
                                  
 
 
Rotterdam een stad met verleden en toekomst
 
Het idee: 
Rotterdam heeft een bewogen geschiedenis. Vanuit de puinhopen van het bombardement is een compleet nieuwe stad 
opgebouwd met vele architecturele hoogstandjes. Omdat het heden en toekomst sterk verbonden zijn met het verleden, 
is het idee geboren om deze perioden niet alleen vast te leggen, maar ook zichtbaar te maken voor iedereen. Door de 
mogelijkheid te geven om perioden naast elkaar te leggen, zijn de verschillen goed zichtbaar.
 
De uitvoering:
Om duidelijk te maken wat we in gedachten hadden en we ook de uitdaging niet konden weerstaan, hebben we een 
voorbeeld gemaakt van het Centraal Station in de perioden 1970 en 2015. Doordat we vrij laat van de wedstrijd hoorden, 
hebben we een kleine drie weken gehad om het uit te voeren. We hebben alleen gebruik kunnen maken van de ter 
beschikking gestelde 3DS bestanden en foto’s van het internet. Het nieuwe stationsgebouw hebben wij bijvoorbeeld 
gemaakt aan de hand van het PDF-bestand op rotterdamcentraal.nl en de animatiefilm. 
We hebben dus absoluut niet de gedachte dat we een perfect beeld hebben gegeven, maar hopen wel ons idee en de 
techniek duidelijk te hebben gemaakt. Daarom hebben we b.v. ook een 3D weergave bijgevoegd, die met een speciale bril 
bekeken kan worden.
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Mogelijkheden:
Het zou geweldig zijn als de gemeente Rotterdam de voordelen van een dergelijke applicatie ziet en besluit om het 
concept verder te ontwikkelen. Het zal een uitstekende promotie voor de stad zijn en doordat afgeweken wordt van 
bestaande technieken zal het onderscheidend zijn en waardering oogsten. De techniek erachter maakt in principe alles 
mogelijk, het kan gekoppeld worden aan bestaande databases, zodat informatie up-to-date blijft, het kan gekoppeld 
worden aan andere geo-informatie, musea kunnen worden geintegeerd, om de applicatie werkbaar te houden kunnen 
gedeelten uit een database geladen worden, zodra een bezoeker in de buurt komt, reclameborden kunnen automatisch 
worden aangepast aan een komend evenement, etc, etc.
 
Comptabiliteit:
De applicatie is te zien in elke browser, op elk besturingssysteem. Windows, Mac, Lynux en Safari, Chrome, Explorer, 
Firefox, de plug-in laadt automatisch het juiste bestand.
Daarnaast is het ook mogelijk om de applicatie zichtbaar te maken op tablets zoals de I-Pad.
Momenteel zijn er besprekingen met Adobe om de applicatie te integreren met Flash, zodat er helemaal geen plugin meer 
nodig is. Ook is het voorbereid op HTML5.
 
Besturing:
Linksboven is de bediening voor de verschillende scenes: 1970, 2010 en beiden naast elkaar, zodat goed het verschil kan 
worden gezien.
Met de pijltjes toetsen kan men door de scene manoeuvreren. Rechtsboven zijn de knoppen voor de besturing: lopend, 
vliegend en ronddraaiend. Bij het vliegen dienen de X en Z toets om omhoog, resp. omlaag te gaan.
Daarnaast hebben we een 3D layer aangebracht, zodat de applicatie ook met een speciale bril in 3D gezien kan worden.
Rechtsonder zijn de instellingsknoppen. Het geluid kan afgezet worden, men kan naar full screen gaan en indien gebruik 
gemaakt wordt van een tragere grafische kaart, kan de instelling aangepast worden.
 
Over ons: 
The Nexxt Step is gelieerd met een 12-tal internationale bedrijven, die zich bezig houden met de ontwikkeling van online 
reality: interactieve, virtuele omgevingen gebaseerd op 3D-software in combinatie met game-software voor serieuze 
toepassingen. Uit deze samenwerking is een uniek concept ontstaan, dat zich duidelijk onderscheidt van bestaande 
toepassingen.
Naast diverse showrooms hebben we een aantal universiteiten in de US nagebouwd, waar studenten, b.v. bij ziekte, toch 
college kunnen volgen en contact blijven houden met studenten. Ons laatste project betrof het vakantie-oord Hoeve 
van het Ronald McDonald Kinderfonds. In de praktijk bleek dat de (veelal zieke) kinderen moeite hadden om naar een 
vreemde omgeving te gaan en ouders zich afvroegen of het vakantie-oord wel de juiste voorzieningen voor hun kind had. 
Met de online reality van de Hoeve kunnen ze nu via internet al de omgeving verkennen, gebruik maken van de glijbaan en 
trampoline en kunnen de ouders alle voorzieningen bedienen, om te kijken of deze geschikt zijn voor hun kind. Daardoor 
wordt de drempel tot een verblijf sterk verlaagd.
Wij hebben diverse voorbeelden op onze website staan: http://www.thenexxtstep.nl
 
 
 
 
 
Contactgegevens:
Marc Manders
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The Nexxt Step
Beech Avenue 54-80
1119 PW Schiphol Rijk
http://www.thenexxtstep.nl
info@thenexxtstep.nl
Tel: 020 658 6122
Fax: 020 658 6111 
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