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Levende Atlas



Onze content kan verdeeld worden in een aantal thema’s. Een overzicht:

Content op thema

HoogtegegevensBasiskaarten Luchtfoto’s en 

satellietbeelden

Verkeer & vervoerKlimaat Leefomgeving

GrenzenBasisregistraties Historische kaarten

3DDemografie POI
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• BAG

• Verrijkt door middel van 
algoritme

• Productinformatie

• 5 klassen:

→ Twee-onder-een-kap

→ Tussenwoning

→ Hoekwoning

→ Appartement

→ Vrijstaande woning

Woningtypering



• Onderdeel van groter
bestand

• Zowel recente ongevallen als
historie

• Verschillende klassen:

→ Defect

→ Ongeval

→ Gekanteld

→ Overig

Ongevallen NDW



• BGT vegetatie punt

• BGT begroeid terreindeel

• Op de vlakken een fictief
aantal bomen

• Als aankleding van een 3D-
omgeving

• Niet per definitie ‘echte’ 
bomen

3D-bomen



• DKK als zoekingang

• Snel en geoptimaliseerd

• Percelen

DKK Geocoder



• Consumentendata

• 1001 variabelen

• Mogelijkheden

• Webmaps

• Dataverrijking

• Infographics

• Rapporten

• Demo tuincentra

4orange



• Selecteer een gebied

• Kies de attributen die u 
toe wilt voegen

4orange



• De meest gedetailleerde 
census polygonen die 
overeenkomen met het 
gebied worden gekozen

4orange



• De attributen van de 
polygonen die hier 
volledig invallen worden 
opgeteld

4orange



• Een grid met 
bevolkingspunten wordt 
gebruikt om de overige 
attributen her te 
berekenen

4orange



• Wat ligt er binnen en 
buiten het gebied?

4orange



• OpenStreetMap

• Vrij beschikbare data

• Vrijwilligers

• Veel gebruikt

• Mogelijkheden

• Basiskaart

• POI’s

OSM



https://community.esri.com/community/arcgis-content-esri-nederland


http://esri.nl/geonet

https://community.esri.com/community/arcgis-content-esri-nederland
http://esri.nl/geonet


• Herontwerpen BAG en DKK

• OSM basiskaart en POIs

• NDW werkzaamheden

• Hogere actualiteit

Road ahead



Bedankt 
voor uw 

feedback!

Beoordeel de presentatie via de app

• Download de app van 
Esri Nederland

• Ga naar Esri GIS 
Conferentie 2019

• Selecteer onze 
presentatie

• Klik op het icoontje van 
de enquête

• Beoordeel en verstuur


