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• De vraag naar informatie groeit steeds
• De werkelijke toestand van het terrein raadpleegbaar op kantoor
• Eigen vliegtuigen en sensoren
• Hoog detail en grote nauwkeurigheid
• Altijd met vliegvergunning – eigen SPO part One
• Tot meer dan 4u in de lucht

Verzamelen van Geodata

Vanaf oktober 2017 operationeel vanuit luchthaven Oostende (EBOS)
Op heden twee eigen vliegtuigen en piloten.



Tecnam P2006T SMP’s (Special Mission Platform)



Sensor: MultCam



Sensor: MultiCam

• Basis Plan3D data:
• True-orthomosaics (GSD 3-4 cm)
• Fotobeelden uit 4 obliek (schuin) gerichte camera’s
• 3D puntenwolk uit fotoprocessing

• Producten:
• Ruwe data 
• Orthomosaics als bestand of WMTS service
• Orthomosaics en obliek gerichte beelden via Web viewer
• Verdere verwerking tot 3D modellen, 3D Mesh, GIS extractie, …



Sensor: MultiCam

Demo
• GIS
• Web viewer



Sensor: MultiCam

Voordelen Plan3D:
• Volledig dekkende data – openbare ruimte + binnengebied
• Actuele data – garantie niet ouder dan 2 jaar
• Hoog detail – tot 50x hoger dan van Vlaamse overheid
• 3D
• Eenvoudig te integreren – geen extra software nodig
• Algemene basisdata – combinatie met andere producten
• Goedkoop – kan voor sterke kostenbesparing en betere 

dienstverlening zorgen



Sensor: Leica CityMapper



Sensor: Leica CityMapper

• Alles in één (Hybride sensor):
• Nadir camera – GRB & NIR
• 4 Obliek gericht camera’s
• Lidar – conisch roterend - 700KHz + tot 15 returns per puls

• Totaaloplossing HxMap:
• Vluchtplanning 
• Mission
• Processing
• QC





Een schat aan informatie
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Sensor: Leica CityMapper

Demo
• Orthomosaics
• Web viewer
• 3D puntenwolk
• 3D Mesh en Model



Sensor: Leica CityMapper

Voordelen CityMapper:
• Grote meerwaarde door combinatie met Lidar

• Strakke 3D puntenwolk met hoge nauwkeurigheid
• Ook maaiveld onder begroeiing
• Scherper beeldmateriaal
• Betere positie van obliek gerichte fotobeelden

• Oplossing voor stedelijk gebied - canyons
• Geautomatiseerde aanmaak 3D Mesh en 3D Model



Vragen?
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