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Urban Decision Room

De Urban Decision Room is een inter-
actief computersysteem gebaseerd op 
een digitaal model voor simulatie van 
complexe beslissingen betreffende 
stedelijke vraagstukken. Vraagstuk-
ken waarbij verschillende partijen met 
vaak ook verschillende belangen zijn 
betrokken. Met de UDR kan worden 
gewerkt aan het vinden van gezamen-
lijke oplossingen.
 
De Urban Decision Room bestaat uit 
een netwerk van 7 tot 10 compu-
ters, die met elkaar en met een cen-
trale computer zijn verbonden. Op de 
centrale computer wordt in stappen 
een gezamenlijke oplossing (stedelijk 
plan) opgebouwd. Via de toegewezen 
computer brengt elke partij een voor-
stel in als eerste stap in het vinden 
van een gezamenlijke oplossing van 
een vraagstuk. Vervolgens leveren de 
partijen elk vanuit hun eigen discipline 
deeloplossingen voor problemen die 
zich voordoen op weg naar een geza-
menlijk plan. 
In zich meerdere malen herhalende 
reeksen van interactieve acties en 
beslissingen komt een groepsoplos-
sing tot stand. Tijdens dit proces wor-
den tussenstappen, mogelijkheden en 
onoplosbaarheden door middel van de 

centrale computer op voor iedereen 
zichtbare projectieschermen getoond. 
Daarmee krijgen de deelnemers de 
informatie die zij nodig hebben om 
interactief, met elkaar, tot een oplos-
sing te komen. De input van diverse 
betrokken partijen met uiteenlopende 
disciplines en belangen leidt zo via 
een iteratief model tot haalbare plan-
varianten. De Urban Decision Room 
is een nuttig instrument om de grote 
diversiteit van ideeën en belangen van 
de vele betrokken partijen proces-
matig hanteerbaar te maken. Boven-
dien wordt het resultaat op een zeer 
snelle en heldere wijze zichtbaar.  Dit 
bevordert de efficiency en effectiviteit 
van processen van stedelijke gebieds-
ontwikkeling.
 
In het kader van een samenwer-
kingsovereenkomst tussen het Ont-
wikkelingsbedrijf Rotterdam en de TU 
Delft is een pilot van de Urban Decision 
Room gemaakt voor de Waalhaven 
Oost. De Ontwikkelingsmaatschappij 
Stadshavens Rotterdam is nauw be-
trokken geweest bij de ontwikkeling 
van deze pilot. 

Partijen in de beslissings-simulatie 
Waalhaven Oost
Dienst Stadsontwikkeling Rotterdam
Havengerelateerde bedrijvigheid
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Hinderbedrijven
Projectontwikkelaar
Hoogwaardige Bedrijvigheid
Zittende spelers met invloed: Smit 


