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Atlas van de Regio • Meer dan 150 kaartlagen, 12 thema’s
• huidige situatie, afgelopen 25 jaar, en toekomstige ruimteclaims
• publicatie November 2020, update 2022
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Atlas Leefomgeving           Atlas van de Regio



Doel: instrument voor ruimtelijk onderzoek, bijdragen
aan toekomstestendig ruimtelijk omgevingsbeleid

Doelgroep: beleidsmakers (rijk, provincie, gemeente),  
onderzoekers en ontwerpers op het gebied van 
ruimtelijke ordening 



• Aanleiding en context
• Wat is de Atlas van de Regio? 
• Toepassing in PBL regio-ateliers
• Vragen en discussie

Inhoud: 



Aanleiding en context



Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op 
het gebied van milieu, natuur, energie en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-
bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale 
benadering vooropstaat.

Zes sectoren

kersten.nabielek@pbl.nl





Leefomgevingskwaliteit

Toekomstbestendige inrichting

bereikbaar gezond veilig sociaal-inclusief

Klimaatbestendig circulair concurrerend natuur/landschaps-inclusief

Samenhang tussen ruimtelijke opgaven



Monitoring 



Data 



Verkenning 



• Regionale uitwerking ruimtelijk leefomgevingsbeleid (NOVI) 
• Behoefte voor betrouwbare data en kaarten (Rijk en regio’s)
• Toegankelijk maken van PBL kaartmateriaal 

Aanleiding Atlas van de Regio:  



Beleidscontext: Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  



Kaarten/geodata als basisinformatie 



Kaarten/geodata als communicatiemiddel 



Beleidscontext: Nationale Omgevingsvisie (NOVI)  



Voorbeeld: verstedelijkingsstrategie



Ontwerpend onderzoek (beginfase, hoe zit de regio in elkaar)



Ontwerpend onderzoek (beginfase, hoe zit de regio in elkaar)





Atlas van de Regio



Atlas van de Regio (integrale kaartviewer) 



Best of….                                 …plus PBL kaarten

Atlas LIWO, overstroming (IenW) Klimaateffectatlas (CAS) Atlas Natuurlijk Kapitaal ANK (RIVM/LNV) Atlas Leefomgeving (RIVM/RWS/IenW) 

Provinciale atlassen (divers) Kaarten Cultureel Erfgoed (RCE) Nationale Energie Atlas (RIVM/EZK) RES viewer (NP RES) 



















Toepassing Atlas van de Regio



Ruimtelijke Verkenning 2022 
Nederland Later

Toepassing van de Atlas van de Regio 
bij ruimtelijk onderzoek

(Regio-ateliers) 





Toepassing van de kennis uit deze scenariostudie in de 
beleidspraktijk

• Inzicht vergroten
– Ruimtelijke opgaven, oplossingsrichtingen, voorwaarden voor 

succesvol toekomstbestendig beleid

• Communicatie ondersteunen
– Discussie stimuleren en structureren

• Betrokkenheid versterken
– Inspireren (nieuwe wegen), weerstanden (h)erkennen en overwinnen



Ruimtelijke uitwerking:

- ruimtelijke modellering (Ruimtescanner) 
- ontwerpend onderzoek



Regio-ateliers
• Havenregio Rotterdam 2050 (ism provincie Zuid-Holland) 
• Beneden-Dommeldal 2050, Noord-Brabant (ism Waterschap De Dommel en Van 

Gogh Nationaal Park) 



Regio-ateliers
• Regionale uitwerking van de RV scenario’s
• Doel: toetsen en verrijken van de scenario’s, uitwisseling van kennis en discussie 

over ruimtelijke vraagstukken, bijdragen aan robuust regionaal omgevingsbeleid 
• Methode: ontwerpend onderzoek en ruimtelijke modellering (workshops met 

regionale beleidsmakers, rekenen en tekenen, combinatie van schetsen op kaarten 
en ruimtelijke modellering met de PBL Ruimtescanner)



Regio-atelier Zuid-Holland: haven en regio 2050



Regio-atelier Zuid-Holland: haven en regio 2050

Atlas van de Regio















Regio-atelier Zuid-Holland: haven en regio 2050



Regio-atelier Zuid-Holland: haven en regio 2050





Atlas 2022



• 20 nieuwe kaartlagen: gezondheid, inkomen, ecosystemen 
onder druk, natuurlijk klimaatbuffers, hoogtekaart, …

Update maart 2022:  



• Update kaarten ruimtelijke dichtheden (fsi, mxi, gsi) 
• Update bestuurlijke indeling (obv van gemeentelijke indeling 

2022) 

Vooruitzicht 2022:  



• Beschikbaarheid data (ruimtelijke plannen voor wonen, 
werken, energie en natuur) 

• Technische beperkingen (op dit moment nog geen WFS/WMS 
services mogelijk)

Waar lopen we tegen aan:  



• Feedback en suggesties welkom!

Atlas in ontwikkeling:  

kersten.nabielek@pbl.nl
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