
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Factsheet 3D-Voxelmodellering 
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Waarderen op basis van gebruiksoppervlakte 

Vanaf 2022 (waardepeildatum 2021) wordt de waardering van woningen uitgevoerd op basis 
van de gebruiksoppervlakte. Hierdoor is het belang van het kunnen beschikken over juiste 
oppervlakte- en inhoudsgegevens en van vastgoedobjecten enorm toegenomen. De overgang 
naar het waarderen op gebruiksoppervlakte, de openbaarheid van de WOZ-waarde en het 
toezicht door de Waarderingskamer maken dat met name de betrouwbaarheid van het 
primaire objectkenmerk gebruiksoppervlakte zal moeten worden geborgd. 

Tot op heden was een verificatie van de geregistreerde oppervlakten en inhouden een 
tijdrovend en kostbaar proces, de gegevens moesten immers ter plaatse of via een meting uit 
een bestektekening worden ingewonnen. 

Na een periode van bijna vier jaar waarin onderzoek en 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden is het 4Value, samen 
met medewerkers van de TU-Delft, gelukt om een 
methode te ontwikkelen waarmee het mogelijk is om op 
basis van reeds beschikbare bronnen een 3D-model te 
genereren waarmee zeer betrouwbare metingen kunnen 
worden gedaan. Met deze methode is het mogelijk om, in 
bulk en met een beperkte investering, de 
gebruiksoppervlakten en inhouden van alle 
grondgebonden woningen te berekenen (ca. 70% van het 
totale objectenbestand). 

3D-Voxelmodellering 

Het 3D-model van 4Value is gebaseerd op Voxel-technologie. Dit wil zeggen dat wij het 3D-
model opbouwen uit kleine kubussen (20x20x20cm). Deze methodiek biedt het voordeel dat 
modelverstoringen ten opzichte van de reguliere polygoon-technologie worden ondervangen. 
Kortgezegd kan van iedere grondgebonden woning een 3D Voxelmodel worden gegenereerd, 
er is geen sprake van uitval bij ‘lastige’ objecten (10-15% bij andere aanbieders). 

Hoogtegegevens 

Hoogtegegevens vormen de belangrijkste gegevensbron binnen het 3D-Voxelmodel. Het 
gebruik van actuele 
hoogtedata leidt tot actuele 
3D-Voxelmodellen. Wij 
borgen de actualiteit door 
naast de vaak sterk 
verouderde AHN-
hoogtebestanden ook te 
werken met een ‘eigen’ 
hoogtebestand (pointcloud). 
Dit hoogtebestand genereren 
wij door middel van dense-matching (Pix4D) uit de meest recente gemeentelijke luchtfoto. 
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Techniek 

Het 3D-Voxelmodel wordt opgebouwd op basis van een aantal gegevensbronnen. De 
onderstaande bronnen worden door ons gebruikt voor de opbouw en de verdere verfijning van 
het model: 

- BAG-pandenkaart, deze kaart bevat de ‘footprint’ van alle relevante gebouwen; 
- Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2/3), dit open source bestand bestaat uit 

een volledig dekkende set hoogtemetingen; 
- De stereobeelden van een hoog-resolutie luchtfoto (grondresolutie 5cm of kleiner). Op 

basis van deze gegevens genereren wij door middel van ‘dense-matching’ een eigen 
gemeentelijke set hoogtemetingen waarmee de AHN hoogtes worden aangevuld en 
verfijnd. 

Het opbouwen van het 3D-Voxelmodel van 4Value verloopt volgens de volgende stappen: 

- Bepalen van het totale geografische gebied waarvoor het model wordt samengesteld; 
- Het inpassen van al het beschikbare kaartmateriaal en databronnen; 
- Het vaststellen van maaiveldhoogten uit AHN; 
- Het onttrekken van de relevante hoogtegegevens uit de AHN-bestanden; 
- Het samenstellen van een hoogtemodel uit de gemeentelijke luchtfoto; 
- Het combineren van hoogtepunten uit AHN en luchtfoto; 
- Het vullen van de opgespoorde gebouwcontouren met Voxels. 

In de onderstaande afbeelding is een voorbeeld opgenomen van een 3D-Voxelmodel na het 
doorlopen van de hierboven beschreven stappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In deze afbeelding is goed zichtbaar hoe de gebouwcontouren binnen de BAG-pandvlakken 
in 3D worden weergegeven. Zaken als aanbouwen, garages en dakkapellen zijn in dit stadium 
waarneembaar. 

In de volgende fase wordt het 3D-Voxelmodel opgeknipt op basis van de BAG-pandgrenzen. 
Dit leidt visueel tot de onderstaande tussenfase. 
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Het opgebouwde 3D-Voxelmodel is hiermee geschikt voor het uitvoeren van metingen. 

3D-metingen 

De hoge betrouwbaarheid van de metingen uit het 4Value 
3D-Voxelmodel komt voort uit het volgende: feitelijk is er 
geen sprake van het berekenen van gegevens, er is 
eenvoudigweg sprake van het tellen van het aantal Voxels 
waaruit het model is opgebouwd. In de afbeelding 
hiernaast is het 3D-model van een individuele woning 
weergegeven. De meting van het volume is uitgevoerd 
door het tellen van alle Voxels binnen het model. In het 
voorbeeld bevat het model 50.453 Voxels. Binnen de 
software is 1m3 opgebouwd uit 125 Voxels, waardoor 
deze telling leidt tot een 3D-volume van 404,34m3. In de 
3D GBO-berekening telt het systeem het aantal Voxels op 
een vooraf bepaalde hoogte binnen het gebouw, hierbij 
wordt rekening gehouden met de gangbare verdiepingshoogten en muurdikten per 
bouwperiode. In het voorbeeld worden er (rood gearceerd) 3.209 Voxels geteld op vier 
bouwlagen. Binnen het model bestaat 1m2 uit 25 Voxels, hiermee is de gebruiksoppervlakte 
vastgesteld op 128,36m2. 

Kwaliteitscontrole WOZ en BAG 

Het 3D-voxelmodel van 4Value is samen met de berekende oppervlakten en volumes direct 
bruikbaar voor het controleren van de volumes van alle grondgebonden woningen inclusief 
aangebouwde bijgebouwen binnen uw gemeente. De metingen worden inclusief 
afwijkingspercentages met kleurcodering aan u opgeleverd. Wij onderscheiden de volgende 
coderingen: 

- Groen: de afwijking tussen 3D-meting en BAG-GBO is < dan 1,15*√opp, het BAG-gegeven 
valt binnen de toegestane afwijking en behoeft geen verder onderzoek. 

- Rood: de afwijking tussen 3D-meting en BAG-GBO is > dan 1,15*√opp, het BAG-gegeven 
valt buiten de toegestane afwijking en dient nader onderzocht te worden. 

Bij de controle van de gemeten volumes onderscheiden wij 3 categorieen: 

- Groen: de afwijking tussen 3D-meting en het WOZ-volume is < 5%, geen verder onderzoek 
nodig. 

- Oranje: de afwijking tussen 3D-meting en het WOZ-volume is > 5% en < 10%, het WOZ-
gegeven valt binnen de citeria gesteld door de Waarderingskamer en mag als juist worden 
aangemerkt. 
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- Rood: de afwijking tussen de 3D-meting en het WOZ-volume is > 10%, nader onderzoek 
is nodig. 

Herstel pandvlakken 

Het is onze ervaring dat een aanzienlijk deel van de hierboven beschreven uitval wordt 
veroorzaakt door historische tekenfouten in het pandvlak dat wij gebruiken als ‘footprint’ voor 
het 3D-Voxelmodel. Een tekenfout in een pandvlak leidt per definitie tot een afwijking in iedere 
vorm van 3D-modellering.  

Omdat wij de betrouwbaarheid van de 3D-Voxelmodellen willen maximaliseren, genereren wij, 
zonder meerkosten en binnen de opdracht, nieuwe 3D-Voxelmodellen van objecten waarvoor 
de gemeente aangepaste (opnieuw getekende) pandvlakken aanlevert. 

3D-Webapplicatie 

Het 3D-Voxelmodel wordt geïntegreerd binnen een webapplicatie opgeleverd. Deze applicatie 
beschikt over een ‘Workflow 3D’ waarmee de resultaten van de 3D-metingen gestructureerd 
kunnen worden verwerkt. Via deze ‘Workflow 3D’ is het eenvoudig mogelijk om de overgang 
van inhoud naar gebruiksoppervlakte te realiseren. 

Objecten die op basis van onze 3D-Voxelmodellering ‘goed’ zijn bevonden kunnen met een 
druk op de knop worden geaccordeerd waarna de webapplicatie de gebruiksoppervlakte 
geautomatiseerd verdeelt over de relevante WOZ-deelobjecten. Hierbij wordt ook de code 
bruto-netto voorzien van een G (gebruiksoppervlakte) zodat het object direct geschikt is voor 
een waardering op basis van gebruiksoppervlakte.  

De uitval binnen het proces kan via de ‘Workflow 3D’ 
eenvoudig worden verdeeld over de betrokken medewerkers, 
taxateurs of de BAG-beheerder. Het dialoogscherm 3D biedt 
de medewerkers in één oogopslag alle relevante informatie, 
inclusief een interactieve 3D weergave van het object, om de 
uitval te beoordelen en op te lossen. 

Uitwisseling gegevens 

Werken met het 3D-Voxelmodel binnen onze applicatie 
brengt met zich mee dat er geen risico’s bestaan op het vlak 
van gegevensuitwisseling. De vastgestelde 
gebruiksoppervlakten worden conform het Sectormodel-
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WOZ opgeslagen en via Stuf-TAX bestanden uitgewisseld met uw belastingapplicatie. Deze 
werkwijze maakt dat het risico op gegevensverlies of dubbel moeten muteren is uitgesloten. 

Meer weten? 

Wij komen graag bij u langs voor een uitgebreide presentatie en een live demonstratie van ons 
3D-Voxelmodel en de ‘Workflow 3D’ binnen 4Woz 2.0. Voor het maken van een afspraak kunt 
u contact opnemen met Stefan van Es via s.vanes@4value.nl of 06-14564009. 


