
 
 

 

                          
                                VAN COLLADA BESTANDEN NAAR CITYGML 

 
 
 
 
In deze informatiebrochure wordt op hoofdlijnen beschreven hoe een digitale 3D 
maquette in CityGML gebouwd kan worden op basis van Collada bestanden. Als voorbeeld 
nemen we de het “Noordereiland” in Rotterdam.  
 
CityGML is een formaat dat vooral geschikt is voor het nauwkeurig beschrijven van 
verstedelijke gebieden. Het gaat dan niet alleen om de geometrie van een gebouw, maar 
ook om de materialen en de onderlinge relaties van de gebouwelementen. Het 
detailniveau wordt vaak uitgedrukt in Level of Detail (LOD).  LOD1 is een kale 
blokkendoos representatie. In dit geval zullen we een LOD2 model maken met schuine 
daken en aankleding met gevel- en dakelementen. 
 
Het aanmaken van Collada bestanden 
Voor het maken van een LOD2 model is het nodig om de gebouwgeometrie te bepalen en 
om het beeld materiaal toe te voegen. In dit voorbeeld zullen we gebruik maken  
van Google’s Building Maker en SketchUp 8. Met deze programmas is het mogelijk om 
direct Collada bestanden aan te maken. Als bronmateriaal nemen we de oblieke (schuine) 
luchtfoto’s van Google Earth.  
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Dit zijn digitale luchtfoto’s met extra veel overlap waardoor het mogelijk is om gebouwen 
van diverse kanten te bekijken (inclusief de gevels). Voor commerciële toepassingen is 
het niet toegestaan om het Google materiaal zomaar te gebruiken. We zullen in dit geval 
de beelden slechts toepassen ter demonstratie (wat toegestaan wordt door Google mits 
de modellen aangeboden worden aan Google’s 3D Warehouse). 
 
Door een of meerdere modellen vanuit de 3D Warehouse te laden naar een computer zijn 
we in staat om verdere bewerkingen uit te voeren met behulp van SketchUp. Een ge- 
exporteerd Collada model heeft niet alleen betrekking op de geometrie maar ook op het 
fotomateriaal waarmee de gevels en de daken bedekt zijn.  
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                Google 3D Warehouse              Google SketchUp 8   
 
 
Het maken van een 3D CityGML model 
Om een 3D CityGML model aan te maken zullen we de iDelft converter gebruiken om de 
Collada bestanden om te zetten. De gebouwen zijn gedefinieerd in een lokaal coördina- 
ten stelsel. Dit betekent dat we de modellen nog automatisch moeten positioneren met  
de software. Dit doen we met behulp van KML bestanden waarin de middelpunten van  
de gebouwen staan in Latitude - Longitude coördinaten. Door meerdere CityGML model-
len te laden en te combineren ontstaat het uiteindelijke CityGML 3D model. 
 
 

    
                 iDelft converter software                  CityGML 3D model 
 
 
Wilt u meer informatie over 3D modellering?                Neem dan contact op met iDelft! 
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