
PLENAIR PROGRAMMA

Dagvoorzitter is prof. dr. Jantien Stoter 
(hoogleraar 3D Geoinformation TU Delft).

Prof. Henk Scholten (VU) zal spreken over 
digitale steden door de eeuwen heen.

Ir. Louis Smit (strategisch adviseur GEO 
bij de gemeente Rotterdam) zal ingaan 
op Rotterdam in 3D.

Mr. Harry van Boven MBA MCDM (auteur 
en manager) vertelt over de mogelijk- 
heden van een virtueler wordende over-
heid in ‘Een overheid zoals Spotify?’

Ed Fennema (Geodan Go) spreekt over 
beleefbare data in extended reality.

DEELSESSIES

Omgevingswet en virtuele participatie; 
Sander Meinders en Quirijn van der Goes, 
Centric.

CityEngine, 3D software voor stedelijk 
ontwerp; Marc Post en Andy Benjamins, 
Kadaster.

Eerst zien dan geloven! VR/AR in ruimte- 
lijke processen; Jesse Stammers,  
Joost Sonsma, Antea Group.

Geodesign en Minecraft, Mark Opmeeer, 
VU Amsterdam.

Visualisatie van de leefomgeving,  
Martin te Dorsthorst, Cyclomedia.

Serious gaming en ontwerpen van 3D 
steden, Hansje Hooghiemstra, Tygron.

ZELF AR EN VR BELEVEN

3D Virtual Reality: Teleporteer jezelf 
naar verschillende gemeenten in 3D VR. 
Geheel gegenereerd uit authentieke en 
eigen data.

3D Augmented Reality: 3D AR demo van 
asset management in de leefomgeving. 
Op de binnenplaats van het event.

Na afloop ontvangt iedere deelnemer aan 
een dergelijke sessie een VR bril voor de 
eigen Smartphone. 

Onder de deelnemers wordt tijdens de 
plenaire slotsessie tevens een echte 
Oculus Go verloot.

DAGPROGRAMMA
 
09.00 uur ontvangst
09.30 uur opening door Jantien Stoter
09.45 uur Plenair programma in de grote zaal
11.00 uur Pauze

11.15 uur Deelsessies: demonstraties en workshops
12.45 uur Lunch in de binnentuin

13.30 uur Deelsessies: demonstraties en workshops
15.00 uur Plenair programma in de grote zaal

16.15 uur Samenvatting door Jantien Stoter en om 16.30 uur borrel in de binnentuin

Dit event, dat geheel gericht is op de lokale overheidsprocessen, heeft als thema ‘het gebruiken van de eigen data voor 3D, Virtual, 
Augmented, Diminished en Mixed Reality.  

In Amersfoort, vlak bij het geografisch midden van Nederland, wordt u op 25 september in één dag helemaal bijgepraat over 
toepassingen van dergelijke technologie bij stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke planning, asset management, veiligheid, kwaliteit, 
citymarketing en burgerparticipatie. 

Luister naar innovatieve sprekers uit wetenschap en overheid en praat met partijen die dagelijks de vertaalslag maken van inno-
vatieve 3D-technologie naar de publieke sector. En beleef het ook ter plekke zelf, in de context van de lokale leefomgeving. 

U gaat met een ‘andere bril’ op naar huis. 

3D / VR / AR VOOR LOKALE OVERHEID
25 SEPTEMBER 2018 | AMERSFOORT



DEELSESSIES
 
Alle deelsessies vinden tweemaal plaats.  Steeds in groepen van maximaal 15 deelnemers. 

Omgevingswet en virtuele participatie; 
Sander Meinders, Quirijn van der Goes, 
Centric

Een succesvolle aanpak voor lokale 
thema’s als kwaliteit van samenleven, 
duurzaam bouwen of een verantwoorde 
economische groei vraagt om solide 
en breed gedeelde omgevingsvisies en 
-plannen. Dat kan bijvoorbeeld met de 
inzet van data driven 3D Virtual Reality. 
Door de toekomst van uw gemeente vir-
tueel te ontwikkelen, kunt u de resultaten 
eenvoudiger delen, toetsen, bijstellen en 
herbeleven. In 3D Virtual Reality beweegt 
u zich door uw stad of buurt, opgetrok-
ken uit uw eigen GIS-data, ruimtelijke 
plannen en toekomstscenario’s, in een 
virtuele wereld die klinkt en voelt zoals 
de werkelijkheid. Zo is de impact van 
plannen al duidelijk voordat er knopen 
worden doorgehakt. Uit de eerste 
ervaringen bij twee grote gemeentes in 
Nederland stellen ambtenaren dat een 
gedeeld inzicht over actuele thema’s leidt 
tot draagvlak en voorkoming van kostba-
re fouten.

CityEngine, 3D software voor stedelijke 
ontwerp; Marc Post en Andy Benjamins, 
Kadaster

CityEngine software van Esri ondersteunt 
stedenbouw, architectuur en design. 
3D-visualisaties bieden u de mogelijkheid 
om de ruimtelijke relatie van projecten 
in te zien of de haalbaarheid van plannen 
en de effecten van geplande ontwikkelin-
gen te evalueren. U kunt gebouwontwer-
pen vanuit verschillende invalshoeken 
analyseren. Dit geeft inzicht in hoe een 
gebouw past in de visie van uw stad. 
Door meerdere scenario’s te ontwikkelen 
kunt u de effecten van ingrepen in de 
stedelijke omgeving doorgronden. Zo 
bespaart u in een later stadium mogelijk 
veel tijd en geld. Door uw 3D-model on-
line te publiceren geeft u uw 3D-ontwerp 
in de handen van wie u wilt. Dit stelt 
bijvoorbeeld besluitvormers in staat om 
zelf het 3D-model interactief te bekijken 
en zo een nauwkeurig beeld te vormen 
van de impact van het ontwerp.

Eerst zien dan geloven! VR/AR in ruim- 
telijke processen; Jesse Stammers, 
Joost Sonsma, Antea Group

In de ruimtelijke ontwikkeling is er meer 
nodig dan alleen een plan op papier. Wat 
is het (eind)beeld van het project? En 
hoe neem je een stakeholder mee in jouw 
proces van ontwikkeling? Mensen denken 
in 3D, toch wordt beeld vaak 2D aange-
boden. In het veranderende werkveld 
van de ruimtelijke ontwikkeling, maken 
visualisaties het mogelijk om een realis-
tische beleefwereld te creëren. De virtual 
en Augmented Reality toepassingen van 
Antea Group maken plannen levend en 
bieden de mogelijkheid om door het 
nieuwe project te lopen. In de sessie 
bespreken we de zin en onzin van de 
inzet van VR en AR, wanneer is het een 
gimmick en wanneer heeft het toegevoeg-
de waarde? 

Geodesign en Minecraft, Mark Opmeer, 
VU Amsterdam

Het integreren van échte data in virtuele 
en speelbare versies van de werkelijkheid 
is handig en stimulerend bij het oplossen 
van ruimtelijke vraagstukken. Dat bewijst 
Geocraft, de geodesign versie van Mine-
craft. In deze sessie laten we zien hoe 
Geocraft ruimtelijke ideeën en plannen 
zichtbaar en toegankelijk maakt over 
grenzen en vakgebieden heen. Ideaal 
voor het stimuleren van (jonge) burger-
participatie. De lokale gebruiker staat 
in geo-design centraal. Met Geocraft en 
geodesign kan die niet alleen meepraten 
over plannen, hij kan zich ook heel mak-
kelijk ‘geografisch uitdrukken’.

Visualisatie van de leefomgeving,  
Martin te Dorsthorst, Cyclomedia

CycloMedia stelt u in staat op een laag-
drempelige manier de openbare ruimte in 
3D te visualiseren. Door het combineren 
van puntenwolken met 3D designs van 
toekomstige projecten is er veel winst te 
behalen op het gebied van communicatie 
richting burger, binnen projectgroepen 
en tussen opdrachtgever en -nemer.  De 
hoge nauwkeurigheid en het fotorealis-
tische karakter van de visualisaties mak-
en ze geschikt voor het uitvoeren van tak-
en in het beheer van de openbare ruimte, 
zoals vegetatieanalyse, inventarisatie 
van objecten of afwateringsproblematiek. 
Verder is het heel eenvoudig om op een 
efficiënte manier het volume te bepalen 
van vastgoedobjecten ter ondersteuning 
van het waardebepalingsproces. Andere 
toepassingen zijn het real-time volgen 
van bezoekersstromen, het visualiseren 
van overlast op basis van sensoren, het 
simuleren van calamiteiten en beveilig-
ing van grote evenementen.

Serious gaming en ontwerpen van 3D 
steden, Hansje Hooghiemstra, Tygron

De real-life SimCity Serious games van 
Tygron bieden voor ruimtelijke gebieds- 
ontwikkeling een veilige omgeving om 
in te experimenteren. Daarnaast vormen 
ze een krachtig middel om draagvlak te 
creëren voor stedelijke gebiedsontwikkel-
ing. Tygron brengt belangenpartijen in één 
virtuele 3D omgeving samen. Vervolgens 
zijn zij in staat om over de echte situatie 
in overleg te treden. Dit maakt het niet 
alleen gemakkelijker om te zoeken naar 
gezamenlijke oplossingen; het schept ook 
inzicht in de doelstellingen, beperkingen 
en afhankelijkheden van anderen. Serious 
Games voor stedelijke gebiedsontwikkeling 
hebben zich bewezen als krachtig hulpmid-
del om belangenpartijen samen te brengen 
en realistische dialoog te voeren over 
lange-termijn doelen, en ze tegelijkertijd te 
laten experimenteren met de haalbaarheid 
van deze doelen middels een simulatie. Dit 
zorgt ervoor dat belangenpartijen vanaf het 
begin van het project sterker participeren 
en een groter begrip hebben van de casus 
en andere partijen, wat de risico’s later in 
het project vermindert.



BELEVINGSESSIES

Deze belevingsessies vinden vier maal plaats. In groepen van maximaal 15 deelnemers. Na afloop ontvangt iedere deelnemer aan 
een dergelijke sessie een VR bril voor de eigen Smartphone. Onder de deelnemers wordt tijdens de plenaire slotsessie tevens een 
echte Oculus Go verloot.

3D Virtual Reality: 
• Teleporteer jezelf naar verschillende gemeenten in 3D VR.
• Geheel gegenereerd uit authentieke en eigen data.
• Sedelijke ontwikkeling, urban strategy, citymarketing en burgerparticipatie

3D Augmented Reality: 
• 3D AR demo van asset management in de leefomgeving. 
• Buiten, tijdens het event.
• Asset management, veiligheid, ruimtelijke planning en kwaliteit.



BIJDRAGE

Om tijdens de AR/VR-workshops alle deelnemers een virtuele ervaring te kunnen bieden is het aantal deelnemers aan dit event 
beperkt tot 75 personen. Plaatsing vindt plaats op basis van de volgorde van aanmelding (vol = vol).

Uw bijdrage in deze dag dag bedraagt 495 Euro per deelnemer*, inclusief lunch en borrel in de binnentuin. 

Hiervoor wordt u in een dag helemaal bijgepraat over het praktisch gebruik van eigen omgevingsdata in 3D-, Virtual-, Augmented-, 
Diminished- en Mixed-Reality. Technieken die voor de (lokale) overheid op dit moment ook echt inzetbaar zijn. Bij zaken als 
stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke planning, asset management, veiligheid, kwaliteit, citymarketing en burgerparticipatie. Een 
kans die u niet mag missen! 

Daarnaast ontvangen alle deelnemers een VR-bril waar de eigen smartphone in kan worden geplaatst. Onder de aanwezigen wordt 
daarnaast nog een echte Oculus Go mobiele VR-bril verloot. 

Voor vragen kunt u mailen naar info@publiekacademie.nl  o.v.v. ‘Event 2018’

INSCHRIJVEN?

Surf naar www.publiekacademie.nl/event2018

* Alle bedragen zijn exclusief BTW. De leveringsvoorwaarden van de Publiek Academie / Publiek.nl zijn van toepassing. Bij te weinig 
inschrijvingen zal het event geen doorgang vinden en zullen gefactureerde bedragen per omgaande worden gecrediteerd.
 

DATUM EN LOCATIE

25 september 2018 bij De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort.

De Observant kent een rijke historie en is naast een congrescentrum tevens de vestigingslocatie van het  Centrum voor Archeologie.

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande organisaties:


