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Lessen uit Ondergrond InZicht



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;

• Kan als communicatiemiddel naar stakeholders worden gebruikt en;

• Kan faalkosten van ruimtelijke ontwikkelingen verlagen.



Programma Ondergrond InZicht

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

ondergrond beter mee te nemen in allerlei ruimtelijke trajecten en ontwikkelingen

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

https://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





Uitwerken - output

• Diversiteit op projectniveau

• Overeenkomsten in schaalniveau en bodemlaag

• Ondiep → gedetailleerd, objectniveau

• Diep → grootschalig, ruimteclaims

• Synergie en herkenbaarheid (terminologie, “legenda”)



Enschede – regenwater infiltratie



Amstelveen – puzzelen met ondergrondse ruimte



Casus Schiedam

https://vimeo.com/763683403


Gebruiken

• Draait om integrale samenwerking

• Stakeholders in beeld

• ‘Praatplaat’ of basis voor verder ontwerpen

• Omgaan met belemmeringen

• Praktische zaken: data, budget, expertise, teamsamenstelling, toolkeuze, 

• Nut/noodzaak, abstractieniveau, terminologie, kansen ook in beeld

• Evalueren en doorontwikkelen



Actualiteiten en ontwikkelingen

(op het gebied van het inzichtelijk maken van de ondergrond)



Actualiteiten en ontwikkelingen (er gebeurt veel)

• Bestuurlijke afspraken (→ kennisgelden)

• Water en Bodem sturend (en 20 nationale programma’s)

• Regionale schakelpunten (afronding en doorstart?)

• EU Soil Strategy (gezonde bodems, no net land take, bewustwording, monitoring, bodemdistricten)

• VNG Datagedreven werken (→ kennisnetwerk data en smart society)

• CityDeal openbare ruimte

• BRO

• Digital twins



BRO puzzelen met ruimtelijke opgaven

• Nieuwe bestuurlijke afspraken over ruimtelijke inpassing van opgaven (2023)

• Basis voor nieuwe nota ruimte 2024

→ BRO ruimtelijke startpaketten (“puzzelfase’)



Citydeal/Platform 31

• Inventarisatie wet en regelgeving ondergrond

• Ruimtevraag/object

• Integrale ordeningssystematiek Ondergrond (next city) 



TITEL EN OBJECT

‘Het onzichtbare toepasbaar maken’

Op weg naar een robuust onderzoeksnetwerk voor een duurzame en 

gezonde leefomgeving – boven en onder het maaiveld!

Researchgroup
GROUND Expertise by Data



TITEL EN OBJECT

Onderzoeksgroep GROUNDED



Aan de slag!



Agenderen

Signaleren Verbinden & 

stimuleren

Loslaten

Tonen & 

publiceren

Ontwikkelingscurve: waar sta jij? 

Ga op de lijn staan waar jij  / jouw gemeente zich momenteel bevindt met betrekking tot het inzichtelijk maken van de ondergrond
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