
 
 

AMANSYS: STILLE KRACHT ACHTER COMPLEXE PROJECTEN 
Hoe DHV de wederopbouw in Enschede stroomlijnde met GIS 
 
13 mei 2000. Wat begon als een zonnige lentedag, eindigde in een nationale ramp: 
vuurwerkbedrijf SE Fireworks explodeerde met fatale gevolgen. De media lichtten de 
schuldvraag, het falende beleid en de publieke emoties breed uit. Buiten de 
schijnwerpers tekende zich echter een enorm project af. Onder maatschappelijke druk 
stond de gemeente Enschede voor een immense uitdaging: de wederopbouw van het 
rampterrein. DHV bracht orde in de chaos. Hoe? Met AMANSYS, de stille kracht achter 
complex projectwerk in een turbulente omgeving. 
 
Door Michel Kreileman (specialist geo-informatie, DHV) en Steven de Jong (Politiek-Digitaal) 
E-mail: michel.kreileman@dhv.nl   /   steven@unitedknowledge.nl - 17 mei 2005 
 
Dat de opbouw van het rampterrein geen gewoon bouwproject betrof werd al snel duidelijk. 
Getroffen burgers waren huis en haard kwijt geraakt en gaven ‘de overheid’ daarvan in meer 
of mindere mate, terecht of onterecht, de schuld. Met de wederopbouw zou rekening 
gehouden moeten worden met de emoties van de burgers. Maar hoe doe je dat, als je 
tegelijkertijd die bewoners moet weren van het terrein? De toegang tot het terrein moest 
immers ontzegd worden vanwege de enorme asbestvervuiling en de gevoeligheid voor roof 
van huisraad. De publieke druk, de vele betrokken actoren, de vragen van bewoners, lopende 
onderzoeken, de asbestvervuiling: van de één op de andere dag moest er een sanerings- en 
wederopbouwplan uit de grond gestampt worden.  
 
De uitdagingen waar DHV voor stond waren de volgende. Hoe houdt de projectleiding in zo’n 
situatie het overzicht? Hoe krijgen de betrokken partijen te weten wat zij wanneer en waar 
moeten doen? Hoe wordt de bewoner betrokken bij de opbouw, terwijl het rampterrein 
hermetisch afgesloten is? Wie bewaakt het strakke tijdsschema?  
 
Overzicht en inzicht 
Grootste uitdaging was het aanbrengen van overzicht en inzicht. Twee cruciale zaken voor 
een projectleider om accuraat beslissingen te kunnen nemen. Zeker bij grote projecten, 
vraagt dat om een gedegen voorbereiding. Maar hoe ga je te werk na een plotselinge ramp 
als deze? Een gebied van maar liefst 25 hectare voormalig woongebied en bedrijventerrein 
werd onbewoonbaar verklaard. De sanering van asbest maakte het slopen van beschadigde 
huizen en bedrijven, het ruimen van puin en het bouwrijp maken van de grond er niet 
eenvoudiger op. Hoe zorg je voor een gefaseerd verloop in een strak schema, zonder dat 
aannemers, onderzoeksbureaus, nutsbedrijven, vergunningverleners, handhavers en 
eigenaars elkaar voor de voeten lopen? 
 
AMANSYS-concept 
Een catastrofe van deze aard en omvang had zich nog nooit in Nederland voltrokken. Het 
antwoord van DHV op de complexiteit en chaos was AMANSYS, dat staat voor ‘analytisch 
management systeem’. AMANSYS, is een door DHV ontwikkelde informatiestrategie voor het 
beheren, analyseren en presenteren van ruimtelijke gegevens. Als instrument biedt het een 
transparante basis voor monitoring en pro-actieve risicosignalering gedurende het project. 
Daarbij geeft het snelle en eenvoudige mogelijkheden om overzicht te houden en accurate 
beslissingen te nemen in projecten, zodat vertragingen en extra kosten voorkomen kunnen 
worden. Dit klinkt misschien als taaie theorie uit het zoveelste managementboek, maar niets 
is minder waar… 
 
Applicatie Rampterrein Enschede (ARE) 
Vanuit dit concept ontwikkelde DHV de Applicatie Rampterrein Enschede (ARE), op maat 
vormgegeven naar de informatiestromen die bij het opruimen van het rampgebied van 
toepassing zijn. ARE werd een onmisbaar instrument voor de projectleiding. Een 
laagdrempelige GIS-applicatie die fungeert als dynamisch archief en de status van het project 
communiceert naar de gebruiker. Niet in de eerste plaats in cijfers en grafieken, maar 
simpelweg in kleuren: een grafische schil rondom talloze gekoppelde databases, met de 
plattegrond als ondergrond. De grafische interface vormde de ingang tot het digitale archief, 
waarin niet alleen meetgegevens, maar ook contracten, vergunningen en foto’s werden 



 
 

opgeslagen. Kortom, ARE maakte de problematiek inzichtelijk, overzichtelijk en begrijpbaar 
voor alle betrokkenen. 
 
Burger wordt in wederopbouw betrokken 
De toegevoegde waarde van de foto’s bleek des te meer op avondbijeenkomsten voor 
bewoners. De getroffenen hadden immers plotsklaps huis en haard verloren en konden niet 
zo maar een kijkje nemen op het bewaakte terrein. Met ARE gaf de projectleiding deze 
mensen toch dat kijkje in de keuken, soms zelfs hun eigen keuken. In een oogopslag konden 
de bewoners zien in welke saneringsstadium hun huis of bedrijf verkeerde. Waar de 
projectleiding via enkele klikken bij de meest specifieke informatie kon komen, bleek ARE ook 
toegankelijk en begrijpelijk voor leken. De getroffenen werden betrokken in de wederopbouw 
van hun eigen wijk. Gezien de publieke emoties over het ‘onrecht’ dat hen was ‘aangedaan’ - 
de schuld die bij de autoriteiten werd gelegd - geen onbelangrijke zaak. Het nam de druk van 
de ketel. ARE droeg bij aan de emotionele verwerking. Want ook hier gold: achterhouden van 
informatie, geeft meer onrust dan openheid in informatie. Wat als projectondersteunend 
instrument ingezet werd, bleek ook nog uit te blinken in maatschappelijke relevantie. 
 
Grafische communicatie 
Zoals gezegd geeft ARE met kleuren weer in welk stadium van sanering het project verkeert, 
of eigenlijk nog gedetailleerder: in welk stadium elk bouwwerk en elke zone zich bevinden. De 
volgende schermfoto’s geven een impressie van deze ‘grafische communicatie’. 
 

  
Figuur 1: Applicatie Rampterrein Enschede (ARE) volgens het AMANSYS-concept 
 
Lang niet alle informatie kan grafisch of in de kaart weergeven worden, vandaar dat de kaart 
interactie vertoont als de gebruiker er op klikt. Als er op een punt – dat kan een zone of 
bouwwerk zijn - in de kaart geklikt wordt, toont de applicatie de daarbij behorende informatie 
in een dialoogvenster. Wederom verrassend eenvoudig. In het voorbeeld is in het midden van 
het rampterrein een object aangeklikt (geel). Ter illustratie is de – voor de gebruiker 
onzichtbare – database getoond, waarin de regel van het object oplicht. Deze informatie is 
uiteraard wijzigbaar naar de vorderingen in het project. De applicatie zal dan automatisch de 
wijzigingen grafisch presenteren en opslaan in databases.  
 
Dynamiek van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
Binnenterreindelen en bouwwerken vormen in de applicatie één zone. De andere zone wordt 
gevormd door de bouwwerken. Op deze zones was een asbestregime van toepassing, ofwel 
een gefaseerde aanpak van asbest. Een sanering waarbij verschillende instanties en 
bedrijven betrokken waren met uiteenlopende taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die een controlerende, danwel een uitvoerende functie hebben. Dit betekent 
dat er tijdens het project door de ene partij informatie werd gegenereerd, die een andere partij 
weer nodig had. Immers, de handeling van de ene actor heeft vaak gevolgen voor (het starten 
van) werkzaamheden van een andere actor. 



 
 

 
Deze dynamiek maakte ARE overzichtelijk en inzichtelijk door de mogelijkheid om via deze 
vernieuwende applicatie informatie snel op te vragen en uit te wisselen. Voor de projectleider 
en anderen is het hierdoor duidelijk wie voor welke taak verantwoordelijk en aanspreekbaar 
is. Men kan snel te weten komen in welk stadium een bepaald proces verkeert. De actoren in 
het project zijn: projectmanagement, projectsecretariaat, directievoerder, eigenaren, 
verschillende aannemers, veiligheids- en gezondheidscoördinator, handhaver, 
vergunningverlening, nutsbedrijven en het onderzoeksbureau. 
 
Fasering van taken 
De fasering speelt dus een belangrijke rol binnen het project ‘Opruimen Rampterrein 
Enschede’, en hangt samen met de vordering van deeltaken die aan diverse actoren 
opgelegd zijn. De fasering heeft als kenmerk dat aan het eind van iedere fase een beslissing 
wordt vastgelegd in een beslisdocument, bijvoorbeeld een asbestvrij verklaring of een 
vrijgave van een bouwwerk. De applicatie reageert automatisch op de ingevoerde beslissing 
en geeft grafisch de staat van het project weer. Dit is weer een uitgangspunt voor de 
volgende fase. Zo worden voor de zones de volgende fasen onderscheiden: 

I. Verontreinigd met asbesthoudend materiaal 
II. Asbestvrij maken 

III. Visuele controle en vrijgave door aannemer 
IV. Visuele controle en vrijgave door controlebedrijf 
V. Akkoord directie 

 

 
Figuur 2: Fasering van een zone 
 
Fasering van bouwwerken 
In het voorgaande plaatje is te zien hoe de fasen van de zone gecommuniceerd worden in 
ARE. De bouwwerken – in dit geval de roodgekleurde objecten - zijn echter pas aan de beurt, 
na het accorderen van een zone door de directie. Voor bouwwerken gelden de volgende 
fasen: 

VI. Object is verontreinigd met asbest 
VII. Asbestvrij maken van object 
VIII. Visuele controle op asbest door aannemer 
IX. Visuele controle op asbest door controlebedrijf 
X. Luchtmeting door controlebedrijf 
XI. Vrijgave object door directie (asbestvrij) 
XII. Afsluiting van kabels en leidingen 
XIII. Mogelijkheid tot verwijdering persoonlijke bezittingen bewoner 
XIV. Vrijgave object voor sloop 
XV. Start sloop object 
XVI. Vrijgave voormalig object door aannemer 

XVII. Technische oplevering sloop en akkoord directie 
XVIII. Cultuurhistorisch pand / monument 
 



 
 

Dialoogvensters 
Aan de kleur van de zone of het bouwwerk, wordt dus meteen duidelijk in welke fase het 
verkeert. De kwaliteiten van projectleiders bleken overbodige luxe: een kind kan de was doen 
met zo’n eenvoudig bedienbare applicatie. Eerder is verteld dat de database niet zichtbaar is 
voor de gebruiker, maar dat deze gevuld en gewijzigd wordt door dialoogvensters. Op het 
volgende plaatje is het dialoogvenster te zien, dat opent na aanklikken van een bouwwerk. 
Zodra alle gegevens voor – in dit geval – fase 17 ingevoerd zijn, zal de kleur van het 
bouwwerk verschieten en wordt de volgende keer bij het aanklikken fase 18 getoond, omdat 
het een cultuurhistorisch pand betreft. 
 

 
Figuur 3: Fase 17: oplevering en akkoord directie 
 
AMANSYS: de uitdaging in het leggen van verbanden en interacties 
De dynamiek van ARE bestaat uit interactie tussen activiteiten, deelobjecten, locaties en 
fasen. Analytisch beschouwd, komen we tot de volgende verbanden: 
 
Objectmatige verbanden; activiteiten worden gebundeld op grond van het feit dat de 
werkzaamheden een zelfde aanpak voor een groot aantal objecten vereisen. Denk aan de 
saneringsactiviteiten van een aannemer. 
 
Geografische verbanden; activiteiten worden gebundeld omdat zij zich richten op objecten 
binnen een zone. Denk aan de oplevering per zone. 
 
Procesmatige verbanden; activiteiten worden gebundeld omdat zij inzetbaar zijn bij bepaalde 
fasen van werkzaamheden aan objecten. Denk aan, saneren, meten en slopen. 



 
 

Figuur 4: Projectfasering asbestsanering 
 
BodemInformatie Systeem (BIS) 
Bij het bouwrijp opleveren van het gebied, is het noodzakelijk de grond schoon op te leveren. 
Zonder asbestdeeltjes. Om een schone grondverklaring te verkrijgen, dienen dus eerst 
grondmonsters genomen te worden. Pas dan kan een kavel van de gemeente aan de nieuwe 
eigenaar worden overgedragen. Om deze stroom aan bodeminformatie te kunnen managen 
is het BodemInformatie Systeem (BIS) van DHV ingezet.  
 
Het bepalen van de boorpunten bleek niet eenvoudig. Wat voor de explosie nette 
achtertuintjes en perkjes met schuttingen of paadjes ertussen waren, was na de ramp veelal 
een door elkaar gehusselde puinhoop. Waar precies het schuurtje met de asbesthoudende 
golfplaat ophield of het huis met de asbesthoudende regengoot, is moeilijk te bepalen. Na het 
ruimen waren positiebepalende GPS-metingen in het veld nodig om op de juiste plekken 
grond(water)monsters  te kunnen nemen. Al deze gegevens – coördinaten en analysedata – 
werden digitaal ingelezen in het BIS. 
 



 
 

Het BIS genereert 
een 
toetsingsscherm 
met resultaten als 
de toetsingcriteria 
door de gebruiker 
bevestigd zijn. 
Hierop zijn de 
monsterlocaties 
zichtbaar en de 
daarbij 
behorende 
resultaten 
opvraagbaar. In 
het 
toetsingsscherm 
worden nabij de 
monsterlocatie de 
resultaten – net 
als bij ARE - met 
kleuren gevisualiseerd. 
 
Schone grond oplevering dankzij het Bodem Informatie Systeem 
Het opleveren van de grond vergde de nodige aandacht, want na een ramp als deze zou een 
bodemverontreinigingschandaal de zaak op den duur nog rampzaliger maken. DHV was zich 
terdege bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid: hier mochten geen fouten 
gemaakt worden. De inzet van DHV’s Bodem Informatie Systeem (BIS), bleek daarom meer 
nodig dan ooit. De gevonden concentraties werden binnen het BIS automatisch getoetst aan 
de wettelijke normen voor streef- en interventiewaarden. Het BIS kan tegelijkertijd met de 
applicatie ARE gedraaid worden, waardoor beide informatiestromen naast elkaar zichtbaar te 
maken zijn. Hiermee kan naar de toekomstige bewoners gegarandeerd worden dat de grond 
daadwerkelijk schoon.  
 
KavelUitgifte-InformatieSysteem (KUIS) 
Nog voordat wegen, binnenterreindelen en bouwwerken goed en wel gesaneerd waren, lagen 
er al plannen op tafel voor nieuwe woningbouw en bedrijven. Particulieren die een huis wilden 
in het gebied, kregen de mogelijkheid een kavel te kopen en bouwrecht te verkrijgen. Het 
vernieuwende concept AMANSYS bleek ook hier toepasbaar. En zo ontwikkelde DHV 
volgens dit concept het KavelUitgifte-InformatieSysteem, kortweg KUIS. Deze 
spraakmakende, op maat gemaakte applicatie regelt het proces van het uitgeven van kavels 
tot en met het recht van bouwen. 
 
De doelstellingen die DHV moest waarmaken met KUIS luidden alsvolgt: 

�� Bieden van overzicht voor alle betrokkenen 
�� Totaalinzicht in het uitgifteproces 
�� Koppeling tussen reserveringen, contractuele zaken en grafische gegevens 
�� ‘Smeerolie’ tussen de verschillende stappen 
�� Het verkleinen van de kans op fouten en onduidelijkheden 
�� Uitgangspunt: systeem is volgend op de behoefte 

 
Uitgifteschema voor kavels 
Uiteindelijke draaide het project allemaal om de oplevering, kortom het woonbaar maken van 
het rampterrein. KUIS maakte een soepel verloop van reservering tot overdracht mogelijk. 
Net als bij ARE fungeert KUIS als dynamisch archief: ingevoerde gegevens worden grafisch 
gecommuniceerd om de status van een kavel aan te duiden. De volgende tabel toont een 
overzicht van de stappen. Per stap worden betrokkenen, acties en verantwoordelijken 
vermeldt. Het hele proces is uiteraard gericht op de toekomstige bewoners het juiste stukje 
kavel te vergeven dat voldoet aan hun wensen. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stap Uitleg Rol

* 
Actie Inzet KUIS Verantwoor-

delijkheid 
0  
Basiskaart 

grafisch overzicht 
bestaande verkaveling en 
kadastrale gegevens + 
OPR en bestaande 
reserveringen 

st bijhouden 
kaart 

 stedenbouw
-kundige 

1  
Bepalen 
aanbod 

bepalen grondprijs, 
locatie en  oppervlakte 
met de daarbij horende 
stedenbouwkundige 
criteria 

pl 
st 

door 
onderlinge 
communicatie 
bijhouden 
kaarten 

 coördinator 
uitgifte 

2 
Voorlopige 
reservering 

reserveringen invoeren 
m.b.v. het internet  
 

bab 
gz 
pl 

informatie 
regelmatig 
inlezen (min. 1 
keer per 
week) van 
internet door 
grondzaken 

ingelezen 
informatie 
tonen 

grondzaken 

3 
Kavelij 
(indien nodig) 

op basis van geuite 
wensen van pot. kopers 
worden kavels 
toegedeeld. Dit wordt 
vastgelegd in brief + kaart 
met bedenktijd van 2 
weken 

pl 
st 
info 

Communicatie 
tussen info, st 
en pl  
let op bij 
afvallers en 
reserve-
kandidaten 

 coördinator 
uitgifte 
 

4 
Vaststelling 
kavel 

genereren definitieve 
verkaveling 

st 
pl 
gz 

kaart maken 
en tevens een 
versie naar 
vastgoed 
informatie en 
grondzaken 

definitieve 
verkaveling 
inlezen en 
koppeling 
pot. koper 

projectleider 
deelgebied 

5 
Formele 
grond 
reservering 

bij grondzaken gaat een 
brief waarmee de formele 
grond reservering een feit 
is. 

gz brief opstellen 
en  
bijhouden 
formele 
reserveringen 
met paraaf 
van pl 

aanleveren 
informatie 
aan KZS 
van gz en 
terugkoppeli
ng bewaken 
van  
voortgang 

grondzaken 

6 
Besluit B & 
W 

getekend akkoord voor 
koper 

gz  terugkoppeli
ng en 
bewaken 
van 
voortgang  

grondzaken 

7 
Overdracht 

 gz bijhouden in 
KUIS 

 grondzaken/ 
projectleider 

Tabel 1: Overzicht stappen in het proces van kaveluitgifte - * st = stedenbouwkundige, pl = 
projectleider deelgebied, bab = bouwadviesbureaus, info = informatiecentrum, gz = 
grondzaken, KZS = kavel zoeksysteem van grondzaken 
 



 
 

Grafische niveaus 
Het KUIS kan onderverdeeld worden in drie grafische niveaus: deelgebieden, stroken en 
kavels. Een deelgebied is een bepaald gedeelte van de wijk Roombeek, waarbinnen een 
projectleider verantwoordelijk is voor het bewaken van de voortgang in de uitgifte van kavels. 
 
Een strook is een gedeelte van één zo’n deelgebied, waarbinnen de kavels komen te liggen. 
De strook is met name in het begin van het uitgifteproces van belang, als de breedte van de 
kavels nog niet vastligt. Ze vervult een belangrijke rol op het moment dat een potentiële koper 
zich inschrijft voor een kavel via een internetreserveringssysteem. 
 
Na aanwijzing van grond aan potentiële kopers, worden de grenzen van kavels definitief 
vastgesteld. De kavels vormen daarmee het derde niveau in het KUIS. De kavels zullen 
gaandeweg het uitgifteproces van kleur veranderen. Die kleuren corresponderen ook hier met 
een bepaalde fase, waardoor met één oogopslag de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt.  
 
Rollen 
Bij het in kaart brengen van het hele proces van kaveluitgifte, is gebleken dat meerdere 
personen / afdelingen betrokken zijn, met elk een eigen rol. De uitdaging lag met name in het 
feit dat elke rol, met z’n eigen taken, een plek moest krijgen in het hele kaveluitgifte proces. In 
tabel 1 is een aparte kolom opgenomen waarin deze rollen zijn opgenomen. Voor het proces 
zijn de volgende rollen gedefinieerd: stedenbouwkundige, projectleider (incl. coördinator 
uitgifte), grondzaken, communicatie, informatie centrum, bouwadviesbureaus (bab). 
 
Deze rollen komen ook terug in het KUIS, met uitzondering van de bouwadviesbureaus. 
Iedere rol heeft in het proces bepaalde taken en bevoegdheden. Elke rol kan inloggen en 
krijgt het overzicht en voortgang te zien van het gebied. Echter niet elke rol kan gegevens in- 
of uitlezen of gegevens wijzigen. 
 

 
Figuur 5: KavelUitgifte-InformatieSysteem (KUIS) 
 
Weergave kavels 
De communicatie in kleuren is vergelijkbaar met de manier waarop dat in ARE en BIS 
gebeurt. De fasen – zoals omschreven in de tabel – corresponderen met kleuren, zodat ook 
hier in één oogopslag de voortgang te zien is. 


