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Digital Twin - veel definities

Urban Digital Twin
Digital Twin of one asset

National digital twin
Digital Twin as ecosystem of DTs

National DT

DT Infrastructure for the physical environment

3D CIM as DT



DT in geo-informatie context

• Consensus over ingrediënten:
– Gebaseerd op 3D data
– Meer dan visualisatie
– (Near) real-time sensor data
– Simulaties
– One-stop shop dashboard voor integrale beslissingen



Historie van de term in publicaties 

‘digital twin’ in publicaties ‘3D city model’ vs ‘digital twin’
Digital Twins for Cities: A State of the Art Review. Ketzler, Bernd; Naserentin, Vasilis; Latino, Fabio; Zangelidis, Christopher; Thuvander, Liane; Logg, 
Anders. 2020.  Built Environment, Volume 46, Number 4, pp. 547-573(27)



Digital Twin is veelbelovend concept

Hoe maken we die belofte waar?

Reality check



#1 Container begrip 

Risico: 
– Focus op deeloplossingen
– Richting ontbreekt nodig voor goede implementatie

Soortgelijke concepten; met zelfde doel
– GIS, GeoBIM, Smart Cities, SDI, IoT

Opgelost binnen projecten/software; niet als open data platform
– Fundamentele issues zijn er nog steeds



#2 Exact Spiegel concept 
werkt voor product maar niet voor leefomgeving

• Selectie van complexe werkelijkheid; in tijd en schaal
– Selectie/generalisatie is nodig 
– Dé DT bestaat niet
– Digitale meerling nodig: gesynchroniseerd

Reality can be so complex that equally valid 
observations from different perspectives can appear 

to be contradicting.



Voorbeeld: Geo - BIM 
zelfde huis; verschillend model voor verschillende doelen

One object, modelled 
with 

measurable/observable 
surfaces

Collection of > 1000 
structural components, 
modelled as volumes

Geo
BIM



#3 Dynamische/real time gegevens in Digital Twins

• Voor geo: dagen/weken is al hoge actualiteit
• Hoe actueel is actueel?
• Welke dynamiek is nodig voor welk soort gegevens?
• Hoe te integreren?
• Versiebeheer is belangrijk! (meer dan updaten)



#4 Alle simulaties in één DT?

• Simulaties:
– wiskundige modellen in eigen software omgeving en data structuren:
– computer fluid dynamics, agent-based modelling, voxel based

• Globale versus experts-simulaties

• Hoe kan basisdata uit DT worden gebruikt als input en hoe 
kunnen resultaten weer terugvloeien naar DT-dashboard?

Sanchez, 2020



#5 Simulaties zijn geen voorspellingen

• Slechts voor beperkt aantal variabelen in versimpeld model:
– Geluid geproduceerd door één bron
– Wind comfort analyses

• Geven inzicht; maar geen voorspellingen op bepaald tijdstip
• Begrip van deze onzekerheidsmarge door gebruikers

Geluidsimulatie



#6 Realistisch versus realistische ogend

• Realistisch ogende modellen lijken nauwkeuriger
– maar kunnen verouderd zijn, fouten bevatten, minder accuraat zijn

• Voor veel toepassingen is minder detail voldoende/gewenst
• Overwaardering realistische look&feel; onderwaardering data kwaliteit

• Voorbeeld ‘smoothen’ contourlijnen

LoD1 models can 
be more accurate
Biljecki et al 2018



#7 Data delen & standaardisatie

• Nog steeds uitdaging
– Interoperabiliteit (multi-schaal en tijd)
– Afspraken: veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, ethiek, privacy

– Uitwisselen met private sector extra dimensie
• DT kandidaten aanwezig in praktijk:

– 3D.amsterdam.nl, 3D.utrecht.nl
– Veel andere gemeentes
– 3D Basisvooziening (Kadaster)
– 3D BAG (www.3Dbag.nl)
– ……..



#8 Praktijkgereedheid data, software,standaarden

• Veel pilots laten potentie zijn; one-stop-shop DT bestaat niet
• Onderzoek hiernaar is ook gering:

– Hoe doet DT wat in pilots wordt beloofd?
– Voor grote gebieden en ook in de toekomst?
– Binnen haalbare kosten?

• Hype cycle van Gartner: 
– hoe een innovatie zich ontwikkelt 



Digital Twin als oplossing voor 
omgevingsvraagstukken

Wat maakt deze belofte haalbaar?



Digital Twin als succesvolle implementatie 
• Gebruik maken van treffende metafoor voor geo-data! 

– Voortbouwen op al bestaande kennis en technieken

• Gebruik definitie gericht

• Oppakken van minder zichtbare fundamentele issues
– Investering in data infrastructuur; Data als asset
– Standaardisatie
– Multi-schaal en Multi-temporele oplossingen

• Realistisch beginnen; incrementeel opschalen
– Proof of Value ipv Proof of Concept

• Ter ondersteuning; niet ter vervanging van experts

• Samenwerking tussen stakeholders, processen, sectoren, met domein-experts
– Coördinatie/regie/afstemmen: alleen ga je harder, samen kom je verder



Dank voor uw aandacht!
j.e.stoter@tudelft.nl

Voor meer informatie: 3D.bk.tudelft.nl
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