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1 - Situatie / Probleemstelling

IDDS groep is een onderzoeks- en advies bureau bestaande uit 
meerdere disciplines (BV’s) die allemaal onder verschillende namen 
naar buiten traden. 

• Geen duidelijke visie / missie

• Geen optimale strategie

• De onderlinge synergie was zwak

• Het verhaal naar buiten toe was niet eenduidig genoeg

•  De huidige communicatietools die ze tot hun beschikking 
hadden waren niet uniform en voldeden daardoor niet. Denk 
hierbij aan Website, brochures en huisstijl.

•  Betekenis naam IDDS had geen raakvlakken meer met de 
huidige activiteiten

2 - De Opdracht

Nieuwe fundering leggen voor de toekomst en scherpstellen visie / 
missie en strategie. Met de conclusies van het strategietraject moet 
er een geheel nieuwe huisstijl + nieuwe effectieve communicatietools 
(website, brochure, etc) worden ontwikkeld. Belangrijk was wel 
dat de conclusies uit het stratgietraject het vervolgtraject zouden 
bepalen.

3 - Strategietraject

Hier hebben we onze vaste partner voor ingeschakeld. In 10 sessies 
van 2,5 uur heeft hij samen met ons en de voltallige directie van IDDS 
de kern van het probleem blootgelegd. Vervolgens werden de visie / 
missie en strategie scherpgesteld en samen met de directie bepaald 
hoe zij straks naar buiten zouden willen gaan treden. Zoals eerder 
aangeduid was een groot deel van het probleem dat IDDS bestond 
uit meerdere BV’s met verschillende bedrijfsnamen. Buitenstaanders 
en clienten herkenden de bedrijven niet alszijnde één organisatie 
terwijl dat wel de kracht zou moeten zijn. De versnippering zorgde er 
tevens voor dat het verhaal naar buiten toe niet uniform was.

De conclusies uit het strategietraject
• Nieuwe visie, nieuwe missie en een nieuwe strategie

•  Alle BV’s gaan onder de naam IDDS verder

•  De verschillende disciplines/expertises worden vanaf nu als 
kennisgebieden aangeduid

•  De kennisgebieden vallen allemaal onder de nieuwe 
overkoepelende divisie Ruimte & Ontwikkeling

• Kernwaarden IDDS vastgesteld (focuspunten)

•  Instellen vast synergieteam 
 - Bestaande uit de directie + alle bedrijfsleiders
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4 - Plan van Aanpak

De conclusies uit het stragietraject vertalen in concrete tools. 
Bepalen wat er nodig is om het nieuwe verhaal van IDDS over 
te gaan brengen zowel intern als extern. De volgende tools zijn 
geformuleerd:

•  Nieuwe invulling van de letters van de naam IDDS
 - Door middel van een interne wedstrijd

•  Nieuw logo voor de gehele organisatie
 - Alle losse BV’s gaan onder één naam verder

• Nieuwe huisstijl

• Overkoepelende website

• Corporate brochure

• Magazine 
 - Communicatie zowel intern als extern

• Copywriting 
 - Brochure, website, magazine, interne communicatie

•  Vervanging intranet door personeelsgedeelte op de nieuwe website

• Bedrijfsvideo / Bedrijfspresentatie

•  Branding kantoren
 - Entreeborden, parkeerbordjes, aankleding vergaderruimtes

5 - Uitwerking

•  Kick-off  
De uitwerking is gestart met een kick-off presentatie voor het 
personeel tijdens de nieuwjaarsborrel. De conclusies uit het 
strategietraject zijn gepresenteerd aan het voltallige personeel.

•  Nieuwe invulling van de letters  I D D S 
De oude invulling dekte de lading van de werkzaamheden van 
het bedrijf niet meer. Om het personeel direct te betrekken bij alle 
veranderingen die op komst waren (behoorlijke impact natuurlijk) is 
besloten om het personeel zelf de nieuwe naam te laten bedenken. 
Dit is in de vorm van een wedstrijd gegoten die gestart is tijdens de 
kick-off presentatie. Het resultaat was goed en de nieuwe naam is 
bedacht door een personeelslid en luid. Inventief Door Doelgerichte 
Samenwerking.

•   Concept logo + kapstok voor de gehele uitwerking 
De nieuwe strategie moest vertaald worden naar een nieuw 
beeldmerk (zie hoofdstuk paragraaf 6 voor een uitgebreide 
omschrijving van hoe dit logo tot stand is gekomen)

•  Huisstijl 
Gezien het feit dat alle bedrijven onder één naam verder gaan, 
maar dat de kennisgebieden wel afzonderlijk van elkaar kunnen 
opereren hebben we gekozen voor een meervoudig briefpapier. De 
grootste kennisgebieden hebben een eigen briefpapier gekregen. 
Alles is wel binnen één corporate grid opgemaakt en op elk 
briefpapier staat de zelfde verwijzing naar de structuur van IDDS.  
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Wel is het zo dat er maar één type envelop is, één type 
visitekaartje, rapportmap en ordner voor de gehele organisatie. 
IDDS gaat onder één naam naar buiten treden en een uniforme 
huisstijl is daarbij essentieel.

•  Conceptbeeld 
Het logo hebben we vertaald naar een conceptbeeld die we als 
keyvisual kunnen gebruiken voor alle communicatie-uitingen. Door 
het logo als een grid over een te ontwikkelen gebied te leggen 
wordt het verhaal achter het logo direct vertaald naar beeld. Dit 
beeld is tevens de basis voor de bedrijfsvideo met animatie

•  Copywriting 
Onze copywritster heeft aan de hand van een uitgebreid interview 
met de directie alle teksten geschreven. De basis was de tekst voor 
de website. De insteek was om heldere teksten te krijgen die in het 
kort duidelijk uitleggen wat IDDS doet. Het begrijpelijk houden door 
het zoveel als mogelijk weglaten van moeilijke technische termen 
was hierbij erg belangrijk. Het doel van de tekst is dat het wervend 
is. Het moet mensen motiveren om contact op te nemen. Geef je 
teveel informatie dan is die prikkel minder.

•  Website 
De strategie voor de website is het delen van kennis op een 
verhalende manier. Niet alleen maar feiten opnoemen, maar vooral 
laten zien dat IDDS de kennis in praktijk brengt. De website is een 
magazine-achtige informatiebron geworden. Op de website wordt 
aan de hand van projecten, artikelen, interviews de totale expertise 
van IDDS uitgedragen. Op deze manier is de website interessant 
om te blijven volgen en de rijkwijdte is heel groot.

•  Brochure 
De corporate brochure is een doorvertaling van de website. De 
teksten zijn aangepast naar brochurestijl. Voor de rest veel foto’s 
die goed laten zien wat IDDS allemaal aan kennis in huis heeft.

•  Magazine 
Om de interne synergie te vergroten is gekozen om een magazine 
in te zetten. Hierin komt veel info te staan over het reilen en zeilen 
binnen de IDDS organisatie, bijzondere projecten, interviews, etc. 
Er is voor gekozen om het magazine neutraal te houden om tevens 
in te kunnen zetten voor extern gebruik. Het personeel leert elkaar 
op deze manier goed kennen, maar ook de relaties van IDDS 
krijgen op deze manier een unieke kijk in de keuken.

•  Bedrijfsvideo 
Korte krachtige bedrijfsfilm waarin alles wat IDDS doet wordt 
uitgelegd in woord en beeld. De video is geplaatst op de website. 
Er komen ook nog versies om te tonen in de receptie en voor op 
beurzen.

•  Branding kantoren 
 Alle bestaande items zijn vervangen door nieuwe o.a.: 
entreeborden, parkeerborden, panelen vergaderruimte, 
autobestickering, vlaggen, balieborden en naambordjes.
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6 - Het logo uitgelicht

Het concept achter het logo komt van een 
schilderij gemaakt door Dennis Hardes 
genaamd ‘The Beauty of Connecting’. 

Aangezien IDDS vanaf nu naar buiten treedt met totaalprojecten, 
combinatieprojecten en kennisgebieden - en daarbij de merknaam 
IDDS in de communicatie-uitingen krachtig naar voren komt - is 
gekozen voor een logo dat al deze elementen verenigt. Elk los vier-
kant van het logo staat voor een kennisgebied. Alle vierkanten staan 
direct of indirect met elkaar in verbinding of overlappen elkaar. Deze 
connectie staat voor de combinatieprojecten, een combinatie maakt 
een verhaal sterker. Alle kennisgebieden en combinaties samen 
vormen het hele logo en staan voor de meest krachtige uiting van 
IDDS: het totaalproject. Hierbij geldt: het geheel is meer dan de som 
der delen. Tot slot is de merknaam IDDS prominent, herkenbaar en 
duidelijk verwerkt in de voorgrond van het logo. 

De petrolkleur is een 
verwijzing naar de oude 
werkzaamheden van 
IDDS in de petroleum-
branche.

7 - ‘De Hark’

Vanaf het moment dat er besloten was dat IDDS gaat werken met 
totaalprojecten, combinatieprojecten en kennisgebieden moest 
er een manier bedacht worden om dit te verbeelden. Het beeld 
moet simpel, helder en duidelijk zijn. In één oogopslag moet je 
immers kunnen zien dat IDDS als geheel alle kennisgebieden in 
het assortiment had. Tevens slechts, één of meerdere, kennis-
gebieden afgenomen kunnen worden. Mocht het zo zijn dat IDDS 
in de toekomst gaat uitbreiden, dan zou er ook vrij makkelijk 
kennisgebieden toegevoegd kunnen worden. Na een korte 
brainstorm kwamen wij met ‘De Hark’. Dit is een vrij oneerbiedige 
naam voor iets wat wel volledig de lading dekt. Deze Hark komt op 
alle uitingen terug, al dan niet als geheel.
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idds (inventief door doelgerichte 
samenwerking) is een landelijk opererend 
multidisciplinair onderzoeks- en adviesbureau. 
samen met u gaan wij op zoek gaat naar 
integrale en waardevolle oplossingen op 
het gebied van ontwikkeling van locaties, 
zowel boven- als ondergronds. door onze 
verscheidenheid aan expertises zijn wij in staat 
om binnen het gehele traject te onderzoeken, 
adviseren, begeleiden en controleren.

IDDS
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onZe meerWaarde

Op het gebied van locatieontwikkeling verzorgen wij zowel totaalprojecten als af-

zonderlijke disciplines (kennisgebieden). Welk soort project u ook laat uitvoeren, u 

geniet altijd het voordeel van kennis en ervaring. Hoe? Doordat we alle disciplines 

beheersen, denken we vooruit, voorkomen we confl icten tussen verschillende ken-

nisgebieden en besparen we aanzienlijk op de kosten. Ondanks onze veelomvat-

tende disciplines, garanderen wij u persoonlijke begeleiding en op uw wensen aan-

gepaste plannen. Wij zorgen ervoor dat de oplossing voor uw vraagstuk aansluit op 

uw budget, tijdsbestek en persoonlijke voorkeuren.

KWaLiteit

IDDS beschikt, naast kennis en ervaring, over alle benodigde certifi caten voor de 

uitvoering van de kennisgebieden. U kunt er dan ook van op aan dat alle werk-

zaamheden geheel volgens de regelgeving worden uitgevoerd en u, ook op langere 

termijn, van kwaliteit gewaarborgd bent. 

 

onaFHanKeLijKHeid

IDDS zet haar expertise in om voor u de beste kwaliteit tegen de meest gunstige 

prijzen te realiseren. Om belangenverstrengeling te voorkomen en kwaliteit te waar-

borgen, voeren wij aannemingsgerelateerde werkzaamheden niet zelf uit. Wat wij 

voor u doen is het uitvoeren van de onderzoeken, het adviseren en begeleiden van 

de te nemen stappen en het controleren van de resultaten. Zo is IDDS tijdens uw 

project altijd een betrouwbare partner.

IDDS
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Kennisgebieden

IDDS biedt ook de mogelijkheid om gebruik te 

maken van een deel van onze expertise. Een 

belangrijk voordeel hierbij is dat wij, naast de 

discipline waar u ons voor inzet, kennis hebben 

van het vervolgtraject. Zo kunnen we actief mee-

denken over de te zetten stappen en specifieke 

aspecten waarmee rekening moet worden ge-

houden. We onderscheiden de kennisgebieden 

milieu, archeologie, explosieven, ecologie, water, 

asbest, cultuurtechniek, bouw en infra.

CombinatieprojeCten

Natuurlijk is ook een combinatie van kennisge-

bieden mogelijk. Sterker nog, IDDS is bij uitstek 

geschikt voor het maken van combinaties omdat 

wij alle kennisgebieden met betrekking tot loca-

tieontwikkeling in huis hebben. Hiermee kunnen 

we aanzienlijke voordelen voor u behalen, waarbij 

kennis en kwaliteit altijd voorop staan en u een 

integraal advies krijgt. Met combinatieprojecten 

bespaart IDDS u veel tijd en kosten. 

LoCatiesCan

Een speciaal combinatieproject is onze locaties-

can. Deze scan is voor initiatiefnemers die een  

locatie willen herontwikkelen en vooraf alle kan-

sen en risico’s in kaart willen brengen. Door onze 

kennisgebieden te combineren brengen we de 

mogelijkheden en beperkingen van uw project in 

kaart en krijgt u inzicht in de te nemen vervolg-

stappen.

seCond opinion

IDDS kan voor u een second opinion geven 

op adviesrapporten. Wij controleren gerappor-

teerde onderzoeksgegevens en bijbehorende 

adviezen op juistheid en volledigheid. Ook de 

technische en financiële onderbouwing van de 

geadviseerde vervolgstappen worden zorgvul-

dig geverifieerd. 

idds kan voor u een project realiseren vanaf de aankoop van (bouw)grond tot het (sleutelklaar) 

opleveren van het eindproduct. omdat wij met alle kennisgebieden jarenlange ervaring hebben, 

kunnen wij u effectief bijstaan in de planning, vergunningaanvraag, bouw/inrichting en afwer-

king. Waar nodig maken we gebruik van de expertise van bedrijven waar we nauw mee samen-

werken. Wij kennen van elk projectonderdeel de vervolgstap, mogelijkheden en valkuilen en 

spelen hier continu op in. Hierdoor bespaart u niet alleen veel inspanning en tijd, maar bovenal 

veel kosten. met één aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen, is het project voor u over-

zichtelijk en helder.

Ruimte & Ontwikkeling 
(Totaalprojecten)
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Om de opdrachtgever optimaal te kunnen bedienen, 

hebben we als IDDS de krachten gebundeld. We 

benutten daarmee de sterke kanten van onze orga-

nisatie. Wij zijn een kennisinstituut waarbinnen al de 

kennis aanwezig is die onze opdrachtgevers nodig 

hebben om hun projecten of doelstellingen van het 

begin tot het einde te kunnen realiseren. Elk onder-

deel van onze organisatie is in staat een deel van een 

traject voor de opdrachtgever te verzorgen. Wanneer 

wij onze krachten bundelen, kunnen we het gehele 

traject verzorgen. Mocht een bepaalde expertise toch 

ontbreken, maken we gebruik van gerenommeerde 

bureaus waar we nauw mee samenwerken. Com-

municatie met de opdrachtgever, maar ook tussen de 

medewerkers onderling is hierbij van wezenlijk belang. 

In 2010 ging de aandacht binnen de organisatie uit 

naar interne aangelegenheden, waarbij synergie het 

sleutelwoord was. Door middel van synergie tussen de 

verschillende kennisgebieden zijn we nu in staat om 

effi ciënter te werken. Dit versterkt ons dienstenpakket, 

wat meerwaarde oplevert voor onze opdrachtgever.

Het jaar 2011 biedt ons veel kansen, die we kunnen be-

nutten als we de kracht van onze synergie voortzetten 

en verder uitbouwen. Vanwege het van kracht worden 

van de Wabo (omgevingsvergunning) dwingt de over-

heid onze opdrachtgevers tot het indienen van een al-

les omvattende vergunning. Er zijn vrijwel geen spelers 

op de markt die deze alles omvattende vergunning met 

bijbehorende onderzoeken kunnen verzorgen. 

Aangezien IDDS vanaf nu naar 

buiten treedt met totaalprojecten, 

combinatieprojecten en kennisge-

bieden - en daarbij de merknaam 

IDDS in de communicatie-uitingen 

krachtig naar voren komt - is gekozen voor een logo 

dat al deze elementen verenigt. Elk los vierkant van 

het logo staat voor een kennisgebied. Sommige vier-

kanten staan direct of indirect met elkaar in verbin-

ding of overlappen elkaar. Deze connectie staat voor 

de combinatieprojecten, een combinatie maakt een 

verhaal sterker. Alle kennisgebieden en combinaties 

samen vormen het hele logo en staan voor de meest 

krachtige uiting van IDDS: het totaalproject. Hierbij 

geldt: het geheel is meer dan de som der delen. Tot 

slot is de merknaam IDDS prominent, herkenbaar en 

duidelijk verwerkt in de voorgrond van het logo. 

KrACHtEN BUNdELEN

HEt NIEUwE IddS LoGo: tHE BEAUtY oF CoNNECtING

de recessie heeft gevolgen gehad voor de markt waarbinnen IddS opereert. diverse spelers, zowel 
concurrenten als opdrachtgevers, zijn van de markt verdwenen. de overgebleven potentiële opdracht-
gevers investeren minder en zijn voorzichtiger geworden, hetgeen zich uit in minder opdrachten en 
hevigere concurrentie.

SPECIALE dANK

Onze speciale dank gaat uit naar 

Dennis Hardes en Fester Koekoek 

van Ontwerpstudio Kuhasa voor 

hun enorme inzet, flexibiliteit en 

onuitputtelijke bron aan creatieve 

ideeën. Zonder hen was onze nieu-

we huisstijl niet geworden wat het 

nu is. Heren, namens onze gehele 

organisatie, bedankt! 

De directie van IDDS.

4
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IddS wordt aangestuurd door een driehoofdige directie. Zij nemen gezamenlijk de algehele leiding 
van IddS op zich en sturen de bedrijfsleiders van de verschillende kennisgebieden aan. 

MArCo VErHoEVEN
Functie: Financieel directeur

Marco is verantwoordelijk voor alle fi nanciële processen van de organisatie en de bij-

behorende rapportages. Hij analyseert de gegevens, doet aanbevelingen voor verbe-

teringen en vertegenwoordigt de organisatie op fi nancieel vlak naar buiten toe. Naast 

deze werkzaamheden geeft hij direct leiding aan de fi nanciële afdeling.

‘’Onze organisatie wil zich verder positioneren als een sterke partner voor opdrachtgevers. We zijn gericht op 

duurzame samenwerkingen, waarbij eenieders expertise wordt geaccepteerd en gerespecteerd. We hebben 

elkaar nodig voor het waarmaken van onze ambities.’’

KEES BroUwEr
Functie: Commercieel directeur

Kees is verantwoordelijk voor alle commerciële zaken. Hij houdt zich bezig met onder 

andere de synergie, acquisitie, strategische projecten en samenwerkingsverbanden. 

Als voorzitter van het synergieteam geeft hij leiding aan de bedrijfsleiders van de ver-

schillende kennisgebieden.

‘’Om onze ambities waar te kunnen maken, moeten we effectief samenwerken. Alleen door effectief samen te 

werken, is het mogelijk het beste uit de organisatie te halen. Het bundelen van krachten en kennisdeling maakt 

ons bedrijf sterker en levert de opdrachtgever een product op met meerwaarde.’’

MArCo BotErMANS
Functie: Algemeen directeur

Marco is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie. Hij geeft onder ande-

re direct leiding aan de stafafdelingen van IDDS, zorgt dat de kwaliteitsnormen 

gehaald worden en dat deze up-to-date zijn. Daarnaast bewaakt hij de beleidsafspraken. 

‘’De afdelingen die onder IDDS vallen zullen door een optimale onderlinge samenwerking meer en meer een ‘unie 

van kennisgebieden’ moeten opleveren. De vorming van de unie van bedrijven is een droom die uitkomt! Onze 

belangen zijn geheel gelijk. Door een optimalisatie van de interne synergie kunnen we de opdrachtgever beter 

bedienen en onze slagkracht vergroten.’’

dE dIrECtIE

5
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MILIEU
IDDS beschikt over uitgebreide technische en beleids-

matige kennis op het gebied van onder andere de Wo-

ningwet (bouwvergunningen), de Wet milieubeheer, de 

Wet bodembescherming en wetgeving omtrent ruimte-

lijke ordening. Zodoende kunnen wij onze opdrachtge-

vers bijstaan in alle bodemgerelateerde vraagstukken.

Bodemonderzoek
Onder bodemonderzoek (of milieukundig onderzoek) 

verstaan we verkennende onderzoeken, oriënterende 

onderzoeken en nadere onderzoeken. IDDS kan hier-

in aanzienlijke voordelen voor haar opdrachtgever be-

halen. Aan de hand van gericht historisch vooronder-

zoek, monstername en analyses onderzoeken we of 

de bodem al dan niet verontreinigd is. Indien er sprake 

is van bodemverontreiniging stellen we het soort ver-

ontreiniging vast, onderzoeken we hoe ver het zich 

heeft verspreid en stellen we vast in hoeverre het een 

bedreiging vormt voor mens en omgeving. Afhankelijk 

van de ernst van de verontreiniging en de toekomst-

plannen van de locatie, moet de bodemproblematiek 

binnen een bepaald tijdsbestek worden aangepakt. 

Wij brengen een gericht advies uit over de meest ge-

schikte oplossing, waarbij tijd en geld belangrijke we-

gingsfactoren zijn.

Bodemsanering
Bij het uitvoeren van een bodemsanering krijgt 

een initiatiefnemer te maken met drie fasen waarin 

IDDS van dienst kan zijn. In de voorbereidingsfa-

se richten we ons onder meer op de afweging van 

saneringsmethodieken,de planvorming, het verzorgen 

van vergunningen en aanbesteding bij saneringsbe-

drijven. In de uitvoeringsfase nemen we onder meer 

de milieukundige begeleiding en directievoering op 

ons. In de laatste fase, de nazorg, ronden we de sa-

nering af en evalueren deze zodat de opdrachtgever 

verzekerd is van kwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit
In het Besluit bodemkwaliteit zijn regels opgenomen met 

betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond en 

baggerspecie. IDDS kan haar opdrachtgevers bijstaan 

met deskundig advies bij werkzaamheden die aan dit 

besluit zijn gerelateerd. Denk hierbij aan grote grond-

verzetswerkzaamheden of reconstructies van wegen.

IddS kan voor haar opdrachtgevers de engineering van een project realiseren vanaf de aankoop van 
(bouw)grond tot het (sleutelklaar) opleveren van het eindproduct. daarnaast biedt IddS volop de mo-
gelijkheid om gebruik te maken van een deel van haar expertise. dit kan in de vorm van het inschakelen 
van één kennisgebied of een combinatie daarvan. IddS heeft de volgende kennisgebieden:

KENNISGEBIEdEN
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ArCHEoLoGIE
Bij wijziging in het bestemmingsplan of bodemversto-

ring door nieuwbouwactiviteiten is een initiatiefnemer 

vaak bij wet verplicht om archeologisch onderzoek uit 

te voeren. IDDS spitst zich toe op alle aspecten van 

archeologisch, cultuurhistorisch en bouwhistorisch 

erfgoed binnen de bouw en ruimtelijke ontwikkeling. 

Wij voeren risicoanalyses, onderzoeken en opgravin-

gen uit. Daarnaast zijn wij actief met advisering in het 

kader van het erfgoedbeleid waarbij te denken valt 

aan het opstellen van verwachting- en beleidskaarten 

en daarbij horende adviezen. De meerwaarde voor 

onze opdrachtgevers is dat onze advisering is gericht 

op archeologisch sparend bouwen, waarbij we zowel 

behoud van archeologie als aanzienlijke kostenbespa-

ringen nastreven.

EXPLoSIEVEN
In de Nederlandse bodem zijn nog altijd veel onge-

sprongen explosieven aanwezig. Een eigenaar van 

bouwgrond is primair verantwoordelijk voor wat er op 

zijn terrein gebeurt. Hij wil dus niet het risico lopen 

dat er een explosief in de bodem van zijn terrein ont-

steekt en hij voor de gevolgen opdraait. Daarbij stelt 

de Nederlandse wet dat een bedrijf zijn werknemers 

niet aan gevaarlijke situaties mag blootstellen. Dat 

houdt in dat wanneer er bodemingrepen plaatsvin-

den (bijvoorbeeld bij nieuwbouw) in explosief-kriti-

sche gebieden, er geen activiteiten mogen worden 

uitgevoerd voordat het zeker is dat de situatie veilig 

is. Dit kan het proces enorm vertragen. IDDS heeft 

alle bodemgerelateerde kennis in huis om haar op-

drachtgever te behoeden voor een onveilige werksi-

tuatie, grote vertragingen en de fi nanciële gevolgen 

van dien.

ECoLoGIE
Bij veranderingen in het bestemmingsplan of een her-

ontwikkeling van een locatie is een terreineigenaar 

vaak verplicht om ecologisch onderzoek te doen. 

IDDS beschikt over de kennis en kunde om dergelijk 

onderzoek volgens de regelgeving uit te voeren. Ons 

advies is gericht op het voorkomen van vertraging of 

zelfs stopzetting van geplande activiteiten.

wAtEr
Watergerelateerde projecten variëren van drainage-

berekeningen voor agrarisch land tot het uitvoeren 

van de watertoets voor nieuwbouwprojecten. Door 

jarenlange expertise en uitgebreide kennis is IDDS in 

staat om het gehele traject te ondersteunen.

... KENNISGEBIEDEN
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