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Inleiding

Welke lessen leren wij bij het 
ontwikkelen en implementeren van GIS-
gereedschappen, om uiteindelijk betere 
bedrijventerreinen te ontwikkelen?

1. Opgave waar we voor staan

2. Onze aanpak 

3. De gereedschapskist voor 
projectmanagers & digitale twin



Organisatie
Opgericht door bestuurders die over 
eigen grenzen heen durfden te kijken

• Economische potentie stad en
luchthaven optimaal benutten

• Krachten bundelen en daarmee
de concurrentiepositie versterken

• Regionaal en (inter)nationaal

4 gelijkwaardige aandeelhouders

• Gemeente Haarlemmermeer

• Gemeente Amsterdam

• Provincie Noord-Holland

• Schiphol Group
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Verdienmodel

Participaties

FINANCIEEL
RENDEMENT

MAATSCHAPPELIJK 
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Opgave

• Veel data van SADC, die vaak ook geografisch zijn, zijn 
gefragmenteerd opgeslagen, moeilijk vindbaar en beperkt 
bruikbaar.

• Bijv. achterliggende tekeningen kavelkaarten, 
informatie over gevestigde partijen, visualiseren en 
combineren van civieltechnische info met andere info. 

• GIS software biedt kansen als platform voor 
datamanagement, als gereedschap voor analyse en 
visualisatie, en voor communicatiedoeleinden. 

• Opgave: geredeneerd vanuit werkprocessen van 
projectmanagers SADC, komen tot een gereedschapskist voor 
het beter managen van projecten. Dit resulteert in een 
platform met applicaties die we op dagelijkse basis kunnen 
gebruiken.  Visualiseren, analyseren, navigeren en 
gemakkelijk naar relevante documenten. 



Geleerde lessen

• Beschouwen als veranderproces

• Redeneren uit bedrijfsprocessen en behoeftes

• Snel naar prototypes en prioriteren wat snel 
meerwaarde oplevert

• Regie op data, eigen datamodellen waar nodig

• Capaciteit en expertise: in huis of inhuren

• Draagvlak in organisatie



Gebiedsontwikkeling 
in een notendop

Voorbereiding

•Verwerving

•Planontwikkeling 
& business case

•Bestemmingsplan

Realisatie

•Bouwrijp maken

•Verkoop aan 
klanten

•Woonrijp maken & 
overdracht

Beheer

•Parkmanagement-
vereniging

•Openbare ruimte

•Collectieve 
diensten
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Basis facts & figures over project en 
bedrijfsecosysteem (verkaveling, 

marketing facts/figures, 
vestigersinformatie, vastgoed)

Kaders (ruimtelijke plannen, LIB, etc.)

Onderzoeken

Overzicht CT/infra met 
ondersteunende info

Beheer en onderhoud



Digitale twin
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De stappen die we hebben 
gezet

• Verkenning van onze behoefte, de opgave 
en beschikbare software. Tevens uitvraag 
bij meerdere partijen voor ontzorging

• In MUG vonden wij een partner om 
ambities te realiseren

• Eerste doel: twee projecten in het 
platform met benodigde gereedschapskist.

• Data-model in kaart en beginnen met data 
importeren.

• Eerste stappen uitwerking 
gereedschapskist



Demo gereedschapskist

• Tools in ArcGIS Online

• Samenwerken in portalen

• Data:

• Vrij beschikbare services

• Services in samenwerking

• Eigen data SADC



Demo 
Gereedschapskist in 
de Experiencebuilder

• Demo, kort een gebied 
aanklikken en grafieken die 
veranderen, inzage 
beschikbaarheid percelen en 
status per park



Demo 
Gereedschapskist in 
de Experiencebuilder

• Service percelen

• Percelen (kadastrale data)

• Intekenen perceel (met snapping)

• Koppeling naar salesforce



Demo 
Gereedschapskist in 
de Experiencebuilder

• Terrein inrichting, Gebruik 
opbouw conform IMGEO+

• Regie op data, afstemming 
datamodel

• KLIC en kadastraal


