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Programma 10.30-12.00 uur 

1. Welkom 

2. De resultaten van Ondergrond InZicht 

3. Interview panelleden 

4. Aan de slag met visualiseren (40 min.) 

5. Reflectie door panelleden 

6. Afsluiting 

 

 



Resultaten 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 

 

• Wat hebben we gedaan:  

• Inventarisatie wensen en behoeften 

• Ordenen bestaande mogelijkheden: Toolbox 

• Uitvoering pilots: inspirerende voorbeelden en ‘lessons learned’ 

• Faciliteren Community of Practice 

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



Zwolle – klimaatadaptieve woonwijk 

 



Amstelveen – puzzelen met ondergrondse ruimte 



Tilburg – aanleg warmtenet 

 



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 

 

 



Vervolg 

https://samendedieptein.nl/ondergrond-in-zicht/ 
 
Ondergrondinzicht@deltares.nl 

• Borgen kennis 

 

• Uitdragen kennis 

 

• Doorwerken kennis 

 

CoP OiZ 
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Interview panelleden 











Aan de slag! Werkopdracht  

• Riool moet vervangen en de 

wens is er om energietransitie 

mee te koppelen.  

• Wat visualiseer je voor: 

• Bestuurder 

• Bodemambtenaar 

• Bewoners 
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