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In de GDMC Nieuwsbrief van het vierde kwartaal van 2010 is aandacht besteed aan de activiteiten die de Sectie 
GIS-technologie in het kader van de 3D Pilot NL heeft verricht met betrekking tot het 3D testbed. In de 3D Pilot 
NL hebben meer dan 60 organisaties het afgelopen jaar samengewerkt om toepassing van 3D geo-informatie een 
impuls te geven. 

Een testbed wordt wel omschreven als een specifieke onderzoeksomgeving voor het verrichten van experimenten 
met data en services, waarna de resultaten worden geëvalueerd en verspreid. En dat is precies wat het 3D testbed van 
de 3D Pilot het afgelopen jaar heeft gedaan. Op basis van de door de participanten beschikbaar gestelde data van het 
Rotterdamse testgebied ‘Kop van Zuid’ zijn de mogelijkheden van 3D in het algemeen, en CityGML als ‘3D contai-
ner’ in het bijzonder, onderzocht. De terugkoppeling van de resultaten heeft bij de deelnemers van de 3D Pilot geleid 
tot een groter begrip van CityGML. 

Het 3D testbed richtte zich op een drietal onderzoeksvragen. Allereerst is er gekeken naar de toepasbaarheid van 
3D informatie binnen de bedrijfsprocessen (use-cases) van de deelnemers van de 3D Pilot. Is dit alleen voor commu-
nicatiedoeleinden (mooie plaatjes), is het doel vooral berekeningen en analyses, of moet de meerwaarde nog worden 
ontdekt? Vervolgens is de vraag gesteld op welke wijze deze 3D informatie op bestandsniveau opgeslagen en uitgewis-
seld kan worden. En tot slot is er gekeken naar de meerwaarde van een centrale geo-DataBase Management System 
(DBMS) benadering voor zowel de bevraging als presentatie van de data in een 3D GIS omgeving. 

Al in een vroeg stadium van de 3D Pilot is er 
voor gekozen om CityGML centraal te stellen. Deze 
Open Geospatial Consortium (OGC) standaard 
vindt zijn oorsprong in de universitaire wereld in 
Duitsland en is daar al veelvuldig toegepast voor 
3D modelering en visualisatie van stedelijk gebied. 
CityGML wordt veelal gezien als een uitwisselings-
formaat, maar het is ook – en vooral – een infor-
matiemodel voor de representatie van ruimtelijke 
objecten in een stedelijke omgeving. Het maakt op 
geometrisch én op semantisch niveau een onder-
scheid tussen de thematische gebieden (gebouwen, 
vegetatie, water, terrein, etc.), maar doet dit ook – 
per object – op verschillende schaalniveaus. Kortom: 
binnen het 3D testbed is gekeken naar CityGML als 
datamodel, naar CityGML als uitwisselingsformaat, 
en naar de 3DCityDB database implementatie.

De activiteiten van het 3D testbed zijn toegelicht tijdens een goed bezochte cursus 100% CityGML in de Aula 
van de TU Delft op maandag 14 maart. De 3D Pilot is afgesloten met een openbare slotsessie op donderdag 16 juni  
georganiseerd in samenwerking met Gemeente Rotterdam. Tijdens deze dag zijn de bevindingen van een jaar samen-
werken aan 3D vraagstukken gedeeld met de buitenwereld. De ervaringen en resultaten van de 3D Pilot zelf zijn ook 
terug te lezen op pagina 26 e.v. van deze GeoInside.

3D Pilot NL en testbed
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Rusland in 3D

Sinds medio 2010 werken de Sectie 
GIS-technologie, Grontmij Nederland 

BV en Royal Haskoning BV en het 
Nederlandse Kadaster (projectleider) 

samen met het Russische Kadaster 
(‘Rosreestr’ en meer specifiek ‘FCC 

Zembla’, het Federal Cadastre Centre) 
aan het project 3D Cadastre Model-
ling in Russia. In Rusland zijn na de 
val van de muur in relatief korte tijd 

ongeveer 80 miljoen 2D percelen 
geregistreerd. Hiermee is het waar-
schijnlijk het grootste kadaster ter 

wereld. Naast percelen registreert het 
Kadaster in Rusland ook andersoortige 
objecten (met allen een potentieel 3D 
aspect): gebouwen, appartementseen-
heden, andere constructies (bruggen, 

leidingen, enz.), en onvoltooide objec-
ten, d.w.z. in aanbouw (gebouwen, 

bruggen, leidingen, enz.) Het project 
omvat advisering over een 3D registra-
tie van vastgoedobjecten en het maken 

van een prototype. Dit project zal 
medio 2012 worden afgerond. 

De ontwikkeling van een 3D kadas-
ter staat sterk in de belangstelling in 
Rusland. Hierbij gaat het vooral om 

de registratie van complexe gebouwen, 
civiele constructies (bruggen, tun-

nels, metrobuizen) en ondergrondse 
netwerken (kabels en leidingen). De 
vraag voor de Russen is niet meer of 

er een 3D kadaster moet komen, maar 
hoe en wanneer. Het doel van het 

project is om aanbevelingen te doen 
voor een optimale inrichting van het 

wettelijke en institutionele kader voor 
een 3D kadaster, alsmede voor het 

inrichten van een 3D registratie. Deze 
aanbevelingen omvatten onder meer 
de definitie van 3D objecten en een 

uitleg over het registratieproces en de 
informatievertrekking zowel van de 

administratieve als van de geografische 
informatie. De aanbevelingen zullen 
worden gebaseerd op een 3D model 

dat wordt ontwikkeld en uitgewerkt in 
een prototype voor een aantal cases in 

het pilotgebied Nizhny Novgorod, een 
stad 400 km ten oosten van Moskou 
met ongeveer twee miljoen inwoners.

Tweede kwartaal 2011
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3D Cadastre Workshop

Zoals aangekondigd in een vorige GDMC Nieuwsbrief, is tijdens het FIG (Interna-
tional Federation of Surveyors) Congres 2010 in Sydney besloten om een nieuwe 3D 
Kadaster werkgroep voor de periode 2010-2014 op te richten. Dit is een gezamenlijke 
activiteit van de commissies voor Spatial Information Management en Cadastre and Land 
Management. 

De werkgroep staat onder ledeiding van Peter van Oosterom. Binnen dit kader wordt 
van 16 t/m 18 november 2011 bij het Congrescentrum van de TU Delft de tweede 
internationale 3D Kadaster Workshop georganiseerd. Het doel van de workshop is het 
3D vraagstuk op het terrein van kadastrale registratie in een internationale context te 
plaatsen. De workshop wordt georganiseerd als een gemeenschappelijke activiteit van 
de FIG, de European Spatial Data Research Organization (EuroSDR) en de TU Delft. 
Daarnaast wordt de workshop mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Bentley, 
GIN, ISPRS, Kadaster, NCG-KNAW, OGC en Oracle.

Het concept van 3D kadasters met 3D percelen wordt in de breedst mogelijke zin 
bezien. 3D percelen omvatten land en water, zowel boven als onder het aardoppervlak. 
Maar wat een 3D perceel precies is (of zou kunnen zijn, hangt af van de juridische en 
organisatorische context in het specifieke land (staat, provincie). 

Bij de inrichting van een 3D kadaster moeten altijd alle juridische, institutionele 
en technische punten in ogenschouw worden genomen. De meest geschikte oplossing 
wordt uiteindelijk bepaald door de gebruikers, de vereisten van de vastgoedmarkt, het 
juridische kader en de technische mogelijkheden. Het is de bedoeling om – in lijn met 
het ISO 19152 Land Administratie Domein Model – de optimale wisselwerking tussen 
2D en 3D kadastrale oplossingen te onderzoeken. Het is daarom ook noodzakelijk de 
problemen die ontstaan in het overgangszone tussen 2D en 3D representaties te behan-
delen. 

De 3D Kadaster Workshop is een open workshop voor een beperkt aantal deelnemers 
(80 maximaal) afkomstig uit landen die met het 3D probleem geconfronteerd worden 
en die geïnteresseerd zijn om dit probleem in een internationaal forum te bediscussiëren. 
De workshop kent naast plenaire sessies met presentaties ook parallel sessies, waarin met 
kleinere groepen aan een van de volgende 4 thema’s gewerkt zal worden:

• Juridisch kader 3D kadasters;
• Initiële registratie van  3D percelen;
• 3D data management; 
• Visualisatie, distributie en ontsluiting van 3D percelen.

Voor meer informatie zie 
http://3dcadastres2011.nl/

“Rusland zal waarschijnlijk het eerste land ter wereld worden 
met een operationeel 3D kadaster”

Voorafgaande aan de FIG Working Week, die van 18 t/m 22 mei in Marrakech, 
Marokko, gehouden is, is de paper Word-wide Inventory of the Status of 3D-Cadastres in 
2010 and Expectations for 2014 van Peter van Oosterom, Jantien Stoter, Hendrik Ploe-
ger, Rod Thompson en Sudarshan Karki door de FIG uitgeroepen tot het beste artikel 
van de maand (zie ook www.fig.net). Het is natuurlijk zeer eervol om uit 481 papers 
gekozen te worden.
Wij feliciteren de auteurs dan ook van harte met deze onderscheiding.


