
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taak + doelgroep 
• Gebruik ondergrond info 

voor detailontwerp / 
realisatie 

• Voornamelijk voor 
civieltechnici 

• Probleem: veel data in 
verschillende formaten 
beschikbaar, maar niet 
direct bruikbaar in 
ontwerptools, zeker niet in 
3D 

 

(incl. 4d / 4p) 
• Op een efficiënte manier 

data kunnen inlezen / 
converteren 

• Bij “nieuwe” data (update) 
zelfde conversie -> direct 
naar realisatie ipv 
eenmalig 

• Geconverteerde data 
bruikbaar in CAD 
(Autocad, microstation) 
BIM (navisworks) GIS 
(ArcGIS), GIM (Infraworks) 
(programma’s zijn 
voorbeelden) 

• Data bruikbaar in 
machinemodellen 
(sanering, kabels en 
leidingen) 

• Data “echt 3D”, dus geen 
2D projectie 

 

• GEF analyser (civil 3D) -> 
projectie op lengteprofiel 
van sondering 

• Boor analyser (idem voor 
boringen) 

 

Randvoorwaarden (wat nodig) 
• Gangbare data formaten ondersteunen 
• 3D standaard voor ondergrondse info, inclusief echte 3D weergave 
• Uniformiteit van data presentatie 
• Rol opdrachtgever moet data opvragen voor volgende fase 
Randvoorwaarden (wat vermijden) 
• Workarounds inzake dataomzetting (verlies informatie) 
 
Gebiedsgericht beheer  
Er is een toolbox aanwezig http://www.grondwatercollectief.nl/publicaties/) voor een heel 
spectrum van taken, maar gebruik kan beter. Ook is de interactie tussen tools beperkt. Om 
een goede toolbox samen te stellen moet er onderling ook samengewerkt worden tussen 
ontwikkelaars. De ontwikkelingen gaan snel. Denk aan slimme real-time monitoring. Meer 
gebruik van tools moet gestimuleerd worden, er is nog geen collectief geheugen, weinig 
ruimte voor toepassing van tools in projecten. Doen is van belang. Vindbaarheid van tools is 
oké, maar de ze moeten we voor het juiste gebruik ingezet worden. En we moeten van de 
inzet leren en ervaringen uitwisselen.  
 
Opgave: gebiedsaanpak mogelijk maken op basis van afzonderlijke opgaven, binnen 1 systeem 
Ondersteuning specifieke 
taak + doelgroep 
1. Stakeholderanalyse 
2. Hoe werkt het systeem: 

analyse 
3. Koppeling 

maatschappelijke opgaven 
4. Bewustwording 

behoefte(n) gekoppeld aan 
draagvlak vb: arseen; 
paalrot 

5. Streefbeeld watersysteem 
(scenariostudies) 

Wat moet de tool kunnen? 
(incl 4d / 4p) 
• Toolbox 
• Interactie tussen de tools 
• Aanbrengen interfaces 
• Interface  <-> doelgroep 

Inplugbaar 
• Interesse onderling 

(gunfactor) 
• (slimme) real-time 

monitoring 
 

Bestaande tools? 
• Gereedschapskist = 

compleet, maar…. 
• Integrale aanpak vergt 

collectief geheugen en 
doen 

 

http://www.grondwatercollectief.nl/publicaties/
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6. VERDIENMODELLEN 
(business cases) 
SUBSIDIE <-> FONDS 

7. Adaptief beheer 
8. Risicobeheersing (EUR, 

organisatie, ..) 
Randvoorwaarden (wat nodig) 
• Communicatie? 
• Doen! Ervaring delen en evalueren. 
Randvoorwaarden (wat vermijden) 
 

  
Groep stedelijke ontwikkeling realisatiefase Groep gebiedsgericht beheer 
 
Hoe nu verder? 
Conclusie is dat er niet 1 ideale tool is. Wel zullen we aan een routeplanner werken om tools 
beter vindbaar te maken. Hierbij is de opgave het uitgangspunt en niet de tool. Verder is de 
oproep: zoek de tools / websites op en ga aan de slag! Wissel de ervaringen uit. We willen in 
een vervolgproject met pilots aan de slag om bepaalde tools toe te passen. 
 
Bij vragen / ideeën / opmerkingen / mooie pilots neem contact op met: 
Janfrank.mars@rws.nl 
Linda.maring@deltares.nl 

mailto:Janfrank.mars@rws.nl
mailto:Linda.maring@deltares.nl
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