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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, ontwikkeld door een samenwerkingsverband van SKB, RO2 en StrateGis, voorziet in die leemte en werkt 

perfect voor boven- én ondergrond, voor bodemkundigen én ruimtelijke ordenaars, voor managers én voor bestuurders.  

SIMULATIETOOL 

De RO2 Bodemtool is een simulatietool die gebieds- en 

locatiespecifieke informatie over de boven- en 

ondergrond ontsluit en toegankelijk maakt. De informatie 

kan gecombineerd worden met verschillende 

databestanden. Een belangrijke kwaliteit van de tool is de 

heldere presentatie. Het resultaat is dat de eindgebruiker 

op het juiste moment en op de juiste wijze informatie 

over de ondergrond en bovengrond krijgt. De tool biedt 

bestuurders en belanghebbenden inzicht in de relatie 

tussen bovengrondse ingrepen en ondergrondse 

effecten. Hierdoor wordt het belang van de ondergrond 

optimaal meegenomen en draagt op deze manier bij aan 

het verantwoord gebruik en duurzame ontwikkeling van 

de stad en de regio.  

De RO2 Bodemtool biedt online driedimensionale 

visualisatie van het plangebied, inclusief bebouwing, 

vegetatie, bodemopbouw, kabels, leidingen en 

ondergrondse bebouwing. Het gaat daarbij om 

driedimensionale visualisatielagen met aanvullende data, 

bijvoorbeeld; het bestemmingsplan, cultuur-historische 

waarde, drinkwaterbescherming en verontreiniging.  

GEBRUIK VAN DE TOOL 

De RO2 Bodemtool als onderlegger 

Met de RO2 Bodemtool is het mogelijk om een 

onderlegger te maken van een bepaald gebied 

(bijvoorbeeld de binnenstad van Rotterdam of Spoorzone 

Tilburg. Met deze onderlegger is het mogelijk 

verkenningen te doen op het gebied van duurzame 

(ondergrondse en bovengrondse) energie. Ook kunnen er 

ondergrondse parkeeroplossingen en waterberging 

bestudeerd worden.   

De RO2 Bodemtool voor tracé analyse 

De RO2 Bodemtool wordt gebruikt om inzicht te geven 

in de invloedssfeer van verschillende varianten van een 

ondergronds tunneltracé. Voor verschillende boven- en 

ondergrondse kenmerken wordt aangegeven op welke 

plaatsen in de tracévarianten mogelijk conflicten 

ontstaan. Dit geeft de opdrachtgever verdere houvast bij 

het verkennen van risico’s en kansen per variant.   

Bodemtool op maat 

De RO2 Bodemtool biedt de optie om zelf een 

plangebied te definiëren. De tool kan geautomatiseerd 

zoeken binnen publieke geodata-servers. Hierdoor kan er 

(basis) data worden verzameld van elk gebied binnen 

Nederland. De software converteert deze data naar een 

driedimensionaal model dat gebruikt kan worden binnen 

de tool. Daarbij is het mogelijk om zelf bestaande data 

toe te voegen en deze vervolgens te harmoniseren, 

combineren en te vertalen (al dan niet met behulp van 

modellen) naar informatie.  



OVER RO2 

Serious Gaming en ondersteunende software  

Of het nu gaat om thema’s als duurzaamheid, 

ruimtelijke ordening of andere maatschappelijke 

vraagstukken, RO2 biedt u de mogelijkheid om door 

middel van serious gaming en software tools inzicht 

te vergroten en samenwerking te verbeteren, zowel 

binnen uw eigen organisaties als met andere 

stakeholders. Onze serious games worden 

gebruiksvriendelijk ontworpen en op een manier dat 

ook niet specialisten op een bepaald thema inzicht 

krijgen en het spel kunnen spelen. Onze tools bieden 

ondersteuning op maat bij project- en 

procesmanagement, ontwerpopgaven en 

besluitvorming.  

Uw vraag centraal 

RO2 is een klein, flexibel en dynamisch bedrijf. 

Hierdoor zijn de lijnen kort en zijn wij uitstekend in 

staat om creatief en constructief in te spelen op de 

wensen van de klant. Als een opdracht dit vereist, 

schakelen wij voor specifieke werkzaamheden andere 

bureaus of deskundigen in. Het uitgangspunt in onze 

werkwijze is om onze games en tools af te stemmen 

op de gebruiker, in plaats van de gebruiker af te 

willen stemmen op onze producten.  

 

Onafhankelijk 

RO2 is een onafhankelijk bureau. Direct contact 

tussen de opdrachtgever en de adviseur staat 

centraal en we hechten veel waarde aan de juiste 

wisselwerking met de klant. Naast de wil om te 

leveren wat u vraagt, kijken we ook naar wat u nodig 

heeft. Daarbij houden wij rekening met 

maatschappelijke belangen, financiële mogelijkheden 

en technologische ontwikkelingen. Uiteindelijk is het 

onze verantwoordelijkheid om onze opdrachtgever 

kwalitatief hoogstaande, gedragen en duurzame 

oplossingen te bieden.  

INZETBAARHEID 

De RO2 Bodemtool is veelvuldig inzetbaar en kan op 

maat ingericht en opgezet worden voor elk type gebied 

en opgave. De tool is multifunctioneel en maakt talloze 

combinaties mogelijk. Een daarvan is informatie over de 

ondergrond verzamelen, ontsluiten en daar waar van 

toepassing, combineren en begrijpelijk en op maat voor 

de eindgebruiker presenteren. Daarnaast kan de tool de 

informatie over de boven- en de ondergrond (inclusief 

alle issues, kansen en bedreigingen) met elkaar 

combineren. Het resultaat is dat op deze manier keuzes 

in het ondergrondse domein en keuzes in het 

bovengrondse domein getoetst kunnen worden: zowel 

in relatie tot elkaar, als op hun (fysieke een/of 

beleidsmatige) haalbaarheid. Ook de inzet in scenario-

studies biedt de nodige perspectieven; de inrichting van 

boven- en ondergrond kan getoetst worden op 

wenselijkheid in bijvoorbeeld de duurzaamheidstermen 

van People, Planet en Profit.   

TOEPASSINGEN IN PRAKTIJK 

De RO2 Bodemtool wordt op verschillende projecten en 

bij verschillende organisaties ingezet. RO2 maakt 

gebruik van de mogelijkheid om relevante informatie uit 

al haar projecten op logische, efficiënte en effectieve 

wijze te ontsluiten (issue-, thema-en eindgebruiker-

gericht) in een praktisch bruikbare en 

gebruiksvriendelijke planningstool. Daarbij hoort onder 

andere een ‘serious game’ optie (de RO2 Bodemgame). 

De RO2 Bodemtool wordt onder andere in Dordrecht, 

Tilburg, Haarlem en Rotterdam toegepast: In Dordrecht 

wordt de tool ingezet om het optimale tunneltracé 

(fysiek en in termen van kosten en baten) voor het 

transport van gevaarlijke stoffen per spoor onder 

Dordrecht te bepalen. In Rotterdam maakt de RO2 

bodemtool de relevantie van de ondergrond voor de 

bovengrond inzichtelijk in het kader van de 

samenstelling van een masterplan voor de ondergrond 

voor de binnenstad Rotterdam.  


