
   

Handleiding BRO-op-straat-app 

Over de app 
 
De Basisregistratie Ondergrond bevat veel waardevolle data en modellen die in combinatie met 
andere datasets een grote bijdrage kunnen leveren aan ruimtelijke vraagstukken. Alleen hebben 

veel gebruikers en hun opdrachtgevers nog niet ervaren hoe dat zou kunnen. Daarom is de BRO-
op-straat-app ontwikkeld. Het is een éénmalige niet-commerciële app, gemaakt om te 
onderzoeken of het op locatie zichtbaar maken van de ondergrond helpt in beleids- en 

beheerprocessen. En bij de communicatie met betrokkenen. 
 
Wat is de BRO-op-straat-app? 
De app toont met Augmented Reality (AR) op een iPad hoe de bodemsamenstelling is op de plek 

waar je staat. Op het scherm is de projectie hiervan op straat, in het veld of op de bouwplaats te 
zien. Hiervoor worden bodemkundige profielen gebruikt en modelinformatie van de BRO-modellen. 
Ook toont de app grondwatermonitoringputten en WKO-gegevens en, wanneer deze beschikbaar 
zijn, de grondwaterstanden. Daarnaast kunnen gebruikers 3D data van hun eigen organisatie 
toevoegen, zoals rioleringsdata, boomwortels, kabels en leidingen en andere ondergrondse 
objecten. Zo maakt de app het mogelijk te ervaren hoe projectie van ondergronddata kan helpen 

bij de ruimtelijke vraagstukken waaraan zij werken. De app is geschikt voor beheerders en 
projectontwikkelaars, maar ook voor bewonerscommunicatie.  
 
Eénmalige app  
Omdat het gaat om een proefproject, verstrekt het programma Basisregistratie Ondergrond de 
BRO-op-straat-app gratis. De app wordt niet bijgewerkt en niet verder ondersteund. De app is 

bedoeld ter inspiratie en is niet bedoeld voor bedrijfsmatig gebruik. Daarvoor zullen partijen op 

zoek moeten gaan naar alternatieven in de markt.  
 
Klik op het BRO-icoon om naar de appstore te gaan en download de app. Zorg dat locatie en 
camera van de iPad beschikbaar zijn. 
 
Hoe werkt de BRO-op-straat-app?  
Hieronder vindt u de handleiding met uitleg per stap en menu-optie. Via de website zijn ook een 

snelstartoverzicht en een uitgebreide handleiding met korte demofilmpjes per stap beschikbaar.  

Let op! Voor het gebruik van de BRO-op-straat-app is een goede internetverbinding noodzakelijk. 

 
Handleiding 

 
Introductie 
Deze app is ontwikkeld voor iPad en werkt vanaf IoS 15.0. Voor het gebruik van de app is een 
goede internetverbinding noodzakelijk. 

 
Met de app kunt u gegevens en modellen van de BRO op straat bevragen 
(Grondwatermonitoringputten, GeoTOP, DGM, REGIS, de Bodemkaart en de Geomorfologische 

kaart) en WKO-gegevens uit de Grondwatertools. Naast deze gegevens kunt u ook data van uw 
eigen organisatie toevoegen. Met de handleiding Eigen data invoegen kan uw GIS-specialist data 
klaarzetten. Om data van uw eigen organisatie toe te voegen, heeft u een ArcGIS account nodig. 
Heeft uw organisatie geen account? U kunt geheel vrijblijvend drie weken een tijdelijk account 
gebruiken. Vraag uw account via deze link aan .  
 

Deze app is als proef ontwikkeld en wordt niet verder doorontwikkeld of ondersteund. 
 

https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/kennis/hulpmiddelen/bro-straat-app/handleidingen/
https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/kennis/hulpmiddelen/bro-straat-app/handleidingen/
https://www.esri.nl/nl-nl/producten/arcgis-pro/arcgis-pro-trial


  Klik op het BRO-icoon om naar de appstore te gaan en download de app.  
 
Bij de eerste keer opstarten van de app wordt u gevraagd of de app gebruik mag maken van de 
camera en het GPS-signaal voor de positiebepaling. Zorg voordat u de app start dat de camera en 
locatie beschikbaar zijn.  
 

Bediening van de app 
 

Bepalen positie & instellen voorkeuren voor visualisatie 
 
Om de juiste gegevens op de juiste plek te projecteren, moet de app weten waar u staat. Hiervoor 
maakt de app gebruik van GPS. Het GPS-signaal van de iPad is soms niet toereikend of nauwkeurig 
genoeg. Daarom zijn er twee opties beschikbaar om de positiebepaling te verbeteren.  
 
Nb Bepaal regelmatig opnieuw uw positie als u een paar honderd meter heeft afgelegd.  
 

 
 

 
 
 
Positie bepalen optie 1:  
 
1. Tik linksonder in het venster op Positiebepaling 
2. Tik op Prik op de kaart. De kaart wordt getoond.  
3. Tik op de kaart waar u staat 
4. Tik op gereed, rechtsboven in het venster.  
5. Tik op iPad Sensoren, rechtsboven in het venster. Dit zorgt voor een stabiele positie, omdat  
    GPS-signalen soms worden onderbroken.   
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https://apps.apple.com/nl/app/bro-op-straat/id1586131910?l=en


 
 
Positie bepalen optie 2:  

 
1. Tik linksonder in het venster op Positiebepaling  
2. Tik op Automatisch 

3. Richt de iPad naar de grond en maak cirkelachtige bewegingen.  
4. Dubbelklik midden op het scherm.  

5. Tik op iPad Sensoren, rechtsboven in het venster.  Dit zorgt voor een stabiele positie, omdat  
    GPS-signalen soms worden onderbroken.  
 

 
 
 
 
Hoogte instellen (optioneel) 

De app bepaalt automatisch de hoogte van de grond waar u staat, maar u kunt uw positie ten opzichte van NAP 
ook handmatig invoeren. 
 
1. Tik linksonder in het venster op Positiebepaling  
2. Tik op Hoogte-invoer 
3. Voer uw hoogte in en Tik op OK. 
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Visualisatie-instellingen 
Hier kunt u instellen hoe u eventuele eigen data gevisualiseerd wilt hebben. Bij het gebruik van de app is van 
belang om (schuin) naar beneden te kijken voor betrouwbaarder beeld. Hoe verder u naar voren kijkt, hoe meer 
data uit perspectief is. 
 
1. Tik linksonder in het venster op Positiebepaling  
2. Tik linksonder in Visualisatie instellingen 

3. Er verschijnen drie schuiven: 

 Hoogte: hiermee stelt u in hoe hoog de data voor u geprojecteerd moet worden. 

 Richting: Soms wordt de data in de verkeerde richting geprojecteerd. Hier kunt u de richting van 

projectie linksom en rechtsom laten draaien.  

 Afstand: hier kunt u instellen hoeveel meter voor u uit de data wordt ingeladen. Uit eerdere ervaringen 

is gebleken dat meer dan 50m verwarrend kan werken. 
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BRO-modellen bevragen 
 
Appelboor van 3D-modellen 
In de BRO-op-straat-app zitten drie 3D ondergrondmodellen die opgevraagd kunnen worden als 
appelboor uit BRO-api: 

 GeoTOP is een 3D-model dat de ondergrond tot maximaal 50 meter onder NAP in blokken 
(voxels) van 100 x 100 x 0,5 meter weergeeft. Het model geeft informatie over de 
laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van 
Nederland.  

 Digitaal Geologisch Model DGM is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland 

tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook 
uitschieters in DGM tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan uit welke lithostratigrafische 
lagen de ondergrond bestaat. Er wordt aangegeven tot welke formatie de laag behoort. 

 REGIS II (hydrogeologisch model) is een 3D-lagenmodel dat de ondergrond van Nederland 

tot ongeveer 500 meter onder NAP in blokken van 100 x 100 meter weergeeft. Er zijn ook 
uitschieters in REGIS II tot circa 1.200 meter. Het model geeft aan wat goed doorlatende en 
slecht doorlatende lagen in de ondergrond zijn. Deze lagen worden hydrogeologische 
eenheden genoemd en hebben min of meer uniforme hydraulische eigenschappen. 

 
1. Tik op BRO-modellen 
2. Kies één van de Appelboor-modellen 
3. Tik in de kaart. Er wordt nu een pop-up getoond met de informatie uit het model voor de gekozen 
locatie. Het laden van de data kan soms even duren. 
 
 
 
 

  
 

Voorbeeld van de pop-up met 
modelinformatie van REGIS Appelboor.  
 

Naast de 3D modellen is ook mogelijk om de BRO Geomorfologie 2019 en BRO Bodemkaart 2018 te 
raadplegen. 
 

 Bodemkaart beschrijft de bodem tot een diepte van 1,2 meter 

 Geomorfologische kaart geeft de vorm, het reliëf en de ontstaanswijze van het aardoppervlak 
weer 

 
  

https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/geotop-gtm/
https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/digitaal-geologisch-0/
https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/regis-ii-hydrogeologisch-model-hgm/
https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/bodemkaart-sgm/
https://basisregistratieondergrond.nl/inhoud-bro/registratieobjecten/modellen/geomorfologische-kaart-gmm/


1. Tik op BRO-modellen 
2. Selecteer de gewenste kaart. De kaart wordt van bovenaf getoond.  
 
 

 
 
3. Tik op Terug naar Augmented Reality om terug te gaan naar Augmented Reality functies.  
 

 
 
 
Data tonen uit uw eigen organisatie 
 
Het is ook mogelijk data uit uw eigen organisatie toe te voegen. Hiervoor moet u bij opstarten van de 
app inloggen met uw eigen of tijdelijke account.  
Lees in de handleiding Eigen data toevoegen wat u moet doen om data uit uw eigen organisatie in de 
app te kunnen tonen. 
 
1. Klik op Eigen data toevoegen 
2. Een lijst met beschikbare lagen (datasets) wordt getoond 
3. Klik op een laag om deze toe te voegen aan de app en wacht totdat de grijze statusbalk boven in 
de app aangeeft dat de data geladen is.  
4. Voeg eventueel andere lagen toe. Telkens één per keer. 
 
De toegevoegde lagen zijn zichtbaar onder het menu AR-kaartlagen bedienen. De kaartlagen 
verdwijnen uit de app zodra u uitlogt. Als u opnieuw inlogt, moet u de lagen opnieuw aan de app 
toevoegen. 
 

https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/kennis/hulpmiddelen/bro-straat-app/handleidingen/


 
 

Kaartlagen tonen 
 

In het menu AR-kaartlagen bedienen kunt u selecteren welke lagen (datasets) u op het beeld wilt 

tonen. 

 

1. Klik op AR-kaartlagen bedienen  

2. In de app zijn standaard de BRO-kaartlaag Grondwatermonitoringputten en de WKO-gegevens uit 

Grondwatertools opgenomen. Klik op een laag om deze te activeren. Blauwe lagen worden op het 

scherm getoond (mits de gegevens op de locatie aanwezig zijn). De rode lagen worden niet 

getoond. 
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Informatie opvragen 
 

De data vanuit ArcGIS Online kan ook informatie over de objecten bevatten. In ArcGIS Online is dit 

op te vragen via de pop-up. Ook in de BRO-op-straat-app is dit mogelijk. 

 

1. Zorg dat de juiste laag getoond wordt (de kaartlaag is blauw gekleurd). Na het inladen van de data,  

    klik op een object uit de kaartlaag (asset) 

2. De informatie verschijnt in een pop-up. Het ophalen van de informatie kan even duren 

3. Klik naast de pop-up om deze te laten verdwijnen. 

 

Maken van een screenshot 
 

Links bovenin staat het camerasymbool. Met behulp hiervan is het mogelijk om een screenshot te 

maken. 

 

1. Klik op het camerasymbool. Het screenshot wordt direct gemaakt en geplaatst in de map  

    Deze functie werkt niet wanneer een Appelboor pop-up van de ondergrondmodellen zichtbaar is.    

    Wel kan met de iPad functie ‘schermafbeelding maken’ zoals u die anders mogelijk ook gebruikt,  

    een schermafbeelding gemaakt worden. 
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