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Introductie 

Als onderdeel van de 1% Pledge heeft Ordina ondersteuning geboden aan het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), 

onder andere door een ArcGIS Online Dashboard te maken. 

In deze handleiding geven wij een kort overzicht van de functionaliteiten van dit dashboard. Alle hoofdelementen 

worden kort besproken in het overzicht. Daarna worden enkele complexere elementen en functies in detail 

behandeld. Het dashboard toont de dataset Kleine Landschapselementen (KLE). Huidige functionaliteiten zijn: 

• Datasets vlakken, lijnen en punten bekijken en aanklikken voor meer informatie.  

• Diagrammen bekijken en aanklikken:  

o Ringdiagrammen over de namen van de elementen.  

o Ringdiagrammen over de vitaliteit van de elementen.  

o Ringdiagrammen over de kenmerkendheid van de elementen.  

o Elementen in de kaart aan of uit zetten op basis van hun categorie in de diagrammen. 

o Kengetallen aangaande de gemiddelde volledigheid van de elementen (niet klikbaar).  

• Selecties maken op de kaart. Dit kan op twee manieren: 

o Direct vlakken, lijnen en punten selecteren; 

▪ De diagrammen gaan over de geselecteerde subset 

o Gemeentes of landschapsdeelgebieden selecteren; 

▪  De diagrammen gaan over vlakken, lijnen en punten binnen dit gebied. 
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Hoofdelementen dashboard 

De hoofdelementen van het dashboard zijn te zien in  

Figuur 1. De beschrijving van A t/m F is als volgt: 

A. De interactieve kaart met daarop alle kleine landschapselementen (punten, lijnen en vlakken), de 

gemeentegrenzen van gemeentes in de provincie Utrecht, de provinciegrens, landschapstypen – 

onderverdeeld in subtypen – en begrenzing van stedelijk gebied waar geen landschapstype van 

toepassing is. Door in en uit te zoomen worden sommige kaartlagen in- of uitgeschakeld, om het overzicht 

te bewaren. 

B. De ringdiagrammen voor de puntelementen van kleine landschapselementen. Dat zijn; de Namen, wat voor 

type landschapselement zijn de punten; de Vitaliteit, hoe vitaal zijn de geselecteerde punten; de 

Kenmerkendheid, hoe goed passen de punten bij hun landschapstype. 

C. De ringdiagrammen voor de lijnelementen van kleine landschapselementen. Net als de punten bevat het 

drie tabbladen. 

D. De ringdiagrammen voor de vlakken van kleine landschapselementen. Net als de punten bevat het drie 

tabbladen. 

E. Een legenda voor de kaartlagen die te zien zijn, met mogelijkheid om omlaag of omhoog te scrollen. Deze 

verandert mee met het in- en uitzoomen en geeft dus altijd een actueel beeld van de data die op dat 

moment te zien is. 

F. Het kengetal voor de gemiddelde volledigheid van de kleine landschapselementen als percentage tussen 0 

en 100 procent. Onder het percentage zie je hoeveel elementen zijn meegenomen in de gemiddelde 

volledigheid. 

 
 

Figuur 1: Hoofdelementen van het dashboard. 

A. Interactieve kaart 
B. Ringdiagram namen puntelementen (klik op de tabbladen voor vitaliteit of kenmerkendheid) 
C. Ringdiagram lijnelementen 
D. Ringdiagram vlakelementen 
E. Legenda 
F. Kengetal volledigheid 
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Detail interactieve kaart 

In de interactieve kaart kun je in- en uitzoomen door te scrollen, de plus- en min-icoontjes die in beeld staan, of plus 

en min op het toetsenbord. Je kunt de kaart verplaatsen door te slepen met de muis, of met de pijltjes op het 

toetsenbord. Hieronder volgt nadere uitleg over de gelabelde knoppen. 

 

 

Figuur 2: Detail interactieve kaart.  

1. Menu voor Data selecteren 
2. Zoeken op straat of plaats 
3. Uitzoomen naar hele provincie Utrecht 
4. Legenda openen 
5. Kaartlagen selecteren 
6. Achtergrondkaart instellen 
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Datalagen in de kaart 

De interactieve kaart (Figuur 2) bevat data in meerdere kaartlagen, net als het voorbeeld in Figuur 3. De software 
achter de kaart weet niets over het verband tussen deze lagen, behalve hun geografische positie, en behandelt ze 
daarom ook los van elkaar. 

 

 

In de interactieve kaart staan zeven verschillende lagen, ieder van deze 

kun je individueel aan of uit zetten (zie Figuur 4 of knop 6 in Figuur 2). De 

eerste drie lagen puntelementen, lijnelementen en vlakelementen 

bevatten de data die door de vrijwilligers van het LEU verzameld zijn. 

Daarnaast zijn er ook nog de lagen Landschap - Stedelijk gebied, 

Deelgebieden, Landschappen, Gemeentegrenzen en Provinciegrens, deze 

lagen zijn er vooral als hulpmiddel voor de interpretatie. Als laatste is er 

ook nog een basiskaart, deze onderligt alle andere data. Voor de 

basiskaart zijn er ook verschillende instellingen mogelijk (Figuur 10). De 

kaartlagen met een doorgestreept oogje worden niet getoond in de kaart 

(Figuur 4). 

Figuur 3: Voorbeeld van lagen in een digitale kaart. De data in de interactieve kaart is opgebouwd uit verschillende lagen, 
die tegelijkertijd te zien zijn. 

Figuur 4: Kaartlagen selecteren in de 
interactieve kaart. Knop 6 in de interactieve 
kaart Figuur 2. 
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Data selecteren 

Met dit menu kunnen meerdere elementen in de kaart tegelijkertijd geselecteerd worden (Figuur 5). Dit kan door het 

tekenen van een rechthoek, een lasso, een cirkel of een lijn. 

• Rechthoek trekt een blok op de kaart, vanaf het punt waar je het eerste klikt tot het punt waar je de klik 

loslaat. 

• Met lasso kan een vlak vrij getekend worden vanaf het punt waar geklikt wordt tot het punt waar je de muis 

loslaat. Het vlak wordt gesloten met een rechte lijn. Het vlak mag zichzelf kruisen al is het in de meeste 

gevallen beter dit te vermijden. 

• Cirkel maakt een cirkel met als middelpunt het punt waar het eerst geklikt is. 

• Lijn tekent een rechte lijn. 

Bij de selectiemethoden worden alle elementen geselecteerd die geraakt worden, al is het maar voor een deel. In het 

dashboard kun je alleen maar elementen uit één kaartlaag tegelijk selecteren. Als er elementen uit meerdere lagen 

binnen het selectiegebied vallen, komt een menu tevoorschijn waar je kunt aangeven uit welke laag je wilt 

selecteren. Klik op de gewenste laag om de selectie te voltooien. De geselecteerde elementen lichten daarna roze 

op in de kaart en de informatie over deze elementen wordt getoond in de ringdiagrammen. 

Een andere mogelijkheid tot selecteren is per gemeente of het landschapsdeelgebied. De makkelijkste manier om 

die te doen is uitzoomen zodat je geen kleine landschapselementen meer ziet, op het gewenste deelgebied of de 

gemeente aanklikken op de kaart en in de pop-up op het selecteren symbool te drukken (Figuur 6).  

De ringdiagrammen, de legenda en het percentage volledigheid (B t/m F in  

Figuur 5: Het selecteer menu. Er is voor en rechthoekige selectie gekozen. Bij slepen geeft dit het donkerdere vlak in beeld. Nadat 
de muis is losgelaten moet je kiezen uit welke laag je wilt selecteren. In dit geval is voor Puntelementen gekozen. Geselecteerde 
elementen lichten roze op. 
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Figuur 1) veranderen op basis van de selectie mee. Het kan voorkomen dat het selecteren symbool niet op de pop-

up past, dan komt het tevoorschijn door op het puntjes symbool te drukken. 

 

  

Figuur 6:  Er is uitgezoomd tot alleen de laag gemeenten zichtbaar is en op de gemeente De Bilt geklikt. Door op het omcirkelde 
Selecteren knop te drukken worden alle punten, lijnen en vlakken in De Bilt geselecteerd.  

Figuur 7: Hier bij gemeente Bunnik is het selecteren symbool niet meteen zichtbaar. Dan 
moet men op het symbool met de drie puntjes in het oranje blok drukken, zodat Selecteren 
tevoorschijn komt. 
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Ringdiagrammen 

In het dashboard zijn drie ringdiagrammen opgenomen (elementen B, C en D van  

Figuur 1). Deze geven normaliter de gegevens van de gehele dataset weer, tenzij er een groep elementen 
geselecteerd is (zie Data selecteren), dan geeft het ringdiagram in het desbetreffende tabblad de data van deze 
selectie weer. 

Selecteren in ringdiagrammen 
Het is mogelijk om elementen in de kaart aan of uit te zetten met de ringdiagrammen, zie Figuur 8. Dit doe je door 
de individuele ringdelen in het diagram aan te klikken. De selectie zorgt ervoor dat de kaart en de andere 
ringdiagrammen (behorende bij diezelfde kaartlaag) geüpdatet wordt. Het is mogelijk om op meerdere diagrammen 
tegelijk een selectie te maken.  

 

 

 

Figuur 8: Selectie in ringdiagram. Op de kaart zijn de lijnen en vlakken uitgezet, zodat alleen de punten zichtbaar zijn. Links in situatie A zijn 
alle ringdelen actief (dit is de standaard instelling). Rechts in situatie B  staan de punten die vitaal zijn uit.  
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Topografisch zoeken 

Het is mogelijk om topografisch te zoeken (knop 2 in Figuur 2 & Figuur 9) Dit kan op straatnaam (en huisnummer), 

plaatsnaam, postcode, en sommige geografische termen bijvoorbeeld Utrechtse Heuvelrug. 

 Figuur 9: Topografisch zoeken 
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Basiskaart instellen 

Zoals bij hierboven vermeld is, is er op de achtergrond altijd een basiskaart te zien (Figuur 2 knop 6 & Figuur 10). Het 
is niet mogelijk om elementen uit deze kaart te selecteren maar je kunt de kaart wel veranderen. Er zijn meerdere 
basiskaarten beschikbaar, die geselecteerd worden in dit menu. 

 

Figuur 10: Keuzemenu Basiskaart. Door op één van de 
opties te klikken verandert de basiskaart. 


