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Using spatial information for geodesign 
workshops

Ron Janssen
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Het begin: een papieren kaart op A0: 
Herstel natuurlijke waterloop van de Dinkel

4

Ron Janssen

Planning for tidal devices around the Mull of Kintyre 

5

Study area

6

Tidal devices
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x weight

x weight

x weight

x weight

Calculating a value map for tidal energy
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Local knowledge workshop’
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Creating a value map using stakeholder input
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Input map fisheries
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Valuation tool Fisheries

12

Valuation tool Fisheries
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Value map Tourism

14

Value map Recreational shipping
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Negotiation workshop
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17

A Spatial Adaption Strategy for South East Friesland

18

Peat is compacting and the land is sinking
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Workshop Groote Veenpolder

20

Value map agriculture

21

Reduce the information to three indicators

22

Scenario Parallel Tracks: change in land use and water levels

23

Scenario New horizons: changes in groundwaterlevels and land use

Interactive workshops for the Zambeze Valley

Eduardo Dias Ron Janssen
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25

Study area

26

Active participation

27

The interface of the geodesign tool

28

Defining the sectorial claims

29

Valuation

30

Ranking
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31

Valuation

32

Ranking

33

Geodesign voor ondersteuning van provincie Gelderland en 

Rijkswaterstaat bij de planning van het onderhoud van wegen en bruggen. 

Gustavo Arciniegas, Tessa Eikelboom, Ron Janssen 34

Workshop 13 september

35

IJsselbrug

36

Individuele prioritering (detail)
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Prioriteren 11 bruggen door RWS (binnenring) en Provincie
Gelderland (buitenring) (detail)

38

Cortenoeverse brug

39

Cortenoeverse brug

40

Het resultaat: werkafspraken

Wilhelminabrug

• De provincie start nu met het verkennen, hierbij nemen ze de brug mee, dit regelen zij met 
de projectleider. Deze zal de financiële mogelijkheden aangeven.

• RWS probeert het project naar voor te halen omdat door de verkenning van de provincie 
capaciteit gewonnen kan worden. (2022/2023)

• De projectmanager van Gelderland wordt gevraagd contact op te nemen met RWS,

Cortenoeversebrug

• Er is hier sprake van een gezamenlijk probleem. RWS kaart het probleem intern aan bij haar 
directie en gaat in gesprek met GPO. De provincie verhoogt de urgentie van de brug. RWS 
en de provincie houden onderling contact met elkaar. 

• RWS is in principe bereid de brug aan de provincie over te dragen. Omdat dit op het hoogste 
niveau moet worden besloten gaat dit wel even duren en is dus geen oplossing voor de korte 
termijn. 

Middachtenbrug

• RWS draagt voor aan het bestuur om deze brug over te dragen: 1 oktober is hier over een 
afspraak. 

• De onderhoudsmaatregelen van de brug moeten in kaart worden gebracht, dit gebeurt 
tijdens het groot onderhoud van de provincie.

• Aan de hand van de technische staat van de brug en mogelijke aanvullende afspraken zal 
overdracht aan de provincie worden uitgewerkt.  

•

41

Geodesign voor digitale kennisuitwisseling voor 
het gebruik van de Duursche waarden

Gustavo Arciniegas, Tessa Eikelboom, Ron Janssen 42

Workshop met gebiedsgebruikers 24 juni 2019
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Bestaande gebruik van de Duursche waarden

44

Knelpunten en wensen voor het gebruik van Duursche waarden

A geodesign tool to support 
allocation of waste containers in 
the public space.

A geodesign tool to support 
allocation of waste containers in 
the public space.

Ron Janssen

wasteecosmart.eu

Map of IJburg showing waste containers
and walking distances

The assignment

You have five waste containers 
available;
Move the containers until walking 
distances are minimized; 
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A real geodesign tool

It is based on spatial information;
It is interactive;
It produces a spatial design


