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…vreemde eend



gebouw (BIM)

• digitale ontwerp (de geometrie)
• constructieonderdelen
• relaties tussen de onderdelen

• eigenschappen en hoeveelheden 
van componenten (elementen)

• kostenstaten 
• virtuele 3D-tour 
• bouwvolgorde (4D-model)
• toetsen aan wet- en regelgeving

stad (‘Digital Twin’)

• digitaal stadsmodel (de geometrie)
• fysieke leefomgeving
• ruimtelijke plannen & stedelijke 

interactie
• assetmanagement

• gemeentelijke begroting (?)
• individuele beleving & participatie
• planvorming en scenario’s
• voldoen aan wet en regelgeving

Juf Nienke IJburg Amsterdam, Topos Architectuur en bouwkunde 3D Amsterdam, Gemeente Amsterdam



3D Amsterdam 

Interactieve webviewer met daarop een digitale 3D representatie van de stad
ter ondersteuning bij vraagstukken in de ruimtelijke ordening

• Ontsluiten …. van (3D) data (boven & ondergronds)
• Visualiseren …. van de hele stad
• Modelleren ….voor digitale maquettes
• Simuleren ….impact vooraf inzien
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functionaliteiten

(3D) datakoppelingen

interactieve 
beleving

zelf aan de knoppen

visueel 
aantrekkelijk

Web GL, 
mobile, AR, 
VR 

Plug ‘n play



hergebruik functionaliteiten

tijd en weer | download | upload | 1st person | ontsluiten data | koppeling webservices | 
automatische bezonningsstudie | zichtbaarheidsanalyses | crowd management | 
verkeerssimulatie | tijdlijn | drag ‘n drop CSV | …. 



3D Webviewer 
(oudere versie)

Drag ‘n Drop

VISSIM
Export (FZP)



Visualisatie èn animatie 
in de browser!
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data geo-services koppelen



Visualiseren 
van data





Data downloaden…



…en gebruiken!



toevoegen van 3D modellen



en straks…

varianten/scenario’s



en straks…

varianten/scenario’s





toevoegen van toekomstige (bouw)plannen



aanbouw intekenen of uploaden



…wat komt er nog aan

• losse functionaliteiten, landelijk beschikbaar stellen
• ‘light versie’ voor mobiele apparaten
• toevoegen geometrische details gebouwen + maaiveld
• toevoegen assets
• ondergrond in beeld
• upload van sketchup en IFC bestanden
• uitbreiding download mogelijkheden
• tijdlijn (verleden & toekomst)
• Koppeling met/naar (BIM) viewers, ontsluiten individuele gebouwinformatie



informatie: info.3d@amsterdam.nl

• openbaar
• online
• open source https://github.com/Amsterdam/3DAmsterdam

https://github.com/Amsterdam/Netherlands3D

http://3d.amsterdam.nl (& https://3d.utrecht.nl/app) 

https://github.com/Amsterdam/3DAmsterdam
https://github.com/Amsterdam/Netherlands3D
http://3d.amsterdam.nl/
https://3d.utrecht.nl/app

