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Waar ga ik het vandaag over hebben?

● De ondergrond in het Amsterdamse
○ Verkenning en conclusies

● Praktijkcasus Energietransitie
○ methode integraal ontwerp openbare ruimte

● Lessen en verdere aanpak
○ de BRO en data governance



De Ondergrond

Ambities en opgaven van de stad 
concurreren met elkaar om de 
beschikbare ruimte in de boven-
ondergrond.

Wat zit er onder het wegdek aan 
kabels en leidingen? Wat is de 
kwaliteit van de funderingen onder 
onze bruggen en onder de 
gebouwen? Waar is de grond 
vervuild en wat kunnen we er wel 
of niet mee? Hoe snel daalt de 
bodem?

Het fundament onder onze leefomgeving



Werkgroep de Ondergrond

● Denktank en agenderen wat niet 
geagendeerd wordt

● Verbinden, bevorderen samenhang, 
tussen directies en met ketenpartners

● Innovatie, integraal denken, 
grootstedelijk

● Kennis vergaren en onderzoek doen

● Initiëren projecten, voorbereiden voor 
reguliere lijnactiviteiten



Verkenning Informatievoorziening
Ondergrond
Verkenning: ca. 90 datasets beoordeeld. Ondergrond speelt in ieder ruimtelijk project een rol 
en toch:

● data zijn over het algemeen slecht toegankelijk
● verspreid over veel organisaties
● in veel verschillende formaten
● ingewonnen op uiteenlopende schaalniveaus
● de data is vaak alleen voor experts tot informatie te maken, 
● in veel gevallen ad hoc en niet structureel ingewonnen
● niet duurzaam en in samenhang bewaard (de “G-schijf” is het grootste archief)
● de kwaliteit van de data is zelden inzichtelijk
● vrijwel nooit een duidelijke eigenaar of bronhouder
● Positief: Basisregistratie Ondergrond (BRO), asset data van Waternet en 

bodeminformatiesysteem Omgevingsdienst scoren goed.



De ondergrond op achterstand...

● Bovengronds is het ruimtelijke informatielandschap overzichtelijk
● Wordt bijeen wordt door basisregistraties (BAG, BGT, BRK ed.) en 

informatiestandaarden (IMGEO, IMBOR) die naadloos aansluiten; Dis Geo gaat hier 
nog meer in verbeteren

● Er is een ‘overdaad’ aan visuele informatie (satellietbeelden, luchtfoto’s, 360-graden 
panoramabeelden en de 3D-verbeeldingen)

● Dit in tegenstelling tot de ondergrond. Informatie over de ondergrond is veelal 
opgesloten in specifieke systemen en databases die alleen benaderbaar en leesbaar 
zijn voor de experts. 

● In vergelijking tot informatie over de bovengrond heeft de ondergrond een 
informatieachterstand.



bron: https://www.digitaleoverheid.nl/

De ondergrond 
staat letterlijk los 
van het stelsel!



Verkenning Informatievoorziening
Ondergrond



Datasets ondergrond
● Ondergronds ruimtegebruik

○ Kabels en Leidingen
○ Assets Amsterdam, Waterschappen, overige partijen
○ Panden, ondergrondse bouwwerken, heipalen
○ Historische objecten, oa. weesleidingen, archeologie, funderingsresten etc.

● Fysische en chemische (milieu) samenstelling
○ Bodemkwaliteit, milieuonderzoeken
○ Geologie en hydrologie, o.a. BRO
○ Funderings eigenschappen, boringen en sonderingen, bodemdaling

● Energie, klimaat, flora en fauna
○ Bomen
○ Bodemenergiesystemen
○ Infiltratie, waterberging
○ Bodemdiversiteit

● Eigendom



Visie op ondergrondinformatie

● 3D-DigitalTwin van de ondergrond 
● Realtime, integraal beschikbaar vanuit de bron
● Kwaliteit inzichtelijk
● Begrijpelijke informatie (denk aan een bijsluiter bij een Lood-kaart of 

verleggingskosten) en handige tools (bijvoorbeeld de satéprikker)
● Doelgroep: een brede groep gebruikers die zelf geen expert zijn in een specifiek 

vakgebied op het domein ondergrond. Belangrijk: gelijke informatiepositie overheid-
burger, Omgevingswet





Praktijkcasus 3D-Ondergrond

● Hoe kan het gebruik van 3D informatie over de 
ondergrond bij een integrale, data gestuurde, 
slimme en duurzame inrichting van boven- en 
ondergrond?

● Welke eisen stelt dat aan data, 
informatieproducten, functionaliteit en de 
gebruiker? 

● Wat is er nodig voor de doorontwikkeling naar 
een  DigitalTwin, 3D-Amsterdam?

● Wat is de toepasbaarheid van de 
basisregistratie ondergrond. BRO?



Integraal Ontwerp Openbare ruimte
Ontwerpen in zes stappen, over zeven 
gebiedsoverstijgende thema’s, op vijf schaalniveaus. 
Focus op prestatiedoelen: ambitieweb.



Casus Amstelstad
● Wateroverlast, kwel, hoge GW
● Heterogene ondergrond, veen
● Vol in de ondergrond: kabels en 
● Nauwelijks verontreiniging

● Regen- en hitte proof> ruimte voor 
infiltratie : bomen, wadi’s, uitbreiding 
grondwatermonitoring

● Lokaal ophogen > gezonde bodem
● Ondergronds Afvaltransport
● K+L > uitlegschema innoveren, 

kabelgoten
● Energietransitie: ruimte warmtenet, 

WOS, bodemenergie



Makers 3D-ondergrond

De Ondergrond van 
Amsterdam



Value Engineering Methodiek 

VE: snel en efficiënt tot de kern komen.                                                       Begeleiding: Arcadis



Casus Paasheuvelweg

● Datacenter AM 5 – Equinix  in Amstel III heeft warmte over > 
duurzaam hergebruik

● Bedachte oplossing: aanleg lage temperatuur (LT) warmtenet in 
combinatie met Warmte-Koude-Opslag (WKO)

● Urgentie duurzame oplossing: binnen 1 ½ jaar moet de leiding 
in de grond liggen, transitie van het gebied gaat nog jaren 
duren. Dus snel handelen maar de juiste keuze maken voor de 
toekomst.



Databronnen

Grote afwezigen ondergronds: panden, assets openbare ruimte, 
bodemvervuiling, antropgene ophogingen





Amstelstad BRO-pilot

Demo Casus 
Energietransitie

>>>

Demo Casus 
Energietransitie

>>>



Geleerd 1: integrale aanpak

● Ervaring deelnemers: 3D afstemmings omgeving boven- en ondergrond wordt 
onontbeerlijk voor integrale aanpak

● Creëert nieuwe integrale netwerken van specialisten van binnen en buiten de gemeente, 
dwars door afdelingen: stedenbouwkundigen, technische duurzaamheidsadviseurs en data-
specialisten

● Sleutelrol in communicatie en participatie met stakeholders in de planvorming
● Aandachtspunten: 

○ De juiste experts betrekken: hoe organiseer je dat efficiënt en effectief?
○ Aanlevering usecases, interpretatie en het ontwerpen van storymaps kan niet zonder 

ontwerpende experts



Geleerd 2: werken in 3D

● Begrijpelijke visualisatie van de opgave ‘uitkoppelen restwarmte’
● Groot voordeel: boven- en ondergrond als één geheel
● Inzichten: 

○ aanpassingen Warmteplan Bodemenergiesystemen Zuidoost > stad
○ aanwezigheid van ondergrondse zandruggen en kwelzones bijdraagt aan het bepalen 

van geschikte locaties binnen de Groene Corridor voor het bergen van water 
(klimaatadaptatie-doelen)

● Aandachtspunten:
○ door de grote hoeveelheid aan data kan het het overzicht verloren gaan en dan is het 

voor de gebruiker lastig is om in te schatten welke combinaties van data tot informatie 
leiden

○ De pilot lijkt een werkende applicatie met betrouwbare data: maar dat is het niet!



Geleerd 3: Data
3D omgeving ondergrond maakt inzichtelijk welke data relevant is maar ook 
wat wat er nog aan schort. 

● 😥Kabels en leidingen: (diepte-) ligging, dimensie, materiaal, onderhoud
● 😊Bomen: wortels > visualisatie en data verbeteren
● 😊OBES: simulatie > opname in BRO of KLIC?
● 😥Hydrologie: visualisatie is een probleem
● 😥Overig ondergronds ruimtegebruik:

○ gebouwen (+ funderingen), footprint ontbreekt
○ assets openbare ruimte ontbreken vrijwel, Waternet wel

● 😥Data publieke domein versus private domein
● 😥Historische data
● 😊Geologie: BRO > goed toepasbaar > wel experts (3D/Geologie) nodig
● 😑Bodemdaling, beter geworden met de bodemdalingskaart 2.0
● 😑Klimaat: kwel slecht, infiltratie redelijk, afwatering goed
● 😑Bodem/milieu



Hoe gaan we verder?
● 2de fase 3D-ondergrond:

○ BRO toepassing aanleg Ondergronds Afval Transport Amsterdam-Arenapoort
○ BRO in de methode Integraal Ontwerpen Openbare ruimte
○ Vraag om 3D-overlegomegving neemt toe

● Data Governance Ondergrond beter organiseren
● Datadossier Ondergrond op Data & Informatie Amsterdam, uitbreiding datasets en 

informatieproducten (bijvoorbeeld geautomatiseerd bodemkwaliteits advies, de Oergeul van 
het IJ, ontsluiting historische data fysieke leefomgeving)

● Samenwerking met 
○ Waternet, OD NZKG, Rotterdam
○ BZK
○ 3D-Amsterdam, BIM en Totaal 3D
○ COB - kennisarena - kabels en leidingen
○ DigiDealGO



De BRO en data governace

stedelijke data governance

data governance ruimtelijke sector

data 
governance 
ondergrond

BRO

● bestuurlijke en beleidskaders
● visie
● centrale financiering
● infra data en hardware
● ontsluiting: datadossier
● Omgevingswet/DSO

● inwinnen/beheren
● expertkennis

● data allianties
● informatieproducten





Hartelijk dank voor uw aandacht en inbreng! 
Om 14.00 uur begint uw volgende sessie. Kijk in de Networkapp. Bezoek het inspiratieplein!


