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Breng de bodem in beeld voor 
gemeente 's-Hertogenbosch

"Visie is de kunst het onzichtbare te zien." Jonathan Swift

Linda Maring (Deltares), Harke Tuinhof en Rogér Derksen 
(gemeente ’s-Hertogenbosch)



Aanleiding

De VNG heeft ambtelijk en bestuurlijk de ambitie uitgesproken dat 

in 2021 elke gemeente in haar omgevingsvisie heeft beschreven 

wat de bijdrage van bodem & ondergrond aan maatschappelijke 

opgaven kan zijn. Het moment daarvoor is om dat te doen bij het 

opstellen van de omgevingsvisie in het kader van de invoering en 

implementatie van de omgevingswet. 

Oplegnotitie VNG-Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit, werkgroep Bodem, 7 juli 2016

Kennisvraag
“Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke 

informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) ten behoeve van 

het maken van een omgevingsvisie en –plan?” 



Programma
Tijd Onderdeel Spreker

10 min Inloop

Intro en voorbeelden

Linda

5min Casus WILLEMSPOORT ZUID Rogèr

25min Aan de slag:

• Klimaatadaptatie en Energie

• Efficiënt ondergronds ruimtegebruik

Welke bodeminformatie is van belang voor de ontwikkeling 

van het gebied en de maatschappelijke opgaven

Hoe breng je dit in beeld? 

Aanwezigen in 2 

groepen

10min Groepen: pitch (3 minuten) 1 presentator per 

groep

10min Korte terugkoppeling resultaat van den Bosch Rogèr & Harke





Voorbeelden: 2D verbeelding
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Voorbeelden 2,5 of 3D
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Voorbeelden Timelapses, narratieven
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Voorbeelden, Storymaps Kaart-verhalen
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Voorbeelden, modellen, VR / AR 
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| 29 januari 2018 |

Flexival, word-wijzer-sessie

WILLEMSPOORT ZUID



| 29 januari 

2018 |

Flexival, 

Willemspoort zuid

| 11

|

Rogér Derksen

Adviseur duurzame ondergrond

Stadsontwikkeling

Milieu



CASE WILLEMSPOORT ZUID
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KADERS

• De Bodem…..

– Streven om zoveel als mogelijk de bodem zijn natuurlijke functie te 

laten behouden (klimaatadaptie en biodiversiteit) binnen het 

plangebied

– Kabels en leidingen niet in de bodem

– Voorkomen van overbodige verhardingen

– Combineren van ondergrondse functionaliteiten in zo’n klein 

mogelijk bodemvolume

• De Gement

– Met dijk gescheiden van ontwikkellocatie

– Natura 2000 gebied

– Overstromingsgebied

– Kwel



TOELICHTING PLAN
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EN NU GAAN WE LOS……….

Stel: gemeente maakt omgevingsplan INCLUSIEF ondergrond

2 groepen

• Klimaatadaptatie en Energie

• Efficiënt ondergronds ruimtegebruik

Discussie (25 min)

• Welke bodeminformatie is van belang voor de ontwikkeling 

van het gebied en de maatschappelijke opgaven?

• Hoe breng je dit in beeld in Omgevingsplan? 

Per groep: 3 minuten pitch aan de gemeente met uw advies!

| 29 januari 

2018 |

Flexival, 

Willemspoort Zuid

| 18

|



• Linda Maring vertelt ons kort hoe diverse gemeenten 
bodeminformatie kunnen visualiseren om een bijdrage 
te kunnen leveren voor een omgevingsvisie of 
omgevingsplan. Vervolgens gaan we samen aan de slag 
met een omgevingsplan voor de gemeente Den Bosch. 
Welke bodeminformatie is van belang voor de 
ontwikkeling van het gebied en de maatschappelijke 
opgaven, hoe breng je dit in beeld? Daarbij zullen ook 
de ondergrondtools die de gemeente nu hanteert, 
tegen het licht worden gehouden.



Terugkoppeling
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Aanpak implementatie Omgevingswet ‘s-Hertogenbosch
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Leerpunten uit pilot omgevingsplan Orthenpoort

1. Rol bestuur 

2. Impact op de organisatie 

• Verbreden integrale samenwerking

• Aandacht voor vaardigheden professional

• Focus op digitalisering

3. Bevindingen:

• open normen:  vrijheid vs willekeur en rechtszekerheid

• omgevingsvisie: mate van abstractie bepaalt ruimte 

omgevingsplan



Bedankt voor uw aandacht
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