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Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context aan vorm

Door objecten in een ruimtelijke context te 
plaatsen ontstaat één integraal ‘3D kaartbeeld’ 
als gemeenschappelijke werkelijkheid voor 
data gedreven sturing. 

Op basis van diverse brongegevens wordt 
unieke, verrijkte, actuele en betrouwbare 
ruimtelijke objectinformatie samengesteld 
over ieder gebied, locatie en pand in 
Nederland. 

De centrale overheid, kadaster en bronhouders 
winnen ruimtelijke brondata in, valideren, 
beheren en publiceren daarvan een deel als 
‘open data’ (via PDOK) voor een zo breed 
mogelijk gebruik. Samenstellen, opwerken en 
toepassingen ontwikkelen is geen taak van de 
overheid (NORA; ‘de markt, tenzij’). 

Maatschappelijke vraagstukken als:
• Energietransitie
• veiligheid 
• Klimaat en natuur
• Mobiliteit
• bouwopgave

(maatschappelijke) uitdagingen 
en beleidsvragen helpen oplossen.

Goed ingewonnen en 
beheerde brondata.



Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context
Voor het beter kunnen beantwoorden van business vragen en maatschappelijke 
vraagstukken levert SPOTinfo samengestelde informatie voor meerdere thema’s:

BASIS

Samengestelde Panden en Omgeving (2D & 3D)

REKENRASTER (GRID 100 * 100 meter)

Basisraster van NL met 115 kenmerken t.b.v. ruimtelijke analyses. 

BEHEEROMGEVING, UPLOAD PORTAAL & PRIVATE CLOUD

Eigen geo data uploaden, stylen, koppelen en publiceren; 1 Gig data (of meer)

VASTGOED VEILIGHEID ENERGIE MOBILITEIT

Bouwopgave: 
woningnood oplossen

Zorgdragen voor 
omgevingsveiligheid

Een meer duurzame en 
leefbare omgeving Mobiliteitsverbetering en 

crowd control

KLIMAAT & NATUUR BASISREGISTRATIES

Een integraal inzicht in de 
leefomgeving

Basisregistraties en 
objecten

Verbetering van mobiliteit 
en bereikbaarheid 



Woningopgave: Allocatie bouwlocaties



Woningopgave: Waar kunnen starters terecht?

dataservices



Veiligheid en evacuatie: Dijkdoorbraak HHNK 

dataservices



Veiligheid en evacuatie: Hoosbuien HHNK 

dataservices



Veiligheid: 112 centrale Amsterdam Amstelland; 

dataservices



Mobiliteit en bereikbaarheid

dataservices



Mobiliteit en bereikbaarheid

dataservices



Gezond Stedelijk Leven

dataservices



IoT,
sensoren

Geodata

Wat is de impact?
Maatschappelijke 
vraagstukken al
• Energietransitie
• veiligheid 
• Klimaat en natuur
• Mobiliteit
• bouwopgave

Analyse, AI:
Herkennen,
detecteren,
leren, 
simuleren,
voorspellen, 
communiceren

Grafisch 
ontwerpen

Luchtfoto’s
puntenwolken

BIM
Werktekening
Visualisatie
Animatie

Virtual Reality
Augmented Reality
(serious) gaming

Stadsmodel
Digital Twins

Textured model
Mesh model

Mixed reality
Near real time

Systeem integratie

BIM

Locatie

Berekenen:
Installatietechniek
leidingen

Wat is de impact?
Eisen bouwbesluit
Omgevingsvergunning
Bouwvergunningen
Onderhoud
Renovatie

Gebouw 
dossiers

(maatschappelijke) uitdagingen
en beleidsvragen oplossen.

Goed ingewonnen en
beheerde brondata.

Vorm geven en 
modelleren: 

Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context aan vorm

GEO

Inhoud:
Betekenis; 
Wat is waar

Context:
Inzicht door 
overzicht

Betekenis en context 
toevoegen:

Verschillen in schaal, detail en inwinningsfrequentie. (Cloud)systemen en (geo)grafische toepassingen



2D/3D 
Object

(locatie)

Ruimtelijke 
context

BIM

Samengestelde 
verrijkte object

kenmerken

BIM 
kenmerken

Documenten/
BIM dossier

Presentatie 
vorm

Documenten/
objectdossier

Tijdsafhankelijke
kenmerken

(IoT, sensoren)

Goed 
ingewonnen 
en beheerde 
brondata.

Luchtfoto’s, 
pointclouds,
satellietbeeld

Verschillen 
in schaal, 
detail en 
inwinnings-
frequentie. 

Onderhoud en 
beheer

Simulatie

Beslissings-
ondersteuning 

Maatsch.
uitdagingen en 
beleidsvragen 
oplossen, etc.

(cloud)systemen voor inwinning, beheer, koppelen, analyse, presentatie, interactie, publiceren, etc.

Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context aan vorm



Importeren 3D/BIM modellen

Dataservices en beheeromgeving met 3D formaten OBJ, FBX, GLTF, Collada, CityGML



Importeren 3D/BIM modellen

Dataservices en beheeromgeving met 3D formaten OBJ, FBX, GLTF, Collada, CityGML



Importeren 3D/BIM modellen

Dataservices en beheeromgeving met 3D formaten OBJ, FBX, GLTF, Collada, CityGML



Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context 
aan Schetsontwerp (SO), Voorlopig Ontwerp (VO) 
en Definitief ontwerp (DO)



Ontwerp model in de Omgevingsserver

dataservices



Life cycle asset management volgens ‘loose coupling’.

dataservices



Metadatering volgens ISO standaarden



Object Type library (OTL) en Linked-data 

dataservices



Life cycle asset management voor infrastructuur.

dataservices



Assets gekoppeld met URI’s aan OTL en documentendossier.

dataservices



Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context aan vorm

dataservices



Model in Augmented Reality App

dataservices



Energietransitie in context

dataservices



Bouwopgave: toevoegen van een BIM model

dataservices



Bouwopgave: systeemkoppelingen met cloudsystemen

dataservices



Pointcloud en Oblique foto integratie met 3D modellen

dataservices



Textureren van 3D modellen



Mesh model: vorm en inhoud in context

dataservices



(maatschappelijke) uitdagingen
…en beleidsvragen helpen oplossen.

Op basis van betrouwbare verrijkte data.

Goed ingewonnen en 
…beheerde brondata.

Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context aan vorm

Context toevoegen

Betekenis geven; 
combineren en verrijken.

WAT 
SPOTinfo 
doet

WAAROM



Toevoegen van inhoud en ruimtelijke context
Voor het beter kunnen beantwoorden van business vragen en maatschappelijke 
vraagstukken levert SPOTinfo samengestelde informatie voor meerdere thema’s:

BASIS

Samengestelde Panden en Omgeving (2D & 3D)

REKENRASTER (GRID 100 * 100 meter)

Basisraster van NL met 115 kenmerken t.b.v. ruimtelijke analyses. 

BEHEEROMGEVING, UPLOAD PORTAAL & PRIVATE CLOUD

Eigen geo data uploaden, stylen, koppelen en publiceren; 1 Gig data (of meer)

VASTGOED VEILIGHEID ENERGIE MOBILITEIT

Bouwopgave: 
woningnood oplossen

Zorgdragen voor 
omgevingsveiligheid

Een meer duurzame en 
leefbare omgeving Mobiliteitsverbetering en 

crowd control

KLIMAAT & NATUUR BASISREGISTRATIES

Een integraal inzicht in de 
leefomgeving

Basisregistraties en 
objecten

Verbetering van mobiliteit 
en bereikbaarheid 

Vragen? Ook gebruik maken van de ruimtelijke dataservices van SPOTinfo? info@spotinfo.nl


