
Risico’s beperken, 
leefbaarheid vergroten. 

 

Jeroen Telder / Carlo Wahlen 



Informatie gestuurd handhaven bij  
bodem werkzaamheden 

  



Korte intro 





Verbeteren van de informatie positie 
van geen data    naar   te veel data 

 



Hoe maak je van al deze data chocola of 
eigenlijk nuttige informatie 

• Bepaal je informatie behoefte 

• Als je weet welke informatie je nodig hebt, kan je dan de 
data daarvoor ontsluiten. 

• Hoe doe je dat? 

 



We zijn begonnen met lijstjes 

Bijvoorbeeld van het LMA een Excel bestand 

 



Lijstjes zijn dus data maar nog geen 
informatie 

• Rechts: Verwerkers 
binnen de provincie 
Noord-Holland 

• Links plaatsnamen van 
herkomstlocaties 



  



Moor meldingen Bodemsaneringen 
meldingen BBk etc. 

Moor meldingen Meldpuntbodemkwaliteit 



Deze data kan je inzichtelijk maken 
met een Kaart 

355 stippen 
Nu met achtergrond 



Bewerk de informatie zo dat je het kan 
gebruiken 

De kleur kan wat zeggen over de verwerkingsmethode 

De grote over de hoeveelheden 

Locatie in Amsterdam Noord 



Locatie in Amsterdam Noord 





Met een visuele omgeving inzicht in 
gegevens 

• De ontsluiting van de data visualiseren wij met met een 
gisviewer. 

• De data die wij zelf hebben willen we vergelijken met de 
data die anderen hebben. 



Ook veldwerkers in beeld 

Kaartje voorbeeld.. Komt apart in de gisAPP 

Via meldingen openbare ruimte inzicht in veldwerk 
bodemonderzoek  incl gemelde begin en eindtijd. 



Inrichtingen in beeld?? 

• Kaart grafiek 

• Hoeveelheden 

• Regionaal beeld afgevoerd hoeveelheden en vrachten. 

• verwerkingsmethode 



BodemAPP 

• http://odnzkg.kaartviewer.nl/index.php?@BodemApp# 

 

 

http://odnzkg.kaartviewer.nl/index.php?@BodemApp
http://odnzkg.kaartviewer.nl/index.php?@BodemApp


Subsidie Bodem+ 

• Testen met RUDNHN, ODIJmond, OFGV en ODNZKG 

• Landelijke uitrol 2017…. 

• Onderzoek naar mogelijkheid alles in één keer melden 
via deze app 

 



Samenvattend 

• Met deze app kunnen we het toezicht richten op de 
dingen die er toe doen. 

• Krijgen we veldwerk inzichtelijk 

• Krijgen we inzicht in het naleefgedrag van inrichtingen 
(stortplaatsen, reinigers en grondbanken) 

• Keten gesloten op bodem, bagger en afvalstoffen?  



Opmerkingen en suggesties 

 

• Welke bronnen missen jullie nog? 

• Wat kunnen jullie nog doen? 

• ??? 



 


