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Het mooie aan de MapTable vind ik dat je er omheen kan 
staan. Er ontstaat dynamiek en gelijkwaardigheid. Je 

hebt een compleet ander gesprek dan wanneer je met zijn 
allen naar een muur zit te kijken waarop een beeld wordt 
geprojecteerd’, aldus Mike van Oostveen. Hij is projectsecre-
taris bij de Gemeente Deventer, waar gebruikt wordt 
gemaakt van een interactieve kaarttafel om plan- en 

beleidsprocessen 
te ondersteunen. 
Steeds meer 
overheden en 
adviesbureaus 
gebruiken dit 
instrument om 
bijeenkomsten te 
ondersteunen. ‘Je 
gaat echt met 
elkaar om tafel, je 
zit niet achterover 
geleund naar een 
presentatie te 

kijken’ zegt ook Sander te Lindert van Rijkswaterstaat, dat 
de tafel inzet om inspraakprocessen te verbeteren.

Digitale kaarttafels
Een energiekere en actievere manier van vergaderen dus. 
Het is één van de belangrijkste bevindingen uit vijftien 
interviews met MapTable gebruikers in het kader van een 
promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Er werd 
besloten tot deze interviews omdat steeds meer spelers in 
de ruimtelijke sector gebruik maken van digitale kaarttafels 
om processen te ondersteunen. In essentie zijn dit grote 
computerbeeldschermen in de vorm van een tafel. Er zijn 
diverse anglicismen om ze aan te duiden: ‘touch table’, 
‘surface table’ en ‘MapTable’. Deze laatste term verwijst 
meestal naar de tafel van het geocommunicatiebedrij 
Mapsup. Jaap de Kroes, oprichter van Mapsup vertelt: ‘het 
is eigenlijk een beetje toevallig ontstaan. In 2004 zag een 
collega zo’n tafel staan op een bijeenkomst van ESRI [een 
grote leverancier van GIS-software –PP] en dacht: dat is 

Steeds meer partijen in de ruimtelijke ordening maken gebruik van een digitale kaarttafel 
om planprocessen te ondersteunen. Maar wat is eigenlijk de meerwaarde van de inzet van 
zo’n tafel? De bevindingen van een rondtocht langs vijftien gebruikers. ‘Door zo’n tafel krijg 
je een heel ander gesprek’. 
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Geoinformatie op tafel

‘ interessant. Een paar maanden later werd mij gevraagd of ik 
zo’n tafel kon leveren. Ik ben toen aan de gang gegaan met 
het ontwerpen van een geschikt onderstel. Inmiddels 
hebben we meer dan 20 tafels verspreid door heel Neder-
land staan’.

Van GIS naar Geo
Hoewel kaarttafels in principe overal voor ingezet kunnen 
worden – één geïnterviewde vertelde hoe ze er in de pauzes 
prima Tour de France op hadden gekeken – is de meest 
frequente toepassing in het GIS-domein. Terwijl geoinfor-
matie in veel organisaties nog al eens weggestopt zit in de 
ICT-hoek, komt het met een MapTable letterlijk boven tafel.  
‘Het geo-denken wordt echt bevorderd, mensen gaan 
ruimtelijker denken’, is de ervaring van Bart Willemse, 
GIS-adviseur bij de Provincie Zeeland. ’Dat geldt voor 
iedereen die erbij betrokken is, dus zowel voor collega’s of  
mensen van buiten.’ Geografische informatie wordt kortom 
veel minder iets van het technische domein, maar staat veel 
centraler bij de mensen die met inhoud en beleid bezig zijn.

E1ciëntie
Mits goed uitgevoerd, is deze manier van werken e!ciënter 
dan een meer traditionele aanpak. Kaartlagen kunnen met 
een druk op de knop worden opgeroepen. De kaarttafel is 
daarnaast een ‘geogeheugen’; ideeën, observaties en 
beslissingen slaan de betrokken op met een geografische 
referentie. Dit sluit aan bij de trend om beleidsstukken veel 
explicieter te koppelen aan geografische locaties. Sander te 
Lindert wijst op nog een andere productiviteitsslag: ‘Ik 
merk dat er heel e!ciënt vergaderd wordt, omdat mensen 
staan. De vergadertijd wordt daar korter van.’   

Integraliteit
E!ciëntieverbeteringen zijn zeker in de huidige tijd van 
bezuinigingen een belangrijk onderwerp. Toch is dit meestal 
niet de primaire reden om een digitale kaarttafel in te 
zetten. Een veel belangrijker uitgangspunt is verbetering 
van het plan- of beleidsproces. De meerwaarde van een 
kaarttafel schuilt erin dat verschillende disciplines met 
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name omdat de huidige generatie GIS-software niet goed 
genoeg aansluit op een meer creatieve en ontwerpende 
manier van werken. Daarnaast vereist de inzet van een 
kaarttafel dat de datainfrastructuur en ondersteunende 
techniek op orde is. Vastlopen is funest voor de dynamiek. 
In tegenstelling tot papieren kaarten, kun je niet even snel 
een nieuw vel tevoorschijn toveren.

Toekomst
Naast het overkomen van deze beperkingen is het vooral 
interessant om te zien of digitale kaarttafels aansluiting 
kunnen vinden bij nieuwe manieren van planning. Nu de 
overheid haar leidende rol opgegeven lijkt te hebben, wordt 
samenwerking tussen belanghebbenden steeds belangrijker. 
Het risico van deze focus op het proces is dat de inhoud aan 
belang inboet. Er kan zogenaamde negotiated nonsense 
ontstaan. Digitale kaarttafels kunnen bijdragen een een 
proces waarin de inhoud – letterlijk – op tafel ligt en 
ruimtelijke analyses sneller en makkelijker gemaakt 
worden. Eén ding moet hierbij niet vergeten worden: 
kaarttafels zijn een hulpmiddel, géén doel op zich.

 é Peter Pelzer

‘Mensen uit hun discipline trekken 
en laten samenwerken’

Uit  rondgang en er var ing bl i jkt : 
dig itale  kaar ttafels  hebben potentie 
voor een betere en eff ic iëntere 
r uimteli jke  ordening.
Beeld Peter Pelzer

elkaar in gesprek raken. Er ontstaat een dialoog die 
inhoudelijk is en waarbij mensen met verschillende 
achtergronden elkaar proberen te begrijpen. Dymph 
Ho!mans was als duurzaamheidsadviseur van de Gemeente 
Utrecht betrokken bij het opstellen van de structuurvisie 
van de nieuwe wijk Rijnenburg. Tijdens diverse workshops 

maakten de betrokkenen gebruik van de MapTable. 
Ho!mans hierover: ‘We wilden milieu- en duurzaamheids-
waarden eerder in het planproces krijgen. Wat zo’n tafel 
hierbij heel goed doet is mensen uit hun discipline trekken 
en laten samenwerken.’

Beperkingen
Uit de rondtocht langs ervaringsdeskundigen blijkt 
onomstotelijk dat digitale kaarttafels potentie hebben voor 
een betere en e"ciëntere ruimtelijke ordening. Toch komen 
er ook ook een aantal kanttekeningen naar voren. De 
samenwerking met ontwerpende disciplines als stedebouw 
en landschapsarchitectuur wordt als lastig ervaren, met 


