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Agenda

Deel 1
• Wat doet Prolander

• Zoektocht en route

• Kickstart GeoAi

• Samenvatting/conclusie

Deel 2
• Voorbeeld project: water herkennen

Afsluiting

• Vervolg/vragen/discussie



Werkorganisatie van

provincie Drenthe en

provincie Groningen

Doel: realisatie 

Natuurnetwerk Nederland

(NNN)



Waarom GeoAi? Gis visie

• Innoveren, 'meer een ontwikkel dan een productie omgeving’

• De vraag voor zijn



Waarom GeoAi? Triggers

• Webinar over GeoAi

• GIS tech 2022

• Vraag over boskap in Natura 2000 gebieden

• Gevoel van toegankelijkheid

https://prolander.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=924cb4b206cd4230ba391b0711784d9c


Kickstart ESRI

5 dagen onder leiding van Gabriella Spakman – Tánásescu

• 2 dagen in Assen

• 3 dagen ESRI locatie Zwolle



Ervaringen
Techniek

• Problemen met rechten op laptop door ICT beveiligingen

• Drivers video niet up te date

• Drivers cuda core niet geïnstalleerd

• Heel fijn dat Gabriella erbij was om te helpen achterhalen waar 

de problemen zaten

Inhoudelijk

• Gabriella heeft middels een mooie storymap en voorbeelden de 

theorie uitgelegd. Algemene casus herkennen zonnepanelen

• Aan de slag met eigen casussen



Deel 2: Voorbeeldproject

• Algemeen: hardware en software

• Per project:

• Duidelijke omschrijving van wat je zoekt

• Spelen met data

• Maken trainingsdata

• Export trainingsdata

• Train model

• Gebruik model



Instellingen hardware en software

Hardware
• - Met een simpele laptop loop je al gauw tegen problemen aan

▪ - Een goede GPU (Graphics Processing Unit) doet wonderen

Software algemeen
• - Videokaart drivers up-to-date

• - Gebruik GPU hardwareversneller

• - Cuda (Compute Unified Device Architecture) (NVIDIA)

Software GeoAi
• - ArcGIS Pro (2.9)

• - Image analyst Extension

• - Deep Learning Packages Python

• - Gebruik GPU in ArcGIS



Voorbeeldproject

Een simpel voorbeeld: op zoek naar water

De eerste stappen

• Duidelijke omschrijving van wat je zoekt: water 
herkennen.

• Te gebruiken basisinformatie: satellietbeelden

• Objectdetectie of pixel-detectie: pixel detectie.



Spelen met data

Gebruik maken van Landsat gegevens. 

Dataset LC08_L2SP_198023_20210616_20210622_02_T1_MTL 



Spelen met data

Dataset 
LC08_L2SP_198023_20210616_20210622_02_T1_MTL

L = Landsat

X = Sensor (“C”=OLI/TIRS combined, “O”=OLI-only, “T”=TIRS-only, “E”=ETM+, 
“T”=“TM, “M”=MSS)

SS = Satellite (”07”=Landsat 7, “08”=Landsat 8)

LLL = Processing correction level (L1TP/L1GT/L1GS)

PPP = WRS path

RRR = WRS row

YYYYMMDD = Acquisition year, month, day

yyyymmdd - Processing year, month, day

CC = Collection number (01, 02, …)

TX = Collection category (“RT”=Real-Time, “T1”=Tier 1, “T2”=Tier 2)



Spelen met data

Dataset LC08_L2SP_198023_20210616_20210622_02_T1_MTL

Banden kiezen in de satellietbeelden, waarmee het fenomeen dat je 
zoekt (water) goed te detecteren is. Dit kun je doen door met de 
gegevens te spelen en door op zoek te gaan naar studies/voorbeelden.



Spelen met data

Dataset LC08_L2SP_198023_20210616_20210622_02_T1_MTL

Gegevens op verschillende manieren tonen:



Spelen met data

Dataset 
LC08_L2SP_198023_20210616_20210622_02_T1_MTL

Water is goed te zien met deze banden: 5 (Near Infrared), 6 (Short Wave Infrared) 
en 2 (Blue).

Van deze banden wordt een nieuw 8-bit raster gemaakt.



Trainingsdata maken

We moeten ArcGIS gaan vertellen wat water is. Dat 
kunnen we doen op verschillende manieren:

• Handmatig intekenen vlakken

• Gebruik maken van bestaande dataset: bijvoorbeeld 
topografie

• M.b.v. ArcGIS Pro trainingsdata uit satellietgegevens 
halen



Trainingsdata maken
• Segment Mean Shift

• Iso Cluster Unsupervised Classification

• Majority Filter

• Eventueel Boundary clean. 

• Region Group

• Raster to polygon

• Originele categorieën uit Region group resultaat weer aan het polygonen-
bestand hangen (Join).

• Vlakkenbestand maken met daarin alleen de watervlakken die voor de training 
worden gebruikt.



Export Training Data
Voorbereiding om de daadwerkelijke training te kunnen doen. Het trainen doen we 
niet op de gehele satellietfoto, maar steeds op een klein stukje. Omdat anders de 
te verwerken gegevens te veel zou zijn.

402 raster 
knipsels

Punten en 
komma’s?



Train Model



Gebruik het model op de originele satellietbeelden



Gebruik het model op andere satellietbeelden
16-6-2021

3-8-2015



Conclusie/bevindingen

• Nog geen concrete Prolander casus om uit te werken. Wel 
interessante casussen aan het verkennen. 

• Zeker interessant voor ons als GIS-specialisten.

• Ingewikkelde materie, volop in ontwikkeling

• Niet makkelijk zelf aan te leren. Kickstart samen met ESRI 
erg waardevol.

• Reis (bijvangst) vs einddoel

• Blackbox vs Snappen wat je doet (GeoAi is geen plug-and-play tool, 

er is veel inzicht voor nodig om het goed te kunnen gebruiken)



Volgende sprong in het diepe!:

- Interne acquisitie (langs de andere

vakgroepen)

- Op bezoek bij andere organisaties

- Samenwerking RUG bij uitwerken

casus



Bedankt voor de aandacht!!!

Vragen?


