
WNF versterkt natuurbescherming met ArcGIS Online De meeste veldkantoren van het Wereld Natuur 

Fonds (WNF) hebben inmiddels toegang tot inter-

net. Het biedt de mogelijkheid om informatie te delen, 

bijvoorbeeld via ArcGIS Online. Dit helpt het WNF bij 

haar doelstelling om de natuur te beschermen. De Neder-

landse vestiging van het WNF neemt een voortrekkersrol in 

de implementatie van ArcGIS Online wereldwijd. 

Cruciaal voor monitoring
Ludo Nijsten is GIS-coördinator voor de Nederlandse vestiging van 

het WNF. Daar is men vooral bezig met coördineren en monitoren. 

“Kaarten zijn daarvoor ontzettend handig, sterker nog: veel van de 

informatie is cruciaal voor monitoring. Je ziet immers veel beter wat er 

gebeurt.” 

Betere beeldvorming problematiek
Omdat steeds meer buitenlandse veldkantoren werken met online tools, 

kan het delen van GIS-data met behulp van ArcGIS Online worden inge-

voerd. Het WNF ziet daarvan de waarde in, weet Nijsten. “Door de kaarten 

zie je meteen waar zich wat bevindt: ofwel, hoe de natuur er voorstaat in de 

wereld. Met data uit het veld of satellietbeelden van bijvoorbeeld ontbossing 

is te zien of het beter of slechter gaat met bepaalde bosgebieden.” 

De GIS-data van bijvoorbeeld ontbossing bleef meestal op de computer van 

de specialist staan. Nu is het mogelijk om kaartinformatie online te delen. Data 

is toegankelijker voor collega’s en helpt hen in de beeldvorming van vaak com-

plexe problemen. Ze kunnen dan gerichter aan de slag en weten wat ze moeten 

doen. Met de tools kunnen de medewerkers informatie delen met andere orga-

nisaties, beleidsmakers and last but not least: de donateurs. 

Webapp met lagen
Ook is ArcGIS Online betrokken bij de wereldwijde oceanen-campagne om 

de zeeën te beschermen. Op een webapp van ArcGIS Online kun je datalagen 

opvragen die gaan over deze campagne. Medewerkers zien daarop welke ge-

bieden noodzakelijk beschermd moeten worden en welke al beschermd zijn.  

Ook is zichtbaar welke regels er gelden, welke organisaties in het gebied werken 

en welk doel zij hebben. Nijsten: “In de pop-up zien we dat in de Middellandse 

Zee onder meer de blauwvintonijn wordt bedreigd, welke organisaties er naast het 

WNF bij betrokken zijn, welke informatie zij hebben en hoe we optimaal kunnen 

samenwerken.” 

ArcGIS Online gaat internationaal
Ludo Nijsten neemt het initiatief om ArcGIS Online ook in het internationale net-

werk uit te rollen. “Het gebruik van GIS is nog erg gefragmenteerd. Alle leading 

GIS-experts van het WNF zijn daarom naar Nederland afgereisd voor een training 

ArcGIS Online, specifiek op het samenwerken binnen ArcGIS Online. We werken 

daarnaast aan onze strategie en maken afspraken over zaken als metadata en 

datakwaliteit. Door dit op deze manier breed in het internationale netwerk uit te 

rollen, creëert dat draagvlak. Er is al een aantal wereldwijde projecten gestart waar 

ArcGIS Online de hoofdmotor is.” 

Veldwaarnemingen in Collector-app
Het WNF wil het gebruik van ArcGIS nog verder uitbreiden, vertelt Ludo Nijsten. 

“In de toekomst willen we meer gaan werken met de nieuwe functies van ‘rollen’ 

in ArcGIS Online. Door bijvoorbeeld ook de communicatie-afdeling te betrekken, 

zien we mogelijkheden om voor een breed publiek ons verhaal te kunnen doen met 

kaarten en StoryMaps.” 

Nijsten: “Verder zien we toekomst in het gebruik van de Collector-app voor het regis-

treren van veldwaarnemingen. Ook gaan we aan de slag met de Web AppBuilder for 

ArcGIS om de standaard StoryMaps in de cloud helemaal te configureren. Die kun-

nen we daardoor aanpassen naar onze wensen en vervolgens opslaan in de cloud.” 

“Door de kaarten zie je

         meteen hoe de natuur er

  voorstaat in de wereld.”
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