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Het project

• Van Stadsatlas 1.0:

• T.b.v. Omgevingsvisie opgesteld

• Analoog

• 170 kaarten

• Statisch

• Naar Stadsatlas 2.0:

• Digitaal 

• Selectie aan kaarten

• Interactie/analyse mogelijk

• Focus op ondergrond aspecten (UP project)



Aanpak

• Tijdelijke geoviewer ontworpen en ingericht

• Toepassen in 2 praktijkcasussen:

• Uitgewerkt door 3 studenten van VHL

• Klimaatadapatatie Terweijde

• Energietransitie Voorkoop



Resultaten

• Rapport

• Storymap

• Presentatie voor gemeente Culemborg

• Aangevulde geoviewer









Casus 1: Energietransitie Voorkoop

Hoofdvraag: wat zijn de kansen en de belemmeringen van de ondergrond in relatie 

tot de energietransitie in de wijk Voorkoop?













Conclusies Energietransitie Voorkoop

• Meest kansrijke warmtebronnen zijn:

• Warmte uit oppervlaktewater

• Bodemenergie - WKO

• Belangrijkste aandachtspunten:

• De boringsvrije zone (helft van de wijk!) > hier geen WKO mogelijk

• Drukte in de ondergrond > inpassen tracé warmtenet

• Oppervlaktewater ligt aan één kant, en warmtepotentie is beperkt

• Advies:

• Check mogelijkheden verhogen isolatieniveau woningen



Casus 1: Klimaatadaptatie Terweijde

Hoofdvraag: in hoeverre kan de wateroverlast beperkt worden in de wijk Terweijde

door aanpassingen aan de groenstructuur?









Conclusies Klimaatadaptatie Terweijde

• Relatie bodemtype, groenstructuur en wateroverlast:

• Bodemkaart voor stedelijk gebied geduid als ‘bebouwing’

• Veel klei in de grond: infiltratiecapaciteit beperkt

• Beschikbare openbare ruimte (voor extra groen) is beperkt

• Mogelijke oplossingsrichting:

• Vergroten waterberging in straat of ter plaatse van sportvelden

• Vergroten infiltratiecapaciteit op particulier terrein

• Advies:

• Gedetailleerde bodemkaart stedelijk gebied

• Plantensoortenkaart (t.b.v. optimaliseren werking groen)



Overall conclusies

• Ja, een digitale stadsatlas heeft meerwaarde!

• Digitale kaarten in één viewer beschikbaar

• Spelen/analyseren met kaartlagen 

• Ook voor digitale kaarten geldt: hoe houdt je deze actueel?!



Geoviewer_v1



Geoviewer_v2



Ervaringen van de gemeente

• Dit is echt zinvol!

• Praktisch toepasbaar

• Visueel maken wat feiten zijn: geen discussie meer nodig over wat er is, maar focus op hoe we er 

mee omgaan, voor een duurzame leefomgeving

• Vergroot inzicht: voorbeeld grondwaterbeschermingsgebied

• Als basis voor ondergrondinformatie gebruiken voor omgevingsplan?



Vervolg

• Interne evaluatie vindt nog plaats

• Mogelijk uitbreiden met andere informatielagen (veiligheid, afstand tot voorzieningen, 

leeftijdsopbouw, etc.)

• Overzetten data tijdelijke geoviewer naar definitieve viewer Culemborg



Aan de slag
Interactieve sessie



Aan de slag

• Doormiddel van Mural:

• Prioriteren: welk product heeft jullie voorkeur?

• Aanvullen/invullen 

• Pilot ideeën?





Vragen, ideeën of behoefte aan aanvullende informatie? 

Kijk op www.samendedieptein.nl

Of neem contact op met:
- Corinne Koot: corinne.koot@witteveenbos.com
- Willem Hendriks: willem.hendriks@witteveenbos.com
- Ondergrond InZicht: ondergrondinzicht@deltares.nl 


