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StrateGis Placemaps 
Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ biedt nieuwe uitdagingen. Een ontwikkelportefeuille heeft de transitie 
ondergaan van een cash cow naar een portefeuille met risico’s die een negatieve relatie kan hebben met de 
totale begroting van een organisatie. De fundamenteel veranderde markt vraagt een andere manier van 
sturing van de ontwikkelportefeuille: van aanbod- naar vraaggericht.  Om te komen tot de juiste beslissin-
gen is de juiste informatie nodig. Bijvoorbeeld over eigendommen, verwervingen, lopende contracten, kos-
ten van bouwrijp maken, bestemmingsplan en niet te vergeten marktinformatie. 
Alhoewel deze gegevens vaak beschikbaar zijn bij overheden en (semi)private partijen, is het op projectni-
veau vaak erg lastig om op een gebruiksvriendelijke en snelle manier toegang te krijgen. Maar er speelt 
nog iets anders: veel van de beschikbare informatie is in feite niet meer dan data. Het aggregatieniveau is 
onvoldoende om te spreken van informatie, laat staan management informatie. 
Dit is waar StrateGis PlaceMaps toegevoegde waarde biedt. Ten eerste de gebruiksvriendelijke en veilige 
web-interface en ten tweede de bewerking van de onderliggende data tot beleidsrelevante informatie. 

Prijzen (2012, indicatief): 

Uw eigen versie van StrateGis 
PlaceMaps (exclusief inventa-
risatie en verwerken gege-
vens): 

Vanaf € 3000,-  

Vraag naar de voorwaarden: 
sales@StrateGis.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene contactgegevens: 
 
StrateGis Groep BV 
Postbus 2847 
3500 GV Utrecht 
 
Bezoekadres 
Atoomweg 50 
3542 AB Utrecht 
 
Tel: +31(0)302305570 
Email: info@Strategis.nl 
Website: www.strategis.nl 

StrateGis Placemaps 
Gegevens over bestaande eigendommen, milieucon-
touren, financiën en bijvoorbeeld kadastrale infor-
matie zijn nu eenvoudig in een zeer gebruiksvrien-
delijk systeem onder te brengen.  Uw voordelen: 

 Gebruiksvriendelijke ontsluiting van project- 
en gebiedsinformatie via een kaart. 

 Koppeling met projectontwikkelaar en/of 
GIS infrastructuur. 

 Zelf lagen en informatie toevoegen. 

 Ingebouwde grafieken en rapportages. 

Hoe werkt het 
PlaceMaps wordt per opdrachtgever als maat-
werk opgeleverd. Na een inventarisatie van uw 
wensen en eisen, worden de benodigde gege-
vens verzameld en zo nodig bewerkt. Vervol-
gens wordt een prototype opgeleverd, dat door 
u kan worden getest. Na verbeteringen wordt 
de definitieve PlaceMaps app opgeleverd en 
worden tevens waar mogelijk dynamische 
koppelingen gemaakt met uw bestaande (geo)
databases. PlaceMaps is hiermee geen nieuwe 
data-infrastructuur, maar een schil rond uw 
huidige infrastructuur. 

Praktijkvoorbeelden 
Een mooi voorbeeld van PlaceMaps is de be-
drijventerrein monitor die voor de stichting 
iLocator is ontwikkeld. 
In deze monitor zijn voor alle 30 bedrijventer-
reinen in de Gooi– en Vechtstreek alle bedrij-
venterreinen ingevoerd. Data vanuit verschil-
lende bronnen (Lisa, Kadaster, WOZ, opna-
mes, bestemmingsplan,..) is ontsloten via een 
web interface. Kijk voor meer informatie op: 
http://www.ilocator-gooienvecht streek.com/
projecten/monitor-gebruik-en-aanbod. 
Andere referenties: ScenarioGis (Rotterdam) 
en GREX+ (Agentschap NL). 

StrateGis maakt tools voor het produceren van haal-
bare ruimtelijke plannen. Onze opdrachtgevers krij-
gen inzicht in en invloed op elke fase van een (her)
ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij beter en sneller 
inspelen op veranderende markt– en andere om-
standigheden. 

De voordelen: tot 70 % besparing op plankosten, 
duurzamere plannen en hogere rendementen. Dit 
betekent niet zelden het verschil tussen een mislukt 
of geslaagd project. 

Onze tools zijn gebaseerd op het samenvoegen van 
alle relevante ruimtelijke, financiële en overige infor-
matie in gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelij-
ke 2D– en 3D-modellen.  


