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Het ruimtelijke model WIN3D laat zien hoe het landschap verandert bij inpassing van duurzame energie
(DE). Iedereen kan met WIN3D duurzame energie een plek geven in het landschap, analyseren of het
passend is qua RO en de visueel-ruimtelijke effecten bekijken vanuit elk willekeurig standpunt.
Energiescenario’s worden in de 3D maquette geplaatst. Vanuit meerdere belangen en disciplines
kan iteratief toegewerkt worden naar geaccepteerde inpassing van duurzame energie.
Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie
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Wat zit in het model
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WIN3D wordt uitgeleverd als softwaretool die lokaal draait;
in de loop van 2017 komt het via internet beschikbaar.
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
WIN3D
Figuur 1 – De interface van het WIN3D model stelt gebruikers in staat om zelf scenario’s te maken van
het energie landschap van de toekomst door wind- en zonne-energie in te plaatsen.

Figuur 2 – zicht vanaf
ooghoogte op een
nieuw zonnepark
gepland in het 3D
model in gemeente
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