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Wat is GeoAI?

Mutatiesignalering op imagery

GeoAI workflow

Mutatiesignalering op de BGT

Mutatiesignalering op het landschap

Afronding
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Het bereiken van of streven naar menselijke 
intelligentie door een computer of machine

Machine Learning (ML) 

Extraheren van patronen uit data om regels af te 
leiden, niet van tevoren geprogrammeerd

Deep Learning (DL)

Type ML dat diepe neurale netwerken gebruikt om 
complexe patronen te vinden

Dat alles in de context van locatie

GeoAI

Machine 

Learning

Deep 

Learning

Artificial 

Intelligence
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Machine Learning in ArcGIS

ArcGIS

Classificatie

Clustering Predictie

Deep Learning
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Deep Learning

Nauwkeurigheid

Snelheid Schaalbaarheid

ML 
classifier

Diep neuraal netwerk
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Voorbeelden van imagery & AI

Scheuren in de weg Landgebruik

Gebouwen Wegen Zonnepanelen

Tekstherkenning Bomen en kabels in puntenwolken

https://medium.com/geoai/high-resolution-land-cover-mapping-using-deep-learning-7126fee571dd
https://esrifederal.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/889e9521ef3241b68d145fc0367d20fa
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=aa9a9dfade2c4bf9bd46d26667e9790e&extent=-118.3444,34.051,-118.2912,34.079
https://medium.com/geoai/integrating-deep-learning-with-gis-70e7c5aa9dfe
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Mutatiesignalering (op imagery)

Het signaleringen en bijhouden van veranderingen

• Bebouwde omgeving verandert continu

• Vegetatie verandert continu

• Kortom, alles verandert…

Proces automatiseren om tijd en middelen te besparen
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Mutatiesignalering (op imagery)

Kaart/beeld Beeld/beeld
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Deep Learning-workflow op imagery
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ANNOUNCEMENT

Demo
Mutatiesignalering op de BGT
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Schaalbare detectie van landschapsveranderingen met GeoAI

Praktijkcasus: boskap in Provincie Drenthe (motivatie en methoden)

Change in surface reflectance over de 

std.time

Change in surface reflectance over de std. 

time

std.time std.tim

e
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Opzet

• Schaalbare workflow voor het 
detecteren van landschaps-
veranderingen met nadruk op 
boskapdetectie

• “Change detection” naar 
productie workflow

• Het verfijnen van de 
bovenstaande change 
detection(s)-methode

• Conclusie en aanbeveling 
change detection

Schaalbare detectie van landschapsveranderingen met GeoAI
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Change detection op Landsat-8 satellietbeelden (30m resolutie)

Satellietbeeld “before” (Landsat 2014) Satellietbeeld “after” (Landsat 2021)
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Change detection op Landsat-8 satellietbeelden (30m resolutie)

Geclassificeerd Landsat satellietbeeld 2014 Geclassificeerd Landsat satellietbeeld 2021



TEXT + IMAGE M

Change detection op Landsat-8 satellietbeelden (30m resolutie)

Gedetecteerde veranderingen in beboste gebieden 2021 t.o.v. 2014 op Landsat (30m resolutie)
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Change detection op Sentinel-2 satellietbeelden (10m resolutie)
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Change detection op Sentinel-2 satellietbeelden (10m resolutie)

Satellietbeeld “after” (Sentinel-2 2022)Satellietbeeld “before” (Sentinel-2 2015)
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Change detection op Sentinel-2 satellietbeelden (10m resolutie)

Geclassificeerd satellietbeeld “Before” (Landsat 2014) Geclassificeerd satellietbeeld “After” (Landsat 2021)

Deep learning package geclassificeerd met eigen DL model Deep learning package geclassificeerd met eigen DL model
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Change detection op Sentinel-2 satellietbeelden (10m resolutie)
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Change detection workflow

Raster 

Before

Raster 

After

Change Detection classified 

Raster

Change Detection binary 

Raster

Input Deep Learning Model-

Change detector



TEXT

Het verfijnen van de gedetecteerde veranderingen 
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Het verfijnen van de gedetecteerde veranderingen 
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Het verfijnen van de gedetecteerde veranderingen 



ANNOUNCEMENT

Demo
Mutatiesignalering op het 
landschap
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Wat heeft u gezien?

• Geautomatiseerde classificatie op luchtfoto’s / satellietbeelden / puntenwolken / …

• ArcGIS biedt verschillende methodes om veranderingen op zowel vector- als rasterdata in kaart te
brengen

Wat levert het op?

• Minder handwerk, meer aandacht voor interessante en/of afwijkende patronen
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Meer informatie

• Esri Nederland Opleidingen: 

− Leerpad GeoAI Specialist

− Training Deep learning in ArcGIS Pro (binnenkort beschikbaar)

− Bekijk meer (virtuele) trainingen via esri.nl/opleidingen

• Dienstverlening Esri Nederland: 

− GeoAI kickstart

− Bekijk de verschillende mogelijkheden op esri.nl/dienstverlening

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

• Uitwerking “change detection” methoden:

- Landschapsverandering gedetecteerd met GeoAI op imagery - Deel 1 

- Landschapsverandering gedetecteerd met GeoAI op imagery - Deel 2

1

https://www.esri.nl/nl-nl/services/dienstverlening/overview
https://www.esri.nl/nl-nl/aanmelden-mailings?rmedium=www_esri_nl&rsource=%2Fmailings
https://storymaps.arcgis.com/stories/321716856d99426ebfbb5309415e1762
https://storymaps.arcgis.com/stories/99d840cb884b4f10af2ca5eaccd3e981
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