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QGIS-NL Softwarebeschrijving
Het meest krachtige en open GIS-pakket heeft nu een speciaal voor de Nederlandse 
gebruiker gemaakte versie. Alle typisch Nederlandse extra's zijn standaard aanwezig: 
natuurlijk de PDOK plugin voor het gebruik van de daar aanwezige webservices, 
bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zijn te bekijken meet de IMRO-
plugin en de BGT wordt helemaal conform de standaard ingelezen via de BGT-plugin 
voor uw eigen gebied...

Nederlandse instellingen!
Daarnaast zijn ook de instellingen helemaal op maat voor Nederland. Uiteraard zijn de 
menu's in het Nederlands, het RD-(RijksDriehoeks)stelsel is de standaard en het zoeken 
naar een adres in Nederland gaat razendsnel en eenvoudig met de standaard 
ingestelde PDOK locator service.

Plugins
Een aantal voor Nederland belangrijke plugins staat voorgeïnstalleerd, en logisch 
ingedeeld in de menubalk. Hiermee kunt u direct aan het werk.

• PDOK services plugin
• BGT import*
• Map Library*
• PDOK Locatieserver Locator Filter
• QuickPrint*
• Ruimtelijke Plannen

De plugins met een * erachter zijn door LandGoed zelf ontwikkelde plugins.

Symbolensets en afdruksjablonen
Het maken van kaarten wordt eenvoudiger door de meegeleverde symbolenets:

• de nieuwe voorbeeldsymbolen voor punten, lijnen en vlakken sluiten aan bij de 
Nederlandse cartografische traditie

• de BGT puntsymbolenset staat geïnstalleerd, zodat u deze speciaal ontworpen 
set voor grootschalige data direct kunt toepassen.

• standaard printtemplates worden meegeleverd (en kunnen verder op maat 
worden gemaakt voor uw organisatie)

Altijd scherpe WMTS-services
Steeds meer worden de getegelde webservices van (vooral) PDOK gebruikt in GIS-
projecten. Die getegelde services zijn door de aard van de tegelsets (en het 
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Nederlandse tegelschema) op een beperkt aantal schalen scherp. Met name bij services 
met labels (zoals plaatsnamen) geeft dit vaak een lelijk resultaat. In QGIS-NL is een 
functie ingebouwd die hier rekening mee houdt, waardoor labels van webservices wél 
scherp worden afgebeeld.

Kaartenbibliotheek
De KaartenBibliotheek is de Nederlandse implementatie van de Map Library. LandGoed 
beheert deze bibliotheek actief voor u: u vindt direct al een aantal door LandGoed 
voorgestelde kaartservices. Deze bibliotheek is per organisatie op maat te maken, 
zodat u juist de dingen die voor úw werk belangrijk zijn direct zichtbaar heeft in QGIS.

Eenvoudige installatie
QGIS-NL heeft een eigen installer voor windows en kan daarmee naast een standaard 
QGIS worden geïnstalleerd. Next-next-finish. Of beter nog: volgende-volgende-klaar!

Landgoed Helpdeskservice
Mocht er toch iets niet lukken, dan staat de helpdesk van Landgoed Support voor u 
klaar. Ervaren medewerkers geven snel en deskundig antwoord. En mocht er nog écht 
iets mis zijn in de software dat we niet bij Landgoed zelf kunnen oplossen, dan helpen 
zij ook bij het contact met de QGIS-developers.

Implementatieservice
Installatie van QGIS-NL is altijd eenvoudig. Maar het echt exact op maat maken voor 
gebruikers in uw organisatie? Daarbij biedt de installatieservice uitkomst. Op basis van 
gebruikersprofielen kunnen opties naar wens aan of juist uit worden gezet, 
printtemplates worden op de organisatie afgestemd, het standaardproject wordt 
aangepast en ook verdere detailafwerking wordt u uit handen genomen. Uiteraard 
wordt de benodigde kennis hierbij ook overgedragen, zodat u nieuwe aanpassingen 
desgewenst zelf kunt doen. De implementatieservice is een optionele extra.

De voordelen op een rijtje
• Eenvoudige installatie, alle instellingen staan direct voor u klaar
• Nederlandse plugins maken werken met QGIS nóg makkelijker en efficienter
• Betere kaarten maken in een handomdraai door vooringestelde symbolensets en 

afduksjablonen
• Nederlandse helpdesk via email of telefoon
• Optionele implementatieservice
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Meer weten of een demo krijgen?
Neem voor meer informatie contact op met Erik Meerburg. - 
erik.meerburg@landgoed.it - telefoon: 06-28167631


