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Toepassen van beelden uit de Lucht en Ruimte
— Handreiking satellietbeelden & luchtbeelden

Introductie
De afgelopen jaren worden er
steeds meer beelden verzameld
door het groeiende aantal
satellieten, vliegtuigen en drones.
Deze satelliet- en luchtbeelden
bevatten waardevolle informatie die
bruikbaar is voor de verschillende
sectoren van de economie. Zo
kunnen deze beelden gebruikt
worden om infrastructuur (bijv.
bruggen, dijken en zonneparken)
te beheren, maar ook om boeren te
voorzien van gezondheidsinformatie
over de gewassen op het land.

Kennis over de beschikbaarheid en mogelijke
toepassingen van deze beelden is nog niet
wijdverspreid. Om deze reden heeft het Data Science
Initiative in samenwerking met Birds.ai, Geronimo.AI en
de Netherlands Space Offce (NSO) deze handleiding
opgesteld om de overheid, bedrijfsleven en de
maatschappij te informeren en inspireren welke beelden
er zijn en hoe deze momenteel worden toegepast.

Deze handleiding geeft toelichting op de
volgende vragen:
•
•
•
•

•
•

Wat voor typen beelden zijn er uit de lucht en
ruimte?
Welke informatie bevatten de beelden?
Wie bieden deze beelden aan?
Hoe kunnen technieken zoals Artificial Intelligence
(AI of kunstmatige intelligentie) meer inzichten
geven?
Wat zijn toepassingen van de verschillende soorten
beelden?
Welke vaardigheden en kennis zijn er nodig om
deze beelden te gebruiken?
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Wegwijzer
Het is het doel geweest om deze handleiding van waarde te maken voor iedereen, ongeacht de hoeveelheid
ervaring omtrent dit onderwerp. Door onderstaande wegwijzer te doorlopen komt u bij de juiste informatie voor u
terecht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen satellietbeelden (foto’s genomen vanuit satellieten) en luchtbeelden
(foto’s genomen uit vliegtuigen of drones).
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Voorbeeldprojecten
Informatievoorziening voor veiligheid
			
Wat zijn projecten
Satellietbeelden gebruiken om crisisgebieden na een
			
waarbij AI en 		
			satellietbeelden 		ramp snel in kaart te brengen voor eerstehulpverleners.
			worden ingezet?
Kwantitatief Zoetwaterbeheer
			
Bij de onderstaande projecten
			
wordt AI toegepast op 		
			
satellietbeelden. Voor meer
			informatie bekijk de
			NSO website en 			
			SBIR leaflets.

Satellietbeelden gebruiken voor voorspellingen,
detectie en monitoren van droogte en overstromingen.

Land monitoren
Satellietbeelden gebruiken om ontbossing te onthullen
van (illegale) mijnbouw of landbouw.

Luchtkwaliteit monitoren
Bodembeweging monitoren en voorspellen
Satellietbeelden gebruiken om bodembeweging
te monitoren en voorspellen ten behoeve van de
infrastructuur.

Constructies herkennen en tellen
Satellietbeelden gebruiken om gebouwen en andere
constructies te herkennen en tellen, zodat bijvoorbeeld
de groei van vluchtelingenkampen kan worden
gemonitord.

Gasleidingen monitoren
Satellietbeelden gebruiken om risico’s op gasleiding
incidenten te bepalen door het bepalen van zakkende
grond of werkzaamheden van derden.

Gewassen herkennen
Satellietbeelden gebruiken om te herkennen op welke
agrarische percelen welke gewassen worden geteeld,
om te zorgen dat agrariërs die land pachten van de
overheid zich aan de regels omtrent gewasrotatie
houden.

Illegaal grondverzet herkennen
Satellietbeelden gebruiken om illegaal grondverzet te
herkennen.

Satellietbeelden gebruiken om broeikasgassen en
luchtkwaliteit te monitoren voor overheden.

Percelen herkennen
Satellietbeelden gebruiken om geografische afbakening
van landbouwgrond te bepalen, zodat subsidies op een
juiste manier worden toegekend aan agrariërs.

Precisielandbouw
Satellietbeelden gebruiken om hogere productiviteit
te realiseren in de landbouw door op kleinere schaal
inzichten in te winnen.

Voedselzekerheid monitoren
Satellietbeelden gebruiken om tijdig voedselschaarste te
detecteren en belanghebbenden te informeren.

Waterkwaliteit monitoren
Satellietbeelden gebruiken om de waterkwaliteit te
bepalen en actief te monitoren voor waterbeheerders.

Wegenkaarten construeren
Satellietbeelden gebruiken om wegenkaarten te
construeren, om ook voor dunbevolkte gebieden en
armere landen accurate navigatie mogelijk te maken.

Windvoorspellingen verbeteren
Satellietbeelden gebruiken om windvoorspellingen te
verbeteren met informatie over gebouwen en vegetatie
voor windpark exploitanten.
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Zijn er use cases waarvan
overheidsorganisaties verwachten dat
satellietbeelden (i.c.m. AI) kunnen worden
gebruikt, maar dit in de praktijk (nog) niet
haalbaar is. Zijn daar voorbeelden van?
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Lokaliseren van assets
Luchtbeelden gebruiken om assets rondom het spoor te
lokaliseren, om de exacte GPS locatie te archiveren voor
de spoorbeheerder.

Monitoren van bouwplaatsen
Heel veel is haalbaar met satellietdata en AI. Echter
moeten altijd de beschikbaarheid en kwaliteit van data
in acht worden genomen. Het is bijvoorbeeld niet
mogelijk om personen te herkennen op satellietbeelden
(in verband met de resolutie), of te voorspellen hoe
bewegingen van transport of personen zullen lopen
(daarvoor zouden videobeelden in plaats van stilstaande
beelden nodig zijn). Bovendien is er niet op elk
moment volledige dekking mogelijk als het gevolg van
bewolking.

Luchtbeelden gebruiken om de uitvoering van
bouwprojecten te monitoren, om fouten en vertragingen
te voorkomen voor opzichters.

Monitoren van landschapselementen
Luchtbeelden gebruiken om landschapselementen zoals
bomen, heggen en poelen te detecteren om de subsidie
toezegging aan boeren te controleren.

Monitoren van mijnen
Luchtbeelden gebruiken om de werkzaamheden op een
mijn te monitoren, voor het bijhouden van de inventaris
en de veiligheid voor de beheerders.

			
Wat zijn projecten
Rivieroever erosie detecteren
			
waarbij AI en 		
			luchtbeelden 		Luchtbeelden gebruiken om rivieroever erosie te
detecteren om het juiste onderhoud uit te voeren voor
			worden ingezet?
de overheden.

			
			
			
			

Bij de onderstaande projecten
wordt AI toegepast op 		
luchtbeelden (foto’s genomen
uit vliegtuigen of drones).

Asbestdaken vinden
Luchtbeelden gebruiken om verdachte asbestdaken te
vinden om deze in kaart te brengen voor overheden.

Identificeren van potentiële daken voor
zonnepanelen
Luchtbeelden gebruiken om geschikte daken te vinden
voor zonnepanelen voor overheden, en zonnepark
installateurs.

Inspecteren van windmolens en zonneparken
Luchtbeelden gebruiken om defecten te vinden op
zonneparken en windmolens, om deze van het juiste
onderhoud te voorzien voor beheerders.

Tellen van zonnepanelen
Luchtbeelden gebruiken om het aantal zonnepanelen
te tellen in een bepaald gebied, om de hoeveelheid
zonnepanelen in een gebied te monitoren voor
overheden en netbeheerders.

Wijzigingen aan gebouwen detecteren
Luchtbeelden gebruiken om wijzigingen te vinden aan
gebouwen op basis van volume (bijv. een dakkapel of
een uitbreiding) of op basis van materialen (bijv. een
nieuw dak) voor handhaving van overheden.
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Zijn er use cases waarvan
overheidsorganisaties verwachten dat
luchtbeelden in combinatie met AI kunnen
worden gebruikt, maar dit in de praktijk (nog)
niet haalbaar is. Zijn daar voorbeelden van?
Een tweetal voorbeelden waarbij een toepassing van
luchtbeelden in combinatie met AI gewenst is, maar nog
niet haalbaar:

Zijn er voorbeelden waarin
luchtbeelden, satellietbeelden
en AI (kunnen) worden
gecombineerd?
Luchtbeelden, satellietbeelden en AI worden
gecombineerd in situaties waar snel en
gedetailleerde informatie nodig is.

Inspectie van waterkeringen
Momenteel moeten inspecteurs van waterkeringen
gehele dijken aflopen om deze te inspecteren. Door
de de beperkte capaciteit van inspecteurs is er maar
beperkte mankracht beschikbaar om deze inspecties uit
te voeren. Het gebruik van luchtbeelden en AI ontlast de
inspecteur in zijn werk.

Monitoren van dieren
Momenteel tellen boswachters jaarlijks de hoeveelheid
dieren in de Nederlandse natuur. De huidige methodes
zijn niet accuraat doordat er handmatig geteld wordt.
Het gebruik van luchtbeelden en AI kunnen leiden tot
een accuratere telling.
Aangezien voor deze twee toepassingen zeer
gedetailleerde beelden nodig zijn, is het noodzakelijk
om deze specifiek voor dit doeleinde in te vliegen.
Op dit moment wordt dit beperkt door de hoge
acquisitiekosten voor zowel het gebruik van vliegtuigen
als drones. Een drone kan potentieel goedkoper zijn,
maar daar is de huidige wetgeving nog de limiterende
factor. Doordat het duur is om deze beelden te
verzamelen betekent het ook dat er te weinig data
beschikbaar is om betrouwbare AI te ontwikkelen.

Bijvoorbeeld bij aardverschuivingen na zware
aanhoudende regenval, waarbij luchtbeelden
met een hoge resolutie niet meteen beschikbaar
zijn. Daarentegen zijn satellietbeelden met een
lagere resolutie en een groot bereik wel direct
beschikbaar. Met satellietbeelden kunnen de
probleemgebieden snel in kaart worden gebracht
en vervolgens kunnen er gericht luchtbeelden
worden ingewonnen van de probleemgebieden
om zo snel aardverschuivingen te vinden.
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Aanbod
satellietbeelden
Waar kunnen organisaties
satellietbeelden kopen/krijgen?
Satellietdata zijn te vinden op vele plekken. De
populairste plek in Europa is op dit moment de
Copernicus Hub van ESA, waar alle beelden van
satellieten uit het Copernicus programma in verschijnen.
Copernicus is het Europese programma voor
aardobservatie. Het bestaat onder meer uit de Sentinelsatellietmissies die het milieu en klimaat monitoren.
Copernicus is deels gefinancierd door de ESA-lidstaten
en deels door de Europese commissie, die ‘eigenaar’
van het programma is. Alle gegevens die Copernicus
verzamelt - van satellietmetingen uit de ruimte tot
metingen op land, zee en in de lucht - zijn openbaar en
gratis toegankelijk. Dit betreft dus open data.
Voor de rest van de wereld is er nog groot tal van
commerciële data te vinden, meestal tegen betaling.
Bekende voorbeelden zijn satellietdata-providers Airbus
en Planet.
Meer voorbeelden met externe bronnen van gratis
satellietdata zijn te vinden via de NSO website.

Wat voor soort satellietbeelden zijn er
en met welke frequentie worden deze
gemaakt? (ook open data)?
Binnen het Copernicusprogramma zijn verschillende
soorten data die gemeten worden, zoals optische
(o.a. zichtbaar licht, dus foto’s), radar, en allerlei
luchtkwaliteitsvariabelen. De resolutie van de optische
beelden is 10-20 meter per pixel, van radar 5-20 meter
per pixel, en van het hyperspectrale instrument in
Sentinel3 is het 300 meter per pixel. De revisit time, en
dus de temporele frequentie ligt in de orde van dagen,
en verschilt per satelliet.

Meer details over de verschillende Sentinels en
technische specificaties, zijn te vinden via de NSO
website.
Verder koopt het NSO hoge resolutie beelden in van
Nederland. Deze zijn voor elke Nederlander gratis
beschikbaar via het Satellietdataportaal. Dit gaat om
voorbewerkte optische en radardata. De resolutie van de
optische data is 50 cm per pixel en die van de radardata
is 5 m per pixel. Een landsdekkend beeld van NL is er 6
maal per jaar. Deze data is te bekijken via, en er is meer
informatie over te vinden op het Satellietdataportaal.
Ook staat hier uitleg over oa. de API die te gebruiken is
om de data te downloaden.

Jullie hebben ook radardata, waar kun
je die voor gebruiken? (en waarvoor
niet?)
Radardata kan met behulp van de interferometrische
techniek (InSAR) worden gebruikt om bodemdaling en –
stijging en verzakkingen van kritieke infrastructuur (zoals
dijken, spoorwegen) nauwkeurig te monitoren.
Voor landbouw wordt radardata gebruikt om de
bodemvocht in kaart te brengen. Daarnaast worden er
technieken ontwikkeld en verbeterd om met radardata
de groei van landbouwgewassen nauwkeurig te
bepalen.
Ook wordt radardata toegepast bij waterbeheer,
o.a. voor het in kaart brengen van overstroomde
gebieden. Ook van belang voor waterbeheer is de
bodemverzakking in bijvoorbeeld de polders als gevolg
van compactie en oxidatie. Deze kunnen met InSAR in
kaart worden gebracht.
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Welke satellietbeelden zijn er niet of
beperkt beschikbaar?
Nachtbeelden zijn beperkt en videobeelden zijn niet
beschikbaar. Vaak denkt men dat beelden van specifieke
plekken op specifieke tijdstippen te verkrijgen zijn. Dit
is echter niet het geval, aangezien de beschikbaarheid
afhangt van de gewenste data, en het tijdstip van
overkomen van de specifieke satelliet en hoeveel
satellieten met een bepaald instrument beschikbaar zijn
(soms wordt in constellaties van meerdere satellieten
gewerkt). Aangezien een satelliet in een baan om de
aarde is, van bijvoorbeeld 90 minuten per omwenteling,
waarbij de baan t.o.v. aardoppervlakte steeds enkele
100 km opschuift, kan het soms enkele dagen duren
voordat dezelfde satelliet weer boven dezelfde plek is.

Zijn er gevallen waarin het verstandig
is om als overheidsorganisatie toch
zelf satellietbeelden in te kopen? Zo ja,
welke? En wat zijn de kosten?
Kosten lopen erg uiteen, maar zijn te vinden door online
te zoeken, of contact op te nemen met bijvoorbeeld
Airbus of Planet. Beelden zouden ingekocht
moeten worden als er van gebieden búiten NL hoge
resolutie beelden nodig zijn (NB: voor Nederland
is al hoge resolutie ingekocht, en beschikbaar via
het Satellietdataportaal) of wanneer er beelden
van een specifieke dag nodig zijn, die niet in het
Satellietdataportaal staan. Men zou dan bij commerciële
partijen kunnen nagaan of er toch hoge resolutie
opnames zijn van die dag van een specifieke plek.
Voor lage resolutie zijn er beelden van de hele wereld als
open data beschikbaar via het Copernicus programma.
Dit betreft de Sentinel satellieten, zoals ook hierboven
beschreven.

Welke voorwaarden zijn er verbonden
aan het gebruik van satellietbeelden
van NSO?
Gebruiker moet Nederlands zijn: “Het Netherlands
Space Office is in de licentieovereenkomst met de
aanbieders van satellietdata overeengekomen dat
elke aanvrager een Nederlandse rechtspersoon,
Nederlandse instelling of Nederlandse ingezetene is.”
Zie ook de NSO website.

Wie betaalt er voor satellietdata van
NSO?
De Nederlandse overheid. Er zitten meerdere ministeries
in de Stuurgroep NSO: ministeries van Economische
Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat
(IenW), en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW),
en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). De satellietdata worden
betaald door Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV), EZK, OCW en IenW.

Wat is de procedure voor
overheidsorganisaties om met jullie in
contact te komen?
Men kan mailen (info@spaceoffice.nl) en bellen
en afspraken maken. NSO zit in Den Haag en heeft
binnen elk ministerie al veel contact met verschillende
afdelingen. Contactgegevens per persoon op de NSO
website.
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Aanbod
luchtbeelden
Waar kunnen overheidsorganisaties
luchtbeelden kopen/krijgen?
Luchtbeelden zijn te vinden op verschillende plekken.
Het project Beeldmateriaal van het Waterschapshuis
is een samenwerking van overheden om luchtbeelden
gezamenlijk in te winnen. Voor contactgegevens bekijk
de website van het Waterschapshuis.
Op het Nationale Dataportaal van de Nederlandse
overheid (data.overheid.nl) vindt u door de
Nederlandse overheid beschikbaar gestelde
data. Op dit dataportaal publiceren meer dan 150
overheidsorganisaties data, welke iedere nacht wordt
geupdate. Door te zoeken op Luchtfoto worden
verschillende beschikbare datasets getoond. Voor
contactgegevens bekijk de website van het Nationale
Dataportaal.
Binnen de overheid zijn er ook nog zeer gedetailleerde
luchtbeelden beschikbaar die niet zijn opengesteld. Tot
slot is er ook commerciële data te vinden van drones en
vliegtuigen, meestal tegen betaling.

Wat voor soort luchtbeelden zijn er
en met welke frequentie worden deze
gemaakt?
Luchtbeelden kunnen worden verzameld met
verschillende soorten voertuigen zoals drones,
luchtballonnen en vliegtuigen. Aan elk voertuig kunnen
verschillende soorten camera’s worden gehangen zoals
infrarood, multispectraal, of visueel. De keuze voor het
voertuig en sensor hangt af van de toepassing.
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Het project Beeldmateriaal verzamelt de volgende
luchtbeelden met een vliegtuig:

Lage resolutie opnamen
De lage resolutie luchtopnamen (voorjaar/zomer)
vormen een landsdekkende kleurenluchtfoto met
een grondpixelresolutie van 25 cm. Naast de RGB
orthofoto’s zijn ook infraroodbeelden beschikbaar. Deze
data wordt als open data ter beschikking gesteld.

Hoge resolutie opnamen
Op jaarbasis hoge resolutie luchtopnamen (gemaakt
in het bladloos seizoen tot 23 april). Ze vormen een
landsdekkende luchtfoto met een resolutie van tussen de
4 en 10 cm per pixel.

Stereofoto’s
Bij een stereoscopische-fotovlucht worden minimaal
twee foto’s vanuit een verschillende hoek gemaakt. Door
deze twee te combineren (overlappen) ontstaat diepte
in het beeld. Stereobeelden worden geleverd als 24-bits
RGB luchtopnamen (TIFF).

Orthofotomozaïeken
Orthofotomozaïeken zijn geometrisch gecorrigeerde
luchtbeelden, waarbij reliëfverplaatsing is verwijderd
met behulp van hoogtemodellen. De fotobeelden
zijn samengevoegd tot een enkele mozaïek,
waarbij de overlap tussen de opnamen verwijderd
is en kleurverschillen geminimaliseerd zijn. De
orthofotomozaïeken zijn beschikbaar als 24-bits RGB
orthofotomozaïeken (ECW en GeoTIFF).
Het ingewonnen beeldmateriaal moet voldoen aan
eisen zodat het geschikt is voor kartering met de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze
hebben betrekking op onder meer de vlieghoogte,
paspunten, omvalling of parallax, camera, uitvoering
van de vlucht, aerotriangulatie, blokvereffening en
het vervaardigen van orthofotomozaïeken. Aan de
hand van deze technische eisen controleren we of het
blok volledig is geleverd. Ook controleren wij of de
geleverde documenten en bestanden voldoen aan
technische eisen, eindtermen en leveringseisen. Aan
alle specificaties moet worden voldaan. Voor enkele
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aspecten mag de geleverde data 2% van de specificaties
afwijken, zolang afwijkingen niet aaneengesloten in het
projectgebied voorkomen.
Door het toepassen van deze eisen en controles hebben
de HR-luchtopnamen zo’n hoge geometrische en
radiometrische kwaliteit dat hiermee hoogwaardige
stereokarteringen mogelijk zijn met een absolute
liggingsnauwkeurigheid in X- en Y-richting van 20 cm of
beter.
Naast luchtbeelden van vliegtuigen kunnen er ook
beelden met drones en luchtballonnen worden
verzameld. Deze data is op aanvraag beschikbaar van
commerciële partijen die deze services aanbieden.

Welke luchtbeelden zijn er niet of
beperkt beschikbaar?
Het verzamelen van luchtbeelden wordt gelimiteerd
door wetgeving voor luchtvaartuigen. Zie de website
van Inspectie Leefomgeving en Transport voor meer
informatie over drones en luchtvaart. Zo mag er
bijvoorbeeld bij de aanvliegroute van vliegvelden
niet (boven een bepaalde hoogte) gevlogen worden
en moet een drone altijd binnen zichtbereik van de
bestuurder blijven.
Daarnaast zijn er wel thermische en multispectrale
beelden beschikbaar maar zijn deze schaarser aangezien
de apparatuur hiervoor duur is.

Wat kun je precies zien op de
luchtbeelden?
De resolutie van visuele luchtbeelden ligt tussen 0.1 en
30 centimeter per pixel. De resolutie is afhankelijk van
het type camera en de vlieghoogte van het voertuig.
Ter illustratie een voorbeeld van welke details
waarneembaar zijn van een zonnepark met
zonnepanelen:

Zijn er gevallen waarin het verstandig
is om als overheidsorganisatie toch zelf
luchtbeelden in te kopen? Zo ja, welke?
En wat zijn de kosten?
Indien de beschikbare beelden te weinig resolutie
hebben of niet geschoten zijn op de juiste dag of tijd kan
het nuttig zijn zelf luchtbeelden in te kopen. Afhankelijk
van de business case en de maatschappelijke waarde,
zal bekeken moeten worden of de kosten worden
overstegen door de baten. Dit kan met name het geval
zijn indien er op een beperkt oppervlak een analyse
gewenst is.
Het kopen van luchtbeelden is afhankelijk van de
toepassing en het te vliegen oppervlak. Het inkopen
van luchtbeelden kost enkele honderden tot duizenden
euro’s en het inkopen van luchtbeelden van vliegtuigen
kost duizenden tot tienduizenden euro’s.
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Welke voorwaarden zijn er verbonden
aan het gebruik van luchtbeelden?
Aan luchtbeelden zitten licentievoorwaarden die
voorschrijven waarvoor ze gebruikt dienen te worden.

Artificial
Intelligence
om beelden te
verrijken
Voor welke use cases vinden jullie de
combinatie van AI en satellietbeelden /
luchtbeelden bij uitstek geschikt?
Bij het automatiseren van processen waarbij objecten
uit beelden moeten worden gedetecteerd en/of
geclassificeerd (object detection) en bij het detecteren
van veranderingen over de tijd (change detection).

In welke gevallen zijn satellietbeelden
beter geschikt (voor AI) dan
luchtbeelden?
Voor tijdsanalyses en het detecteren van veranderingen
(change detection). Hoogwaardige luchtbeelden
van heel Nederland worden vaak maar 1 keer per
jaar gemaakt, terwijl Sentinel beelden elke paar
dagen verschijnen en hoge resolutiebeelden via het
Satellietdataportaal 5 maal per groeiseizoen (vanwege
veel applicaties in agrarische sector).
Tijdsanalyses werken soms beter als input voor AI
dan hoge resolutie luchtbeelden aangezien de trend
in de tijd soms zeer kenmerkend is. Bijvoorbeeld bij
het voorbeeldproject “Gewassen herkennen” is de
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groeicurve van een gewas zo kenmerkend dat op relatief
lage resolutie de tijdreeks van Sentinel beelden gebruikt
kan worden om een AI model te trainen. Dit is effectiever
dan gewassen herkennen op basis van textuur uit hoge
resolutie luchtbeelden.

In welke gevallen zijn luchtbeelden
beter geschikt (voor AI) dan
satellietbeelden?
Voor use cases waar detailfoto’s nodig zijn met een hoge
resolutie per pixel.

Let op: soms kan juist de combinatie van 		
luchtbeelden en satellietbeelden als input
voor een AI model van waarde zijn.
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Kennis en
vaardigheden
voor satellieten luchtbeelden
en Artificial
Intelligence
Welke vaardigheden heb je nodig om
met satellietbeelden en luchtbeelden
te kunnen werken?
De benodigde vaardigheden zijn op te delen in drie
delen.
Ten eerste is kennis van satelliet- en luchtbeelden
benodigd, wat ook wel wordt aangeduid met
de Engelse termen “remote sensing” of “earth
observation”. Na het lezen van deze handleiding is
hiervoor het eerste stapje reeds gezet.
Ten tweede is ervaring met coördinatenstelsels en
projectiemethodes van belang. Dit wordt gevangen
onder het acroniem GIS wat staat voor Geographic
Information System. Behendigheid met GIS tools komt
zeker van pas.
Tot slot is enige ervaring met Convolutional Neural
Networks nuttig wanneer je automatische detectie in
beelden wilt toepassen. Dit is de AI techniek die vaak
wordt gebruikt voor beeldherkenning waarvoor de
meeste tools beschikbaar zijn in Python.

Als je zelf aan de slag wilt met
satellietbeelden en/of luchtbeelden,
waar begin je dan? Tips?
Begin met een GIS tool zoals ArcGis of QGis. Hierin
kan men met geografische data werken. Satelliet- en
luchtbeelden zijn hier eenvoudig via een Web Map
Service (WMS) in te laden. Het Satellietdataportaal biedt
de beelden van Nederland als WMS beschikbaar, welke
direct in uw GIS tool kunnen worden geladen.

Waar loop je in praktijk vaak tegenaan
bij projecten waar gebruik wordt
gemaakt van satellietbeelden en/of
luchtbeelden?
Een van de lastige aspecten van het werken met een
combinatie van AI en satellietbeelden/luchtbeelden
is dat er altijd onzekerheden zijn. Met wat voor
betrouwbaarheid kan het AI model een uitspraak doen?
Hoe lang gaat de ontwikkeling van een prototype
duren? Blijft de benodigde data ook in de toekomst
beschikbaar?
Deze onzekerheden liggen ten grondslag van het
data-gedreven modelleren: de haalbaarheid hangt
af van de kwaliteit en beschikbaarheid van data en
kan pas worden aangetoond na het ontwikkeling
van een prototype model. Het is dus verstandig om
de ontwikkeling in kleinere fases op te splitsen (zoals
in de SBIR projecten), zodat er niet direct een grote
investering in een onhaalbaar project wordt gestoken.
Daarnaast is er vaak veel pre-processing nodig als
men analyses wilt uitvoeren op basis van satelliet- of
luchtbeelden. Denk aan geometrische en atmosferische
correcties, het selecteren van de juiste beelden, het
verwijderen van wolken, matchen met coördinaten,
etc. Met name radar opnames (bijvoorbeeld Sentinel 1)
vereisen extensieve voorbewerking. Daarbij komt het
feit dat het enorme veel data betreft. Er komt per satelliet
tegenwoordig terabytes aan data bij per dag, dus het is
lastig om een allesziend systeem of een applicatie met
werelddekking te bouwen die continu update.
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Tot slot is het met name voor Sentinel data van belang de
juiste databronhouders uit te zoeken om de data van te
verkrijgen. Wanneer er tijdreeksen opgebouwd moeten
worden is de standaard Copernicus hub niet toereikend.
Vanwege de enorme hoeveelheden wordt data ouder
dan een jaar opgeslagen op Long Term Archive (LTA). Het
verkrijgen van data vanaf LTA (waarschijnlijk op tape) is
zeer traag, en dus niet toereikend wanneer een tijdreeks
opgevraagd moet worden. Alternatieven hiervoor zijn de
AWS Sentinel-2 bucket of ASF.

15

