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l Cultuur, taal en onderwijs

l Economie, toerisme en recreatie

l Natuur en landbouw

l Streekwurk

l Wadden en water

l Duurzame energie & milieu

Provinsje Fryslân, wat doen wij…



 

Nieuwe ontwikkelingen Esri

l Geprikkeld vanuit Rotterdam naar het Noorden



 

Raakvlakken en kansen

l Change detectie

l Onderhoud

l Objectief beoordelen

l Tellingen

l Zichtbaarheid



 

Raakvlakken en kansen

l Change detectie
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Tijd voor een pilot!

Palmbomen



Niet over 1 nacht ijs….



3 nieuwe pilots

Zonnepanelen Bossen Boten



  

Pixeldetectie en Objectdetectie



  

Pixeldetectie en Objectdetectie



  

l Luchtfoto met duidelijk zonnepanelen in beeld

l Trainingsvoorbeelden intekenen, daarna exporteren 

l Model trainen

l Model inzetten 

l Visuele controleslag 

Stappen in ArcGIS Pro



  

Duurzame energie & milieu

Zonnepanelen



• Palmbomen waren te exotisch voor ons nuchtere Friezen



• Palmbomen waren te exotisch voor ons nuchtere Friezen













  

l Mogelijk

l Strak intekenen

l Pixeldetectie beter dan objectdetectie

l Meer, meer, meer…

Conclusie zonnepanelen



  

Natuur en landbouw

Bossen



• Palmbomen waren te exotisch voor ons nuchtere Friezen















  

l Mogelijk

l Pixelsdetectie

l Meer dan bos

l Diversiteit input

Conclusie bossen



  

Economie, toerisme en recreatie

Boten



• Palmbomen waren te exotisch voor ons nuchtere Friezen











  

l Mogelijk

l Buffer

l Boten in haven

Conclusie boten



  

l Presenteren in de organisatie

l Grotere dataset nodig

l Meer banden in luchtfoto

Pilots een succes!



  

l De presentaties leiden tot nieuwe opdrachten

l Kosten 

l Implementatie liep wat stroef

l Esri-ondersteuning

Eigen licentie



  

l Agrarisch natuurbeheer

l Kruidenrijk grasland

l Naakte daken

l Diepte vaargeulen

l Kwelgebieden (zout/ijzerrijk/geen kwel)

Opdrachten



  

l Maaibeheerpakketten

l 1 april – 1 juni (tot max. 1 okt)

Agrarisch natuurbeheer



  

Gemaaid volgens afspraak?



  



  



  



  



  

Koeien in wei

Uitgefilterd



  

Gerichte controle

Veldmedewerker gerichter op pad



  

Road ahead



  

Dit is wat we jullie graag wilden laten zien, stel gerust nog wat vragen in de chat of benader ons via 
onderstaande emailadressen!

l Anja Reimer – a.reimer@fryslan.frl

l Johan Mulder – johan.mulder@fryslan.frl

Tot slot

mailto:a.reimer@fryslan.frl
mailto:johan.mulder@fryslan.frl
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