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https://www.linkedin.com/pulse/facebook-metaverse-everything-you-need-know-idara-jack/
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Leuk ? 

Distopische nachtmerrie

Liesbeth van Zoonen



Leuk?

What’s in a word?

Meta = over
Meta = categoriseren

Meta = groot
AFSTAND
ORDENEN

SUPERIEUR
TOTALITAIR

Meta ≠ met
Meta ≠ variëren

Meta ≠ gesitueerd
NABIJ

CONTEXTUALISEREN
GELIJKWAARDIG
DEMOCRATISCH

Liesbeth van Zoonen



We kunnen het leuker, niet makkelijker

• We kennen het publieke waarden gesprek en
omarmen de agenda

• Anders noemen, is anders denken, is anders doen

• Many, multi, pluri > diversiteit, meerstemmigheid, 
onenigheid

• We hebben instrumenten
• Participatory, value-inclusive,

• innovatief aanbesteden

• enzovoort ..

Liesbeth van Zoonen





Schat, ik heb geweldig nieuws…

Bron: ikbenzwanger.com



Stad in transitie

Sociale

werkelijkheid

Fysieke

werkelijkheid

Digitale

werkelijkheid

Open Urban Platform

met 3D Digital Twin

‘traditionele stad’



Schat, ik heb goed nieuws…

Bron: ontdekronse.be



De Digitale Tweeling – Open Urban Platform

➢ Kijkdoos op de Digitale Stad?

➢ Is het de “Next Level” GIS?

➢ 3D GIS?

Hmmm, te veel inside-out denken

Denk outside-in: wat heeft de burger eraan?



Visualiseren 

nieuwbouwplannen m.b.v. AR

OUP 3D Digital Twin

Omgevingswet:

• Co-creatie in de digitale stad

• Automatiseren Omgevingsvergunningtraject

• Doorontwikkeling 

3D stadsmodel

• Het nieuwe winkelen 

(vertraagd)

• Digital Twin Duurzaam

• Digital Twin Onderwater
SAFE Rotterdam 3D

Slimmer energiemanagement 

(RUGGEDISED)

Innovatieve toepassingen met de 3D Digital Twin als basis

Regionale samenwerking

‘Grenzeloos datalandschap’

Generieke en schaalbare databronnen:

• Energiebesparingspotentieel

• Zonnepotentieel

https://3drotterdam.nl/ruggedised/#/legend


Co-creatie in de digitale stad (triple helix)



Programma Digitale Stad - kernbegrippen

Kernbegrippen:

▪Vertrouwen

▪ Interoperabiliteit

▪Flexibiliteit

▪Transparantie (verantwoording)

Keuzes:

▪Perspectief (outside-in vs inside-out)

▪Manier van ontwikkelen (projectmatig vs procesmatig)

▪Ontwerpprincipes (‘grand design’ vs PPI/MIM)

▪Manier van samenwerken (opdrachtgeverschap vs co-creatie)

▪Governance structuur (rolverding pulbiek vs PPS vs privaat)
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Ontwerpprincipes: PPI en MIM



Interoperabiliteit d.m.v. open data standaarden (PPI’s)

Open Urban 
platform

met 
‘3D Digital Twin’

gebruikers
&

toepassingen

Data
bronnen

EU-project Espresso:

Pivotal points of

interoperability (PPI’s)

http://www.espresso-project.eu/
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Data

GDL

nDTFL

Meta



36

national Digital Twin for the fysical environment (nDTFL)

https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20220211%20Referentiearchitectuur%20Stelsel%20DTFL%20versie%200.9.pdf



Zeggenschap en governance Open Urban Platform

Private platforms Publieke platforms

Open Urban 

Platform

?



Bart De Lathouwer

Locatie enthousiast

bart@fairgeo.xyz

b.delathouwer@rotterdam.nl

b.delathouwer@geonovum.nl

Dank u voor uw (w)aandacht
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