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• Workflow voor bouw en gebruik van 
data

• Use case: Bouw van het model
• Use case: Burgers betrekken bij

plannen
• Use case: Stedelijk model met een

reality model

3D model voor stedelijke
digital twin



Workflow: participatie van belanghebbenden met 3D model 

Step 1 Step 2 Step 3

Bepaal de inhoud 
en doel

Bouw  en publiceer 
het model

Communiceer en 
interesseer de 

belanghebbenden

Verwerk de 
resultaten 
Analyze & 
Publish

• Met wie wordt er gecommuniceerd
• Welke data hebben we beschikbaar
• Welke infiormatie is van belang
• Waar liggen de interessen van de belanghebbenden
• Welke input / output verwachten we

Aandachts
punten:

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Step 4Step 4



Bouw en publiceer (1)
Verzamel de data

• PDOK WMS, WFS, AHN 
• Luchtfoto
• BGT, BAG

• Overige publieke bronnen
• 3D Bag (https://3dbag.nl)
• Open Street Map
• Nieuwbouw plannen
• Veiligheidsplannen, risicoanalyses
• ..

• Interne bronnen
• Wegontwerp
• Groen, Openbare Verlichting
• BIM modellen
• ..



Bouw en publiceer (2)
Converteer data

• Georefenceer BIM model (IFC)
• Exporteer Collada
• Maak 3D panden (LOD 2.2)
• Exporteer SHP



3D Bag panden

• Download OBJ files from https://3dbag.nl
• Merge de references
• Drop de mesh elements.
• Wijzig de levels



3D Bag pandenDemo: Data verzamelen



Bouw en publiceer

OpenCities Planner
• Cloud based service (Microsoft Azure)
• Presenteer 2D, 3D en GIS data in een 3D 

omgeving in web browser
• Project Editor to combine data to create a 

website 



Project Editor

Project content

• WMS, Geo Images, Shape
• 3D CAD models
• Points of interest
• Questionnaire form
• Editor Tools: Sketching, Shadows, Videos

Team, Stakeholders, Citizens

3D Visualisation in the Cloud



Hand modelled 3D

Vector data points 
from aerial scan

PhotoMesh 
from UAV

Mapped building 
footprints & LIDAR 

points

DTM from aerial LIDAR 
as GeoTiff and ortho 
imagery from WMS

Combination of data



Demo: Toon nieuwbouw plannen en vraag om input



Demo: Opbouw bronnen en interface



Demo: Toon plannen met reality model
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