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Inhoud

• Waarom werken organisaties met 3D-meshes?

• Hoe komt u aan 3D-meshes?

• Wat zijn de data-vereisten?

• Wat kunt u met 3D-meshes in ArcGIS?

• Q&A
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Wat is een 3D-mesh?
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Waarom werken organisaties met 3D-meshes?

• Fotorealistische weergave binnen de Digital Twin

• Gedetailleerd 3D-model voor uitvoeren van metingen, maken van profielen en berekenen oppervlaktes

• Gebiedsontwikkeling visualiseren en scenario’s afwegen

• Simulaties

• Planning (evenementen)

• Kabels en leidingen planning
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Hoe komt u aan een 3D-mesh?
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SURE for ArcGIS

Optioneel: 

LiDAR

Oriëntaties

SURE for ArcGIS

Output Data

True Orthofoto’s

Textured Meshes

3D Pointclouds

Digital Surface Models

Input

Voor het maken en visualiseren van 3D-data

Images



TEXT

Hoe komt u aan een 3D-mesh?

Maak gebruik van de dienst van Esri Nederland om uw eigen data 
te verwerken met SURE for ArcGIS

Verwerk uw eigen data zelf met SURE for ArcGIS

Koop de eindproducten direct bij luchtfotobedrijven
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Welke data (en kwaliteit) is vereist?
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3D-mesh: inwinning en kwaliteit

Beeldkwaliteit in de 3D-mesh. Wat heeft invloed?

− Parallax

− Stereo modellen

− Nadir images

− Obliek images

− Triangulatie

− Blokvereffening

− Zo sterk als de zwakste schakel

− GPS/INS

− Paspunten

− Foto verbindingen

− GSD

− Seamlines

− Bestaand hoogtemodel

− Overlap in de strook

− Overlap tussen de stroken

− Tijdsverschil tussen opnamen
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ANNOUNCEMENT

3D-mesh
Link scene viewer

Let in de demo op:

− Toepassing voor uw eigen werk.

− Welke kwaliteit zou u wensen?

− Welke overlap zou hiervoor nodig zijn?

− Welke details wilt u kunnen waarnemen
(GSD)?

https://esrinederland.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=b1270d7701ab4d84be2d4794d58db577
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Overlap

• Overlap in de strook en tussen de stroken

Regelmatig grid Mixed grid

Niet regelmatig grid Diverse richtingen Corridor (single strip) Cirkel

Ongestructureerd
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• Nadir en obliek

• Parallax tussen alle images telt!

Overlap 

(%)

Type gebied

60/30 Landelijke gebieden, minimale overlap

80/30 Landelijke gebieden, geadviseerde

minimum overlap

80/60 Stedelijke gebieden, zonder torenflats

80/80 Stedelijke gebieden, met torenflats
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GSD

• GSD: Ground Sampling Distance

− Pixel maat op het terrein in werkelijkheid

− Mate van zichtbaar detail

− Verschil in stereofoto – trueorthofoto – 3D-
mesh

• Welke details kan je zien met welke GSD? 

8 cm

3 cm
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Wat kunt u met 3D-meshes in ArcGIS?



ANNOUNCEMENT

Demo
Link naar de scene viewer
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Wilt u de mogelijkheden verkennen?

• Tips hoe organisaties kunnen starten:

− Blog(s) met o.a. input voor aanbestedingen (blogs.esri.nl) 

Wat zijn kwaliteitseisen voor een True Ortho of 3D-mesh?

− 3D-mesh van Utrecht kunt u vinden op ArcGIS Online

− contact@esri.nl

− Webinar okt 2021: Maak kennis met 3D-meshes en DSM-orthofoto'sWebinar objectherkenning

https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/blog/wat-zijn-kwaliteitseisen-voor-een-true-ortho-of-3d-mesh/
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=5a922cb6a0db458389c61dc3e2ab1234
mailto:contact@esri.nl
https://www.esri.nl/nl-nl/newsroom/videos/webinar-maak-kennis-met-3d-meshes-en-dsm-orthofotos/



