
De overgang naar duurzame energie is voor iedere Nederlander een grote uitdaging. Als we 
deze overgang realiseerbaar en betaalbaar willen maken, dan moeten we het slim aanpakken. 
Het is niet alleen een kwestie van duurzaam opwekken van warmte, maar ook het transport-
eren van deze warmte naar de huizen is een belangrijk aspect. Voor het transport van warmte 
zijn buizen en/of kabels nodig en die nemen ruimte in de ondergrond in. Het is al een tijdje 
bekend dat deze ruimte niet overal meer beschikbaar is. 

Het doel van de Complexiteitskaart is het verschaffen van inzicht in de complexiteit/drukte in 
de ondergrond. De Complexiteitskaart maakt het mogelijk dit inzicht in een vroeg stadium te 
krijgen. De kaart is juist ook ontwikkeld voor mensen die zich niet dagelijks met bodemgerela-
teerde zaken bezig houden. 

De kaart is opgebouwd op basis van openbaar beschikbare data, zoals liggingsgegevens van 
elektriciteitsnetten maar ook de locatie van bomen (boomwortels nemen ook ruimte in in de 
ondergrond). Op de kaart krijgt elke buurt een kleur en aan de kleur kan worden afgeleid hoe-
veel procent van de ondergrond grofweg nog beschikbaar is in de betreffende buurt. 

Complexiteitskaart Ondergrond

Wil je meer weten over de Complex-
iteitskaart Ondergrond? Neem dan 
contact op met onze GIS- en data-
specialisten:

Coosje Koster
koster@tteconsultants.nl
06-39218269

Thomas Kaptein
kaptein@tteconsultants.nl
06-15226345

‘Niet uitzoeken tot op de bodem, maar tot ín de bodem!’
Axel Kooiman, TTE Consultants

‘De kaart geeft direct een overzicht van de drukte in de ondergrond’
Gemeente Hilversum, pilotgemeente van de Complexiteitskaart
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Online de kaart bekijken? Scan de QR-code of 
ga naar www.tteconsultants.nl. Onder ‘Project-
en’ vind je de Complexiteitskaart Ondergrond.

TTE Consultants

www.tteconsultants.nl

info@tteconsultants.nl

0570-665870


