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In dit e-book

Geoinformatietechnologie, Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) en in-
teractieve 3D-omgevingen raken steeds meer met elkaar verweven. Dit 
roept de vraag op hoe Digital Twins ofwel “Digitale Tweelingen” 
van de fysieke omgeving een rol kunnen spelen in het simuleren van 
locaties, hele steden of zelfs grotere ruimtelijke systemen. Diverse 
organisaties zitten met vragen over welke rol GIS speelt in de Digital 
Twin-strategie. In dit e-book leest u Esri's visie daarop. 

  Wat is een Digital Twin? 

  Dé Digital Twin bestaat niet

  De waarde van geografie voor een Digital Twin

  De toekomst van geografie en Digital Twins 

  Case studies:

    Luchthaven Schiphol

    Gemeente Eindhoven

    Basisregistratie Ondergrond (BRO)
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Wat is een Digital Twin? 

Digital Twins, ofwel “Digitale Tweelingen”, zijn virtuele 
representaties van de echte wereld, zoals fysieke 
objecten, processen, relaties en gedragingen. Als we 
in relatie tot GIS of geografie spreken over Digital 
Twins, dan hebben we het over virtuele modellen 
van fysieke objecten of natuurlijke systemen in de 
wereld om ons heen. Deze virtuele modellen bestaan 
uit informatiemodellen, data, rapportages, analyses 
en een gebruikerservaring. Ze worden ingezet 
om de huidige situatie vast te leggen, de status te 
monitoren en toekomstige scenario’s te voorspellen. 
Daarnaast worden ze gebruikt om veranderingen 
over tijd te visualiseren. Een status in het verleden, 
een representatie van de huidige situatie of in de 
toekomst. Het hoeft niet perse een exacte kopie te 
zijn van de wereld  op dit moment en ook niet alle 
elementen te bevatten. 

Het concept van de Digital Twin is afkomstig uit 
de maakindustrie. Hier worden accurate digitale 
modellen van complexe objecten zoals vliegtuigen of 
auto’s, vastgelegd in een database om te analyseren. 
Uiteindelijk worden deze objecten gebruikt om 
virtueel te testen en simulaties uitgevoerd.  De 
vastgelegde data over objecten wordt niet enkel 
voor financiële doeleinden of kostenberekeningen 
gebruikt, maar ook voor het analyseren van de 
performance van objecten en het iteratief verbeteren 
op basis van deze analyse. 

Tegenwoordig wordt veel gesproken over hoe het 
concept van een Digital Twin toegepast kan worden op 
infrastructuur, gebouwen en systemen op de schaal van 
steden of grotere regio’s. Het idee dat een digitaal model 
van de fysieke omgeving of objecten daarin toegepast 
wordt om de performance te monitoren, kosten te 
voorspellen en de bouw te ondersteunen spreekt erg 
tot de verbeelding. Het uitbreiden van het Digital Twin-
concept naar sociaal geografische systemen waarin 
de mens ook een rol speelt, maakt het concept nog 
interessanter. Maar tegelijkertijd ook veel complexer.

Geografie en GIS worden al jaren gebruikt om systemen 
uit de echte wereld op een nauwkeurige manier te 
modelleren. Perceelsgrenzen, netwerken van kabels en 
leidingen en verkeersnetwerken worden weergegeven 
in GIS met als doel deze te beheren, onderhouden en 
plannen. Daarbij bouwt het voort op technieken en 
technologie die al langer bestaan voor data-opslag, 
gefedereerde systemen (systemen waarbij data bij de 
bron wordt opgeslagen en systemen verbonden) en 
objectgebaseerde georiënteerde datamodellen. Door 
meer realisme, interactievere gebruikservaringen en 
gedetailleerdere 3D en meer-D-modellen van objecten 
en systemen toe te voegen. Uiteindelijk zal de Digital 
Twin moeten helpen om uitdagingen op te lossen of 
snel handelen mogelijk te maken om de investering in 
het ontwikkelen en het beheren van een Digital Twin te 
rechtvaardigen. 

Relatie tussen GIS en Digital Twins 
Niels van der Vaart, manager innovatie en 
portfolio ontwikkeling bij Esri Nederland, 
sprak op de Esri GIS Conferentie over de 
relatie van GIS en Digital Twins. 
 
   Bekijk de presentatie 

https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/videos/esri-gis-conferentie-2021-geografische-benadering-voor-digital-twins/
https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/videos/esri-gis-conferentie-2021-geografische-benadering-voor-digital-twins/
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Bijhouden van de ontwikkeling van een object

Dé Digital Twin bestaat niet, elke organisatie en opgave is uniek. Voor de één is het de 
mogelijkheid om plannen voor maatschappelijke opgaven te visualiseren en testen om 
kosten en bezwaren te voorkomen. Voor de ander betreft het de kans om processen 
te volgen en analyseren om te optimaliseren en snel te kunnen handelen. De centrale 
vraag die aan een Digital Twin voorafgaat, is wat u ermee wilt bereiken. Over het 
algemeen bieden Digital Twins toegevoegde waarde op één of meerdere van de 
volgende drie vlakken:

1. Bijhouden van geschiedenis 
Een Digital Twin is een middel om de staat van een object of systeem vast te leggen op 
een moment in de tijd. Voorbeelden hiervan zijn het vastleggen van perceelsgrenzen 
en de locatie van kabels en leidingen voor een efficiënt beheer en juridische 
doeleinden. Gedetailleerde modellen van de omgeving uit reality capture-technieken, 
zoals puntenwolken en textured meshes, dienen als 3D-snapshot van de echte wereld. 
Of leidt BIM-modellen af uit deze snapshots, voor vastlegging van de geschiedenis of 
als startpunt voor toekomstige renovaties en beheer. 

2. Monitoren van operationele performance 
Eén van de voordelen van een gedetailleerd 3D-model is dat deze eenvoudig te 
begrijpen zijn. Het neemt het veel vragen weg omdat het context en relatie tot de 
omgeving direct zichtbaar maakt.  Een breed publiek kan initiatieven verkennen en 
ermee interacteren. Daarom worden Digital Twin-initiatieven veel gebruikt als een 
dashboard met de huidige status en performance van een systeem. Gebruikmakend 
van realtime informatie en dynamisch aanpassende eigenschappen krijgt men inzicht 
in de huidige situatie. Deze systemen  of dashboards brengen vaak informatie uit 
verschillende, gefedereerde enterprisesystemen op één begrijpelijke manier samen. 
Eén van de grote voor-delen die GIS biedt aan de Digital Twin is dat GIS-data kan 
opslaan, streamen en een dynamische ervaringen biedt om fysieke 3D-objecten te zien 
in de context om die fysieke objecten heen. Of het nu gaat om individuele gebouwen 
of om steden.
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Dé Digital Twin bestaat niet (vervolg) 

3. Het testen van hypotheses of voorspellingen doen 
De grootste verwachtingen rondom Digital Twins gaan over het gebruiken van 
gedetailleerde modellen van de fysieke leefomgeving en objecten daarin om 
simulaties uit te voeren, evaluaties te doen en de toekomst te voorspellen. In de bouw 
en infra-industrie wordt geaggregeerde BIM gebruikt in het virtuele bouwproces 
waarbij in een vroeg stadium getoetst wordt of er ‘clashes’ zijn (veiligheidsrisico’s in 
de constructie). Op de schaal van de stad of de regio willen stedenbouwkundigen 
en planologen de toekomst simuleren om een beeld te krijgen van de impact van de 
vorm van nieuwbouw, de aanleg van een nieuwe metrolijn of het plannen van lokale 
waterbergingsfaciliteiten. Op deze schaal helpt een Digital Twin om de toekomst te 
simuleren, verschillende scenario’s van de toekomst te toetsen of ‘AI-engineering’ toe 
te passen. Zo begrijpt men op welke manier aanpassingen de optimale impact hebben 
met behoud van acceptabele implementatiekosten. 

Naar Predictive Twins

Arjen Adriaanse, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van TNO, en 
Menno de Jonge, directeur digital construction bij BAM vertellen over 
toepassingen van Digital Twins en de ontwikkeling richting Predictive 
Twins in onderzoek en in de bouw.

Bekijk presentatie van TNO

Bekijk presentatie van BAM

https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/videos/esri-gis-conferentie-tech-2020-op-weg-naar-predictive-twins-van-de-gebouwde-omgeving-tno/
https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/videos/esri-gis-conferentie-tech-2020-building-the-present-creating-the-future-bam/
https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/videos/esri-gis-conferentie-tech-2020-building-the-present-creating-the-future-bam/
https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/videos/esri-gis-conferentie-tech-2020-op-weg-naar-predictive-twins-van-de-gebouwde-omgeving-tno/


De waarde van geografie
voor een Digital Twin

Als een Digital Twin tot doel heeft om inzicht te geven in een historische staat, 
performance of een toekomstig scenario, dan is er een direct voordeel om GIS-data 
over het object of de directe omgeving mee te nemen. GIS kan worden gebruikt om 
een Digital Twin te creëren van natuurlijke omgevingen en bebouwde omgevingen en 
kan gebruikt worden om verschillende representaties van de echte wereld met elkaar te 
integreren. 

Voor op zichzelf staande objecten, zoals technische onderdelen van een motor, kan het 
gehele object uitstekend gerepresenteerd worden in een alles omvattend, datamodel 
waarin ook simulaties uitgevoerd worden om hypotheses te testen. Voor objecten in 
de fysieke leefomgeving of natuurlijke systemen geldt dat data over bodem, materiaal 
van assets, het weer, verkeer, onderhoud en kabels en leidingen allemaal opgeslagen 
wordt in verschillende datamodellen. Met verschillende detailniveaus, kwaliteit, 
resolutie en verschillend eigenaarschap. GIS is in deze context de enige technologie 
die een eenvoudige en begrijpelijke sleutel biedt om al deze informatie te verbinden, 
namelijk met locatie. Complexe analyses kunnen worden toegepast op uiteenlopende 
datamodellen en datasets.    

GIS biedt ook mogelijkheden voor het simuleren van diverse fenomenen en dynamieken 
in de wereld om ons heen. Voor het uitvoeren van eenvoudige analyses, zoals het 
verkennen van de schaduwwerking van nieuwe objecten in de bestaande context, bestaan 
geavanceerde geoprocessing-workflows om bijvoorbeeld veranderingen in grote utility-
netwerken te analyseren en de resultaten te presenteren in een overzichtelijk dashboard. 
Daarnaast biedt GIS een platform voor het integreren van diverse specialistische 
analyses van verkeerskundigen, hydrologen of geluidsmodelleurs met locatie als de 
gemeenschappelijke sleutel. GIS biedt daarmee ook een opstap naar een meer levendige 
manier van presenteren door integraties met game-engines voor mooie visualisatie, 
Virtual Reality en Augmented Reality-ervaringen. 

Geografische data in Game Engines 
De mogelijkheden om geografische data te 
gebruiken in game engines voor het maken van 
mooie renderings, VR-ervaringen of AR-ervaringen 
worden steeds meer uitgebreid. Met de komst van 
de ArcGIS Maps SDK for Unity & Unreal Engine is uw 
Digital Twin direct als webservices te streamen naar 
deze twee bekende game engines.  
 
Bekijk meer informatie over deze SDK’s voor 
game-engines.
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ttps://www.esri.com/arcgis-blog/products/developers/announcements/announcing-the-first-beta-release-of-the-arcgis-maps-sdk-for-game-engines/
ttps://www.esri.com/arcgis-blog/products/developers/announcements/announcing-the-first-beta-release-of-the-arcgis-maps-sdk-for-game-engines/
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De toekomst van geografie en Digital Twins 

Op dit moment kunnen organisaties met behulp van GIS fotorealistische modellen, 
3D, realtime-feeds en dynamische data combineren in interactieve Digital Twins van 
complexen, transportsystemen of steden. Tienduizenden organisaties wereldwijd 
werken al samen om een steeds betere basis te maken voor Digital Twins in de 
Levende Atlas van de Wereld. Rondom deze Levende Atlas ontstaat een ecosysteem 
waarin domeinexperts intelligentie toevoegen in de vorm van voorspellende 
modellen, simulaties, AI-algoritmes, Deep Learning-packages en nog veel meer 
content voor Digital Twins. Deze ontwikkelingen gaan enorm snel, de Levende Atlas 
wordt steeds rijker en het ecosysteem breidt zich steeds verder uit. De onderdelen 
van de Digital Twins in dit ecosysteem zijn benaderbaar via Open Standaarden, 
API’s, REST-services en dataformaten die integratie met andere enterprise-systemen 
zo laagdrempelig mogelijk maken. Op basis van deze services kunnen organisaties 
Digital Twins toepassen volgens een ‘total experience’-strategie – met verkenningen 
op mobiele devices, tablets, computers, VR-headsets en in andere vormen. 

Digital Twins en de Levende Atlas

De Levende Atlas biedt een rijke verzameling van gecureerde geodatasets 
die voor alle gebruikers van ArcGIS altijd en overal beschikbaar zijn. Dit omvat 
onder anderen luchtfoto’s, hoogtemodellen, transportnetwerken, realtime 
satellietdata, 3D-steden, puntenwolken, fotorealistische 3D-modellen, realtime 
verkeersgegevens. Al deze datadatasets zijn beschikbaar als webservices in een 
‘distributed cloud’ voor elke organisatie die bouwt aan een eigen implementatie 
van de Digital Twin. In deze 3D-omgeving zijn een aantal van deze lagen 
samengebracht. 
 
Bekijk de Digital Twin-startomgeving in de Levende Atlas.

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b9d002eb7e474ba5a97ea039dcfb3005 
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b9d002eb7e474ba5a97ea039dcfb3005 
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GIS helpt organisaties al tientallen jaren bij het modelleren, analyseren en beheren 
van assets en systemen, om de wereld te zien als één ecosysteem waarin we opgaven 
integraal kunnen bekijken. Nieuwe ontwikkelingen in technologie, zoals game-engines, 
realtime datafeeds en extended reality, bieden aantrekkelijke nieuwe mogelijkheden 
om interactievere, rijkere ervaringen te creëren voor een breed publiek. Om zo de 
wereld om ons heen te verkennen en te analyseren. 

De komende jaren blijven we deze ontwikkeling verder brengen op het gebied van 
reality capture, integratie met BIM, IoT-ontwikkelingen, integratie met beheersystemen 
om zo een nog rijkere set aan mogelijkheden te bieden om Digital Twins te maken, 
beheren en analyseren met behulp van geografie. Dit biedt een platform dat helpt om 
te zoeken naar slimme oplossingen voor de opgaven waaraan we samen werken. 

De toekomst van geografie en Digital Twins  (vervolg)
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Luchthaven Schiphol

Luchthaven Schiphol, heeft een dynamische Digital Twin gemaakt van de 

luchthaven op basis van GIS-data, open standaard en BIM-modellen. Deze 

worden gecombineerd in een 3D-omgeving waarin realtime posities van 

voertuigen en de status van objecten wordt weergegeven. Dit helpt de 

luchthaven bij informatievoorziening aan bezoekers, het beheren van assets 

en het plannen van verbouwingen én de realtime operatie van de luchthaven.  

Zo is bijvoorbeeld te zien of liften en rolpaden wel of niet operationeel zijn én 

of er wel brandblussers aanwezig zijn op de opstelplaatsen voor vliegtuigen. 

Bovendien wordt deze informatie gebruikt in de app voor reizigers en 

servicemedewerkers om te kunnen navigeren over de luchthaven. 

9

Case study
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Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven gebruikt een Digital Twin, bestaande uit 

een 3D stadsmodel en geïntegreerde dashboards, om verschillende 

stedenbouwkundige ontwerpen te vergelijken en te toetsen aan de hand van 

verschillende indicatoren. Door te experimenteren met functies en volumes, 

ontstaat inzicht in de manier waarop verschillende factoren in de ruimte met 

elkaar interacteren. In de 3D-omgeving worden verschillende scenario’s voor 

de toekomstige ontwikkeling ontworpen, gevisualiseerd en doorgerekend. 

Per project worden varianten vergeleken en in samenhang wordt de impact 

van ontwerpkeuzes op woningvoorraad, groen en mobiliteit bepaald om 

daarmee beslissingen datagedreven te ondersteunen.
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Case study
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Basisregistratie Ondergrond (BRO)

In opdracht van het Ministerie BZK verkenden we samen met Esri Partner 

vGIS hoe we data uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en andere 

databronnen kunnen combineren tot een Digital Twin. Deze helpt om 

complexe situaties in de ondergrond te beoordelen. Bijvoorbeeld samen 

met BAM en de gemeente Rotterdam bij de bouw van de Zalmhaventoren, 

het hoogste gebouw van de Benelux. Met  Augmented Reality kunnen 

ondergrondmodellen zoals van de Zalmhaventoren op een tafel 

geprojecteerd worden en is het mogelijk om vanuit verschillende disciplines 

naar het model te kijken. Zo kunnen verschillende perspectieven gezamenlijk 

worden afgewogen, bij het maken van een optimaal heipalen plan of het 

zoeken naar de beste opties voor een warmte-koudeopslaginstallatie. 
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Case study
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Meer weten

Esri, de wereldwijde leider in geografische informatie systeem 
(GIS) software, location intelligence en mapping biedt de 
meest krachtige geospatial cloud. 

Sinds 1969 helpt Esri haar klanten bij het optimaal benutten 
van hun data om operationele processen en bedrijfsresultaten 
te verbeteren. De software van Esri wordt gebruikt door 
meer dan 350,000 organisaties, inclusief steden, de meeste 
overheden, en 75 procent van de Fortune 500 bedrijven. 
In Nederland zijn maar liefst 1,800 organisaties en 65,000 
professionals elke dag in de weer met GIS. 

Ga vandaag nog aan de slag met GIS voor uw organisatie.  
 
Ontdek het op esri.nl/digitaltwin

Heeft u na het lezen van dit e-book behoefte aan een 
oriënterend gesprek met een expert? 
Plan dan vrijblijvend een gesprek. 

https://www.esri.nl/nl-nl/digital-twin/overview
https://www.esri.nl/nl-nl/producten/demo-aanvragen
https://www.esri.nl/nl-nl/digital-twin/overview
https://www.esri.nl/nl-nl/producten/demo-aanvragen
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