
How-to: Maak je eigen basiskaart met de 
Vector Tile Style 

Sinds juni 2019 is er een nieuwe versie van ArcGIS Online. Een nieuw onderdeel in deze versie is het 

aanpassen van vector-stijlen vanuit de Map Viewer. U hoeft hier dus niet meer persé de Vector Tile Style Editor 

voor te gebruiken.  

 

Stap 1: ArcGIS Online openen 
 
Ga naar ArcGIS Online in uw gebruikelijke browser en log in met uw ArcGIS Online-gebruiksgegevens. Ga naar 

de Kaart, ook wel de Map Viewer genoemd. Als hier nog niet de basiskaart staat die u wilt aanpassen, klik dan 

op “Toevoegen” en “Bladeren in levende atlas-lagen”. In de Levende Atlas is een verscheidenheid aan 

basiskaarten beschikbaar in zowel Web Mercator als RD, zoals de Topo RD (vector tiled). Voeg deze laag toe 

door te klikken op “Toevoegen aan kaart”. 

 

 
 

Stap 2: Uw nieuwe stijl opslaan 
 

Klik op het symbologie-teken naast de laag  

om de stijl op te slaan.  

 

 

 

 

 

 

 

https://livingatlas.arcgis.com/en/browse/#d=2&rgnCode=WO&categories=Basemaps:00100
https://livingatlas.arcgis.com/en/browse/#d=2&rgnCode=NL&categories=Basemaps:00100


De eigen stijl wordt een nieuw item in het ArcGIS 

Online portaal. Voer in het pop-up venster een titel, 

labels en samenvatting in. Kies in welk folder u het 

item op wilt slaan. Zodra het item is opgeslagen, is 

het benaderbaar via de gebruikelijke wegen op 

ArcGIS Online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Een stijl aanpassen 

Bij het opslaan van het item opent de Vector Tile Style Editor. In dit paneel zitten allerlei functies verwerkt. Zo 

kunt u het weergavebereik van een laag instellen of een laag uitzetten. Het huidige niveau waarop u bent 

ingezoomd staat links bovenin de map viewer weergegeven (waarde tussen 0-16). Tevens is er de mogelijkheid 

om de transparantie aan te passen.  In bovenstaand voorbeeld zijn van een aantal lagen de kleuren aangepast 

ter illustratie. Wijzigingen die u doet worden automatisch doorgevoerd in de viewer. 

 

 
 

 

 
Met de ‘Undo’-menuknop kunt u een wijziging ongedaan maken.  

 
Als u helemaal opnieuw wilt beginnen, kunt u de stijl resetten.  

 

 

 

 

 



Mocht er visueel een bepaalde kleur misstaan, maar weet u niet welke laag het is? Dan kunt u via de menuknop 

‘Edit By Color’ de kleur selecteren, waarna u deze kunt aanpassen naar een gewenste kleur. Ook staat per kleur 

aangegeven welke lagen aan die kleur zijn toegewezen. 

 

 
 

 

Klik op stijl opslaan en sluiten om uw wijzigingen op te slaan. 

 

 

Stap 4: Uw nieuwe stijl delen 

U heeft nu een nieuwe stijl gemaakt, gebaseerd op de data uit een bestaande service. U kunt de nieuwe stijl 
direct delen binnen uw organisatie via ArcGIS Online, zodat anderen deze stijl ook kunnen toepassen. Het is zo 
bijvoorbeeld mogelijk om een basiskaart in de huisstijl op te maken en dit als standaard basiskaart in te stellen. 

 
Via de manier in deze how-to is het mogelijk de stijl van vector tile basiskaarten eenvoudig aan te passen. De 
aangepaste basiskaart is vervolgens weer te gebruiken binnen het ArcGIS-platform. Producten waarin vector 
tiles, inclusief uw eigen aangepaste vector tiles op dit moment te gebruiken zijn: 

- ArcGIS Online, inclusief apps 
- ArcGIS Enterprise, inclusief apps 
- ArcGIS Pro 
- Explorer for ArcGIS 
- GeoWeb 
- Custom native apps (ArcGIS Runtime 100 en hoger) 
- Custom web apps (ArcGIS API for JavaScript 3.19) 

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met het content-team: content@esri.nl. 
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