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3D Pilot NL

Van 2D- naar 3D-BGT
Om meer richting te geven aan 3D-ontwikkelingen binnen Nederland hebben het Kadaster, Geonovum,
de Nederlandse Commissie van Geodesie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het initiatief
genomen voor de 3D Pilot NL, een samenwerkingsverband van een kleine honderd private, overheids- en wetenschappelijke organisaties.
Door Jantien Stoter

Afbeelding 3: 2D-BGT-data van het testgebied.
Afbeelding 1: Verschillende Levels of Detail (LOD) zoals gedefinieerd in CityGML.

e afgelopen tien jaar zijn technieken voor het genereren en
beheren van, en werken met 3D-geo-informatie volwassen
geworden. Steeds meer overheden beheren 3D-modellen voor
hun grondgebied, bijvoorbeeld voor hydrologische modellering, bezonning-studies, volume-berekeningen, 3D-plannen van de omgeving en
beheren van de ondergrond. Ook zijn er veel bedrijven die 3D-diensten en producten aanbieden voor 3D-reconstructie, 3D-datamanagement, 3D-visualisatie en 3D-toepassingen. Toch zijn er nog veel overheidsorganisaties die aarzelen om 3D in te voeren. Of zij weten niet
hoe zij een 3D-insteek moeten aanpakken.

D

Eerste fase 3D Pilot

Afbeelding 4: Hoge resolutie puntenwolk verkregen door terrestrische laserscanning (Cobra).

De eerste fase van de 3D Pilot (februari 2010 - juni 2011) heeft als
belangrijke uitkomst opgeleverd dat de Basisregistratie Grootschalige
Topograﬁe (BGT) is voorbereid op 3D. Dit is gerealiseerd door het
Informatie Model Grootschalige Geograﬁe (IMGeo 2.0) dat de inhoud
van de BGT voorschrijft en dat formeel is vastgesteld in februari 2012
volledig te integreren met de internationale OGC-standaard CityGML.
Door deze integratie modelleert IMGeo 2D-geometrie voor topograﬁ-

sche objecten en beschrijft dit model tegelijkertijd hoe deze 2D-objecten kunnen worden uitgebreid in de derde dimensie volgens CityGML.
De aansluiting op CityGML garandeert interoperabiliteit in 3D: dat wil
zeggen, nu het 3D-aspect van IMGeo is gecodeerd volgens CityGML,
wordt deze 3D-informatie begrepen door CityGML-clients.

Wat is CityGML?
De OGC-standaard CityGML is een informatiemodel voor de 3Drepresentatie van ruimtelijke objecten in een stedelijke en landschappelijke omgeving. CityGML maakt op geometrisch én op
semantisch niveau een onderscheid tussen thematische gebieden
(bijvoorbeeld gebouwen, vegetatie, water en terrein), maar doet dit
ook – per object – op verschillende detailniveaus. Het hoogteniveau
op maaiveld wordt weergegeven in Level of Detail 0 (LOD0). Een
gebouwobject (en andere volumeobjecten zoals kunstwerken) kan
vervolgens op verschillende detailniveaus worden opgetrokken in
3D, variërend van een eenvoudig blokmodel (LOD1), met dakvor-

Afbeelding 2: De LOD2-representatie van het ‘Binnenhof’ is door Strategis vervangen door een LOD3Sketchup-model binnen de 3D Pilot.
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Afbeelding 5: Van 2D- naar 3D-BGT, door NEO (let ook op het
hoogteverloop in het terrein, zoals de stoeprandjes).

men (LOD2), met ramen, deuren en andere exterieurkenmerken
(LOD3), tot een volledig uitgewerkt interieurmodel (LOD4) al dan
niet voorzien van textuurinformatie (appearance), zie Afbeelding 1.

Het ‘level of detail’-concept in IMGeo
De huidige vesrie van IMGeo zorgt ervoor dat BGT-bronhouders semantisch rijke 2D (2D LOD) datasets op een uniforme wijze opbouwen en
als er behoefte aan is kunnen de 2D-representaties worden uitgebreid
naar de derde dimensie volgens de semantische principes van zowel
IMGeo als CityGML en de geometrische principes van CityGML.

Afhankelijk van het 3D-ambitieniveau van een organisatie kan het uitbreiden in de derde dimensie via de verschillende LOD’s zoals gemodelleerd in IMGeo. Verschillende LOD-representaties (van 2D LOD tot
LOD3) voor dezelfde objecten kunnen daarbij in één dataset naast
elkaar bestaan, waarna de benodigde representatie kan worden
gebruikt afhankelijk van de toepassing. De dataset kan ook ‘simpele’
LOD1- of LOD2-gebouwen bevatten voor het merendeel van de objecten en meer gedetailleerde representaties voor bepaalde markante
gebouwen, zie Afbeelding 2. Op deze manier kan een 3D-model in
de loop der tijd worden verrijkt met meer gedetailleerde modellen.

advertentie

GIS712_CAD 2-2006 12-10-12 10:57 Pagina 16

GIS

Afbeelding 6: Een 3D-model van de brug in het 3D Pilot-testgebied door Coenradie van de luchtfoto via een puntenwolk naar de opbouw van het model.

Van 2D-naar 3D-BGT

• Verzameling 3D-killer-applicaties die als inspiratie kunnen dienen voor
(nieuwe) 3D-toepassingen (zie www.3dpilot.nl).
• Afstemming van CityGML met de IFC-standaard uit het bouwdomein
(Bouw Informatie Model). Het afstemmen zorgt ervoor dat ontwerpgegevens (in IFC) kunnen worden gebruikt als geo-informatie; en andersom dat geo-informatie als omgevinginformatie kan dienen bij het ontwerp van constructies.

Met de integratie van 2D en 3D binnen één informatiemodel bouwt 3D
voort op informatie en inspanningen binnen het 2D-domein waardoor er
voor 3D niet een ander werk-, informatie- of updateproces hoeft te worden ingericht. Hiermee zijn we uniek in de wereld, terwijl deze aanpak
voor 3D de enige haalbare optie is gebleken. Om die reden is onze (pionierende) aanpak aangemerkt als succesvol door OGC (onder andere
door de toekenning van de OGC 3D Award) en is deze overgenomen
door de 3D Special Interest Group van OGC. Maar hoe werkt dit in de
praktijk voor een gemiddelde bronhouder? Hoe kan ik 3D-IMGeo-data
genereren uit 2D-BGT-data? Hoe kan ik valideren of mijn 3D-data correct
is? Hoe kan ik een 3D-model beheren en up-to-date houden synchroon
met mijn andere informatieprocessen? Wat is de meerwaarde van
3D-BGT-data? En hoe werkt de aansluiting tussen 3D-geo-informatie en
3D-ontwerpinformatie zoals gegenereerd in Building Information Models?
Met deze vragen heeft de tweede fase van de 3D Pilot zich beziggehouden. De inmiddels tot tweehonderd personen uitgegroeide
3D-community heeft in de 3D Pilot tussen september 2011 en september
2012 gewerkt aan een reeks praktische ‘best practice’-documenten om
de 3D-IMGeo-implementatie te ondersteunen. Met deze documenten kan
een gemiddelde data-aanbieder (zoals een gemeente) aan de slag, zonder eerst uitgebreid te hoeven investeren in kennis en technologie. Voor
meer informatie over fase 2 van de 3D Pilot, inclusief een overzicht van
deelnemende partijen, zie www.geonovum.nl/content/3d-pilot-vervolg.
Als testgebied gebruikt de pilot gegevens van een woonwijk, grenzend
aan landelijk gebied, in ‘s-Hertogenbosch, aan de rivier De Dieze, met
daarin ook twee kunstwerken (een sluis en een brug). De 2D-data, volledig conform IMGeo 2.0 staan klaar op de server die wordt gehost bij
de TU Delft. Ook is er een groot aantal 3D-brondata ingewonnen en
beschikbaar gesteld: 10 cm resolutie stereofoto’s (gemeente ‘s-Hertogenbosch), hoge resolutie laserscan-data (AHN2, Waterschapshuis),
orthofoto’s en cyclorama’s (CycloMedia), hoge resolutie puntenwolk verkregen door terrestrische laserscanning (Cobra en Coenradie), puntenwolken gegenereerd uit luchtfoto’s (Imagem) en oblique foto’s (Slagboom
en Peeters).

Deze praktische resultaten worden beschikbaar gesteld aan iedereen die
er, experimenteel of formeel, mee aan de slag wil. En om deze resultaten nog toegankelijker te maken, zullen deze worden toegelicht tijdens
het 3D Pilot-slotsymposium. Uitleg over de workﬂow van 2D- naar 3DBGT staat tijdens deze dag centraal, met speciale aandacht voor het genereren, de update en beheer, en de meerwaarde van 3D-BGT binnen toepassingen.

Na de 3D Pilot
Na het opleveren van deze resultaten zijn we er nog niet. De toenemende behoefte aan 3D zal de komende jaren leiden tot meer 3D-(kennis)vragen en ook tot een behoefte om op nationaal niveau meer richting te
geven aan 3D. Hiervoor is samenwerking en kennisbundeling nodig,
zoals de laatste jaren is gerealiseerd via de 3D Pilot.
De initiatiefnemers van de 3D Pilot (Kadaster, Geonovum en ministerie
van Infrastructuur en Milieu) zullen er daarom voor zorgen dat de ‘3Dcommunity’ in stand wordt gehouden en verder wordt uitgebreid via een
nationale 3D Special Interest Group (3D SIG).
Deze 3D SIG zal zich bezighouden met activiteiten die het gebruik van
3D in Nederland verder bevorderen. De 3D SIG zal het digitale social
network voortzetten (dat wil zeggen de LinkedIn 3D Pilot-groep), evenals
de reguliere kennissessies met als doel kennisbundeling. De 3D SIG is
belangrijk om landelijke consensus te krijgen over hoe om te gaan met
3D en daarmee voor visievorming rond 3D in Nederland. De 3D SIG
zal implementatie van 3D in domeinen en toepassingen (verder) ondersteunen, bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, PDOK en verdere implementatie van 3D binnen de BGT. De 3D SIG zal zorgen voor afstemming met
andere relevante standaarden, domeinen en instanties, zoals dit nu ook
vanuit de 3D Pilot gebeurt. Bijvoorbeeld afstemming met de (internationale) OGC- werkgroep CityGML, de OGC 3D SIG en de BIM-standaard
IFC. Ook de integratie van de geologische ondergrond, constructies en
bovengrond vraagt om afstemming. Deze integratie staat nog in de kinderschoenen, maar is wel belangrijk voor 3D-Nederland.

Verschillende 3D Pilot-deelnemers hebben met deze data geëxperimenteerd om te kijken hoe de stap van 2D- naar 3D-BGT werkt.
De 3D Pilot leverde na de zomer de volgende resultaten op:
• Voorbeeldbestanden van 3D-IMGeo-data voor verschillende detailniveaus en verschillende klassen.
• Voorbeeld bestekteksten voor het genereren van 3D-IMGeo-data,
waarbij verschillende opties zijn uitgewerkt afhankelijk van het ambitieniveau in 3D en de beschikbare 3D-brondata.
• Een 3D-validator om eenmaal opgebouwde data te testen of deze
voldoen aan de standaard.
• Beschrijving van een generieke aanpak voor beheer en update van
3D-IMGeo-data die is gemaakt op basis van experimenten met verschillende 3D-beheer- en -update-software.

Jantien Stoter j.e.stoter@tudelft is hoofddocent van de themagroep 'Geo-Informatie Infrastructuur' van de
sectie GIS-technologie aan de TU Delft en projectleider van de 3D Pilot NL. Op 20 november 2012 vindt de
3D Pilot-slotdag plaats in het Provinciehuis Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch.
www.geonovum.nl/content/aanmelden-slotdag-3d-pilot-op-20-november-2012-den-bosch
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