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Ruimtelijke data als basis voor planning 

2 

Plangebied  

Actoren in het veld 

Activiteiten in het veld 

Fysiek -ruimtelijke  

condities in het 

plangebied en 

omgeving 

 

Ruimtelijke relaties 

Dynamieken/trends 

Conflicten 

? 

Regels, wetten 

en beleid 

Kenmerken 

van 

gemeenschap 

Ruimte gebruik 



Ruimtelijke data als basis voor planning 
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

• Kaart materiaal zorgt voor: 

• Heldere voorstelling van de fysieke condities: bodem, 

waterhuishuiding, vegetatie,… 

• Ruimtelijke afbakening van menselijke activiteiten: bewoning, 

voorzieningen, infrastructuur, bedrijvigheid…  

• In beeld brengen van ruimtelijke relaties 

• In beeld brengen van ruimtelijke conflicten 

• In beeld brengen van actoren in het veld 

• In beeld brengen van beleid  

• In beeld brengen van geplande projecten 

• Basis voor discussie over bestaande situatie 

• Basis voor uitbouw keuze dilemma’s 

• Basis voor visie ontwikkeling 

• Basis voor ordening van ruimte gebruik 

• Basis voor vastleggen van toekomstig gebruik 
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg plangebied 

 

• Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg plangebied 
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg context plangebied  

 

• Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg context plangebied  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg, visie context   

 

• Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg, visie context   
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg wegenstructuur  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg bebouwing en wegen  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg religieuze gebouwen  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 
Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg onbebouwde ruimte  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg bebouwde en onbebouwde ruimte  

 

•   
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg eigendomsstructuur 
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 
Voorbeelden uit onderzoek – Weg naar Zee bodem en wegen  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg dynamiek in bebouwing  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg dynamiek in bebouwing  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

Voorbeelden uit onderzoek - Meerzorg dynamiek in bebouwing  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek - Meerzorg dynamiek in bebouwing  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek - Meerzorg dynamiek in bebouwing  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg dynamiek bebouwd en onbebouwde ruimte  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek - Meerzorg dynamiek bebouwd en onbebouwde ruimte  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek - Meerzorg dynamiek bebouwd en onbebouwde ruimte  

 

 

23 

  



Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek - Meerzorg dynamiek bebouwd en onbebouwde ruimte  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek - Meerzorg dynamiek bebouwd en onbebouwde ruimte  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg voorspellingen 
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg voorspellingen 
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg voorspellingen  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg voorspellingen  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg voorspellingen  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek - – Meerzorg voorspellingen  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg visievorming  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Weg naar Zee visievorming  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Meerzorg keuzedillema’s  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Weg naar Zee actorenanalyse  
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Ruimtelijke data als basis voor planning 

 Voorbeelden uit onderzoek – Weg naar Zee aftoetsing haalbaarheid concepten  
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ArcGIS als een platform 
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Geography connects our world 



GIS in Suriname  



Behoeften Analyse Trainingsprogramma 

Samenstellen 

Project ATM – “GIS and land use planning training program” (2012) 

Stakeholders 
afbakenen 

Consultatie en 
Enquête 

Analyse resultaten 

Behoeften 
vaststellen 

Leerdoelen 
vaststellen 

Inhoud vaststellen 

100% 

25% 

63% 63% 

13% 

38% 

13% 

25% 

13% 

75% 

88% 

13% 

63% 

Specific GIS & LUP needs identified by the stakeholders  
(Cumulative %) 



6     Maanden      

   voorbereiding 

 

11  Organisaties 

 

17  Cursisten 

 

24  Dagen training 

   in 3 maanden 

 



Belangrijkste Lessen 

 

Voornaamste behoeften 

• Data exchange 

• Aligned LUP 
Approach  

• General GIS 
Skills 

• Specific GIS 
Skills 

• Planning & 
GIS concepts 

• GeoData 
needs 

DATA 
KNOW-
LEDGE 

METHO-
DOLOGY 

SKILLS 

“Start met het opzetten van 

een data sharing platform” 

 

 

Initiatief n.v. GISsat: 

• Laagdrempelig 

• Gratis* 

• Decentraal 
 

 





ArcGIS is een Platform 

Desktop 

Web 

Device Simpel 

Geintegreerd 

Open 



Stratenplan – n.v. GISsat 



Topo – n.v. GISsat 

 



High Resolution UAV Data – n.v. GISsat 

 



Luchtfoto’s – MI-GLIS 

 



Eindresultaten Universiteit Antwerpen      (bron: Yves Blufpand) 

 



ArcGIS Online verder gebruikt… 

• ArcGIS Online platform biedt Organisaties de kans hun interne processen te 

ondersteunen 



Weginspecties – Min OW 

 



Monumenten Storymap - SGES 

 



Wildlife Conservation Storymap – Min RGB - LBB 

 



Scholen in Suriname - MINOV 

 



 



Een groeiende community 
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