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Bodem en ondergrond sturend 

Visie en ambitie 

• Coalitie-akkoord

• NOVI

• European Soil Strategy

Programma’s 

• Nationaal waterprogramma 

• Programma landelijk gebied 

• Programma bodem en ondergond

• Diverse beleidstafels (oa Klimaat en Energie)

• Eu ‘a Soil Deal for Europe’



• Asset Management 2.0

• Klimaatadaptatie

• Duurzaamheid en Leefomgeving

• Data en informatievoorziening

• Smart Mobility

• Opgave gericht samenwerken



Waarom een visualisatie?

• Een visualisatie biedt snel inzicht in de complexe ondergrond;

• Helpt om knelpunten, onzekerheden en kansen in beeld te brengen, en 

biedt daarmee handelingsperspectief;

• Bevordert samenwerking bij het werken aan opgaven (integraliteit);

• Kan als communicatiemiddel naar stakeholders worden gebruikt en;

• Kan faalkosten van ruimtelijke ontwikkelingen verlagen.



Ondergrond InZicht in een notendop

• Doel: het gebruik van visualisaties van de ondergrond te bevorderen, om zo de 

ondergrond beter mee te nemen in allerlei ruimtelijke trajecten en ontwikkelingen

• Dit bereiken wij door:

• Inventarisatie wensen en behoeften

• Ordenen bestaande mogelijkheden: Toolbox

• Uitvoering pilots en lessons learned

• Faciliteren Community of Practice



Pilots

• Doelen

• Gericht op (middel)grote gemeenten
• Invullen visualisatiebehoefte op casus niveau
• Demonstreren dat visualiseren geen rocket science hoeft te zijn
• Ervaring opdoen met proces om te komen tot visualisatie
• Input voor CoP (“lessons learned/discussie”) 

• 4 pilots

• Enschede - klimaatadaptatie
• Tilburg - energietransitie
• Zwolle - klimaatadaptatie
• Amstelveen - herontwikkeling



Pilot Enschede 

• Regenwateroverlast + deels slecht doorlatende bodem

• Waar is bodem best geschikt voor infiltratie regenwater t.b.v. klimaatadaptie?

• Aanpak
• Analyse bodemeigenschappen t.a.v. waterdoorlatendheid
• Data verzamelen, waaronder GeoTOP, hellingshoek, verharding
• Rekenregels in model, van data naar informatie, 
• Output visualiseren in ESRI ArcGIS online Webscene Viewer



Enschede: gekwantificeerd gevisualiseerd



Pilot Tilburg

• Plannen voor warmtenet in Tilburg Zuid 

• Gefaseerde aanleg ondergrondse infrastructuur

• Vraagstelling/opgave: 

• Impact op ondergronds ruimtegebruik

• Stakeholders in beeld

• Database met ondergrond informatie

• Aanpak

• Bijeenkomsten met opdrachtgevers

• Direct visualisaties maken aan de hand waarvan vraag verder uitgewerkt wordt

• Samen ontdekken wat schaal/detailniveau is waarmee we verder gaan



Tilburg – inzicht van grof naar fijn



Pilot Amstelveen

• Bedrijventerrein Legmeer zal in de komende 25 jaar organisch omgevormd worden van bedrijventerrein 
naar woonwijk met bedrijven

• Dit wordt in stappen per kavel aangepakt 

• Dat betekent dat (ondergrondse) infrastrucuur ook 25 jaar in transitie is

• Vraagstelling/opgave:

• In beeld brengen hoe die ondergrondse transitie vorm kan krijgen en wat de consequenties van 
bepaalde keuzes per kavel voor de invulling van andere kavels kan zijn.

• Aanpak

• Toetsen mock-up aan behoeftes
• Inventariseren spelregels van de ondergrond
• Uitwerken in visuele spelvorm om te gebruiken als discussiemiddel tijdens afstemming met 

diverse partijen



Amstelveen – puzzelen met ondergrondse ruimte



Pilot Zwolle 

• Klimaatadaptief maken van bestaande wijken

• Externe partij heeft hiervoor een concept gemaakt: de Watermachine Zwolle Noord

• Vraagstelling/opgave: 

• Hoe kunnen we bodemambtenaren verleiden om in gesprek te gaan met collega’s van RO of 
collega’s die aan de lat staan voor opgaven (klimaat, energie, woningbouw, etc.)

• Om vervolgens de kansen die de ondergrond voor de opgaven kan bieden beter te benutten.



Zwolle : maak duidelijk hoe het system werkt



https://samendedieptein.nl/toolbox/

Toolbox is online

https://samendedieptein.nl/toolbox/
https://www.samendedieptein.nl/ondergrond-in-zicht/




Aan de slag met visualiseren

Initiëren Uitwerken Gebruiken

Output

Deelnemer van een 

netwerkbijeenkomst: 

“Geef in de visualisaties 

ook de onzekerheden aan”.



Initiëren

• Creëer draagvlak 

• Doel, doelgroep en boodschap

• Eenmalig of voortdurende gebruik

• Kosten-baten afweging

• Zorg voor een herkenbare trekker (“ondergrond coördinator”) 

• Afstemmen met gebruikers

• Benutten van netwerk en voorbeelden

https://samendedieptein.nl
/huiswerk-klaar-kaarten/

https://samendedieptein.nl/huiswerk-klaar-kaarten/


Uitwerken

• Iteratief proces

• Teamwork (procesbegeleider, inhoudelijke specialisten, ontwerper, …)

• Gebruik de toolbox

• Doorlooptijd enkele maanden

• Van grof naar fijn werken

• Bepalen welke data je nodig hebt en beschikbaar zijn



Initiatie

• Herkenbare trekker (“ondergrond coördinator”) 

• Duidelijk doel voor ogen 

• Intern draagvlak 

• Benutten van netwerk en voorbeelden



Uitwerking

• Kan in een relatief kort tijdsbestek (3 maanden)

• Teamwork (procesbegeleider, inhoudelijke specialisten, ontwerper, …) 

• “bezint eer ge begint” (nadere specificering doel en doelgroep) 

• Gebruik de toolbox

• Waar en welke data ga je gebruiken



Doorwerking en vervolg



KOBO-HBO/KIEN

• Kansen binnen de KIEN

• Aanhaken bij regionale kennisschakelpunten

• SPRONG subsidietraject

…. Julie Ideeën ?!



Contact:

https://samendedieptein.nl/ondergrond-in-zicht/

ondergondinzicht@deltares.nl
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