
WIN3D
ROM3D

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 
Het model wordt in praktijk ingezet voor beleidsverken-

ningen, bestemmingsplannen en MER procedures en 

communicatie met omwonenden.

 

Het model is toegepast bij tientallen wind- en zonneparken 

door projectontwikkelaars, adviseurs en beleidsmakers.

Wat zit in het model
In het model wordt een 3D maquette opgebouwd  

van een regio.

In het model zijn alle gangbare typen windturbines en 

zonnepark opstellingen beschikbaar. Voor biomassa zijn 

diverse gewassen en bostypen beschikbaar. Letterlijk  

kan het toekomstig energielandschap worden gemaakt.

De technologie mengt zich met gaming technologie,  

foto visualisaties, augmented reality en GIS gebaseerde 

rekenmodellen. WIN3D is koppelbaar met energie 

modellen die de mix van duurzame energie installaties 

berekenen en kan feedback geven over de ruimtelijke 

realiseerbaarheid.

Input, output en bronnen
Belangrijke input voor het model is een serie digitale 

geografische bestanden zoals AHN (hoogtedata), de 

TOP10 vector, de digitale luchtfoto en beleidskaarten.

De output wordt weergegeven in de vorm van een 3D 

maquette van een gebied waar letterlijk door heen kan 

worden gevlogen/bewogen. De output is ook beschik- 

baar als semi-realistische beelden en/of animaties. 

Specifieke zaken zijn geluidscontouren, slagschaduw  

en schittering van zonneparken.

Naast deze grafische output zijn eenvoudige kengetallen 

over geplaatst vermogen en huishoudens met duurzame 

energie opgenomen.

Bediening
WIN3D wordt uitgeleverd als softwaretool die lokaal draait;  

in de loop van 2017 komt het via internet beschikbaar.  

WIN3D kan na een cursus van een dagdeel zelfstandig 

worden bediend. Ruimtelijke regels rondom de plan-

vorming van wind- en zonneparken is complex. Enige  

kennis van ruimtelijk beleid en milieuzonering voor DE  

is gewenst. 

De bediening vindt plaats via van schuifjes, drag and  

drop van windturbines en zonnepanelen en intekenen van 

vlakken waar energie opwek installaties worden geplaatst. 

De rekentijd is milliseconden voor lokale en seconden voor 

regionale projecten. Output kan worden bekeken op het 

scherm en via een 3D bril.

Verkrijgbaarheid
WIN3D is verkrijgbaar op licentie. De prijs voor het 

klaarzetten van een gedetailleerd 3D model van een 

gemeente is zo’n 5.000 euro.
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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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