
Nooit meer bouwen aan Niemandsland

Gebiedsontwikkeling duurt altijd langer dan gedacht. Daar weet u alles van. Dit kost niet alleen geld, ook de  
projecten zelf lijden er onder. De visie uit de beginfase verwatert tot een optelsom van deelbelangen. Geen bewoner, 
geen wethouder, geen ontwerper, geen bouwer die nog écht blij wordt van het eindresultaat: Niemandsland. 

Waar ging het mis? Al heel vroeg in het proces. Bij het maken van de plannen.  
Tegenstellingen werden niet benoemd, risico’s weggewuifd, complicaties niet  
gezien, kritische stemmen onvoldoende gehoord. 

Voor wie is  
de Gebiedsontwikkelaar bedoeld? 

| Projectontwikkelaars

| Woningcorporaties

| Vastgoedbeleggers

| Adviseurs

| Overheden

resultaten in realtime

een gezamenlijk plan een model in 3D

Gebiedsontwikkeling  
nieuwe stijl:  
de Gebiedsontwikkelaar

De ontwikkeling van een wijk of gebied is vaak een 

langdurig proces. En de uitkomst is onzeker.  

De Gebiedsontwikkelaar zorgt ervoor dat de com-

plexiteit van een dergelijke grootschalige ruimtelijke 

ontwikkeling u niet boven het hoofd groeit. Vastgoed-

waarde, 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. Uiterst snel, en in 3D. 

De ingebouwde toetsing op stedenbouwkundige 

principes helpt de gebruiker bovendien bij het  

maken van een realiseerbaar plan.

Wij hebben de ultieme software-oplossing ontwikkeld om al in de planfase van een complex bouwtraject alle  
mogelijke consequenties van alle mogelijke varianten op een heldere manier in beeld te krijgen.  

De Gebiedsontwikkelaar maakt politieke, maatschappelijke, bouwtechnische en milieukundige keuzes  
voor iedereen inzichtelijk. Dat levert een plan op dat niets te raden overlaat.

StrateGis  Groep

Wilt u draagvlak? Wilt u commitment van alle betrokken partijen? Wilt u een plan waar niemand omheen kan?  
En dat dus sneller gerealiseerd kan worden? Kies dan voor De Gebiedsontwikkelaar.

Het verschil tussen plan en werkelijkheid is nog nooit zo klein geweest. 

StrateGis | De Gebiedsontwikkelaar

eenvoudig manoeuvreren

ING Real Estate
In samenwerking met ING Real Estate heeft StrateGis een  

management-game ontworpen op basis van de Zuid-as.  

Trainees van ING worden met behulp van deze game geïntro- 

duceerd in de wereld van gebieds- en vastgoedontwikkeling. 

Opdrachtgevers van StrateGis

StrateGis heeft inmiddels vele tientallen projecten 

uitgevoerd, waaronder:

Stationsgebied Ronde Venen
Gemeente De Ronde Venen heeft diverse varianten voor 

de ontwikkeling van het stationsgebied doorgerekend met 

de Gebiedsontwikkelaar. In een interactieve sessie zijn op 

basis van deze varianten diverse subvarianten ontwikkeld en 

geoptimaliseerd.

Een product op maat 
De StrateGis Gebiedsontwikkelaar is op verschillende 

manieren beschikbaar:

Een projectlicentie geeft de opdrachtgever het recht  

om de Gebiedsontwikkelaar voor zijn project in te zetten. 

Een corporate licentie is een licentie voor meerdere 

projecten. Als meerdere projecten worden uitgevoerd, 

is een corporate licentie voordeliger dan meerdere 

projectlicenties.

Daarnaast kan ook worden gekozen voor inzet op  

projectbasis of detachering. De opdrachtgever heeft de 

beschikking over alle software en kennis en kan deze 

naar behoefte inzetten in projecten. 



StrateGis  Groep
StrateGis Groep bv

Herenstraat 122

2271 CL Voorburg

telefoon  070 -3874460 

e-mail  info@strategis.nl

website  www.strategis.nl

De opzet van de exploitatiemodellen in de Gebiedsontwikkelaar is conform de nieuwe GREX-wet,  
en voldoet aan alle eisen voor grond- en opstalberekeningen.

Building Business zegt over de Gebiedsontwikkelaar: 

‘De natte vinger en het sigarenkistje zijn allang ver- 

bannen, maar een nieuw hulpmiddel om investerings-

beslissingen in ruimtelijke ordening te ondersteunen is 

bij ons altijd welkom. De StrateGis Groep uit Voorburg 

zorgt voor een versnelling van het planvormings- 

proces, vergroting van het draagvlak en verbetering 

van de inhoudelijke kwaliteit. Op deze manier besparen 

we ons echt ongelofelijk veel geld!’ 

Cobouw zegt over de Gebiedsontwikkelaar:

‘De versie 2.0 is in 3D of 4D (met factor planning) 

gevisualiseerd waardoor de impact van beslissingen

in een ontwerp gemakkelijk zichtbaar wordt gemaakt. 

Daarmee vormt StrateGis een prima tool voor 

bestuurders van gemeenten, stedenbouwkundigen, 

planeconomen en architecten die op pragmatische 

wijze beleid kunnen maken.’

IN DE PERS
De zeven belangrijkste voordelen 
van de Gebiedsontwikkelaar

1 Sneller plannen en varianten maken

2 Snellere realisatie van de plannen

3 Kostenbesparing 

4 Vergroting van het draagvlak

5 Verbetering van de kwaliteit

6 Transparantie

7 Opbouw ‘financieel geheugen’ 

 van project

Kwaliteitsverbetering

Groter draagvlak

     Het beste plan is

  Gebiedsontwikkeling

Lagere kosten

Snellere planvorming

binnen handbereik
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Hoe werkt  
de Gebiedsontwikkelaar?

De Gebiedsontwikkelaar is een interactief 3D-model, dat 
uit kaarten, software, rekenmodellen en databases bestaat. 
Gelijktijdig tekenen en rekenen wordt hiermee mogelijk. 

1 Digitale onderlegger
De basis van het model bestaat uit digitale kaarten van het 
plangebied. Aanvullende informatie kan als ‘lagen’ aan het 
model worden toegevoegd, bijvoorbeeld de waarde van 
vastgoed, eigenaarschap, demografische gegevens, milieu-
contourkaarten… De belangrijkste lagen zijn standaard 
beschikbaar, andere worden op verzoek toegevoegd.

2 Referentiedatabase 
De uitgebreide referentiedatabase van het programma 
bevat gegevens over kosten, opbrengsten en duurzaamheid 
voor alle mogelijke vormen van ruimtegebruik, zoals wonen, 
werken, recreëren, infrastructuur, etc. Momenteel zijn meer 
dan 250 verschillende functies, zowel op gebieds- als vast-
goedniveau, beschikbaar. 

3 Rekenmodellen
De Gebiedsontwikkelaar heeft standaard geavanceerde 
grond- en vastgoedexploitatiemodellen beschikbaar.  
Hiermee kan direct de complete exploitatie doorgerekend 
worden. Financieringbehoefte, netto contante waarde, 
vereffening, eindwaarde, discounted cashflow en de invloed 
van fasering op het resultaat zijn nu altijd beschikbaar. 

4 Rapportages
Met een druk op de knop heeft u een financiële rapportage 
op diverse detailniveaus. Of het nu gaat om een uitgebreide 
analyse van ruimtegebruik, een overzicht van de bestaande 
eigenaren en vastgoedwaarden, een uitdraai op kosten- 
postenniveau of een managementsamenvatting…  
De Gebiedsontwikkelaar ondersteunt het, mét grafieken en 
toelichting.


