
De BRO-op-straat-app

Door: Martin Peersmann (programma BRO)
Maarten Welmers (Esri Nederland)
Gert Jan de Goede (gemeente Papendrecht)
Gerd de Wolde (gemeente Groningen)

Welkom!

Goed om te weten:

• U staat automatisch op mute
• Voor een rustig beeld staat uw 

camera uit
• Wij maken opnames van deze sessie
• Benut de chat voor het stellen van 

vragen!

We starten om 9.00 uur



ANNOUNCEMENT

BRO-op-straat-
app
Breed beschikbaar



TEXT (BACKGROUND M)

Film: demo BRO-op-straat-app

Bekijk de demo van de BRO-op-straat-app in de uitgebreid handleiding.

https://storymaps.arcgis.com/stories/320808e82e424e3badf1f27af08d8e23


TEXT (BACKGROUND M)

Klik op het 

camerasymbool om 

een screenshot te 

maken.

Schakel na het 

bepalen van de 

locatie de iPad 

Sensoren in voor 

een stabielere 

weergave van de 

data.

Menu voor 

positiebepaling en 

visualisatie-

instellingen.

Kies hier welke 

lagen u wilt zien.

Kies hier welk model uit de 

BRO u wilt zien. Klik daarna 

één keer op het scherm.

Als u bent ingelogd kunt u hier kiezen 

welke datalagen u wilt toevoegen. 

Na het afsluiten van de app, verdwijnt de 

data weer uit de app.



TEXT (BACKGROUND M)

Snel aan de slag

Gewoon beginnen Makkelijke instructies



TEXT (BACKGROUND M)

Zelf data toevoegen

ArcGIS OnlineArcGIS Pro of FME 

Gemakkelijk data toevoegen via de app

GIS Specialist:

Handleidingen

Handleiding 3D data 

prepareren

Gebruiker:



TEXT (BACKGROUND M)

De app doorontwikkelen?

• De app maakt gebruik van 

ArcGIS Runtime SDK 

• Code is vrij beschikbaar voor

doorontwikkeling of inspiratie



TITLE ONLY

Meer informatie

• Handleidingen: 

www.Basisregistratieondergrond.nl/app

• App Store: BRO op Straat

2 december 9.00 – 10.00 uur inloopvragenuurtje

http://www.basisregistratieondergrond.nl/app


TITLE ONLY

Gemeente Papendrecht



TITLE ONLY

Gemeente Papendrecht

Klimaatadaptatie Energietransitie Regie op de ondergrond



IMAGE + TITLE Quote - Gemeente Zwolle

Klimaatadaptatie bij reconstructie wijk 
Oudaenstraat Papendrecht

Klimaatadaptatie door waterberging



TEXT + IMAGE M + QUOTE

Inpassen energietransitie



TITLE ONLY

Geomorfologische kaart: 
Getij inversierug



Gemeente 

Groningen

• 230.000 inwoners

• vanaf 2019: Haren -

Ten Boer

• Stedelijk en landelijk 

gebied



Basismodel 3D





Digital Twin



3D ondergrond desktop: Rioleringsbuizen en knooppunten



Test BRO-op-straat-app







Toepassingen BRO-App

Herinrichting Vismarkt / Binnenstad: Boven- én ondergrond

- Gegevens uit Scene toevoegen aan app: 

tonen in het veld 

- Ook: wortelomvang bomen, kabels/leidingen, archeologie,  

OCE, boorprofielen, dempingen



Voordelen app

Laagdrempelig

Breed inzetbaar voor

bestuurders, projectleiders, 

projectmedewerkers

Enthousiast!

Archeologen

Civiel ingenieurs

Bodem & wateradviseurs

Stadsingenieurs - Stadsontwerp



Binnenkort staan de opname en de presentatie van dit 
webinar op www.basisregistratieondergrond.nl

Het inloop-vragenuurtje over de app is op:
donderdag 2 december van 9.00 tot 10.00 uur. Zie website 
voor de link.
We zien jullie graag bij het volgende BRO’tje op donderdag  
9 december! We kijken dan terug en blikken vooruit.

http://www.basisregistratieondergrond.nl/

