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Geo-informatie à la carte
P 54

Over geo gesproken…
P 38

De taal van de kaart
P 74

www.geo.nl
P 90

Meer geo-informatie
P 92

Katalysator van geo-innovaties
P 93

Beeldverantwoording
P 95

wat deed jij in Amsterdam vandaag?
P 22

3.141 inwoners / km2

52° 05’ 58.53” N.B. _ 5° 07’ 39.43” O.L.
63 appartementen / 320 parkeerplaatsen

dagrecreatie op gesaneerde grond

Domtoren

NL duurzaam

NL DUURZAAM

NL DUURZAAM

8 hectare verontreinigde grond

Natuurlijk, duurzaamheid betekent minder CO2
en meer schone energie. Maar óók dat we de
schaarse ruimte beter benutten. Voor het mooiste
resultaat doen plannenmakers en betrokkenen
dat steeds vaker samen, met dank aan moderne
visualisatietools.

8

9

‘Een combinatiekaart van alle ruimtelijke
opties verschaft bestuurders helderheid’
BESTUURDERS EN POLITICI VERGETEN WELEENS DaT EEN HECTaRE GROND SLECHTS ééN
KEER KaN WORDEN UITGEGEVEN. EEN ZWEMBaD, EEN BEDRIjVENTERREIN EN EEN ExTRa
aFSLaG VaN DE SNELWEG KUNNEN NIET MEER aLLEMaaL TEGELIjK, BETOOGT KLaaS VaN
EGMOND, HOOGLERaaR GEOWETENSCHaPPEN aaN DE UNIVERSITEIT UTRECHT.
DOOR RENé DIDDE

Klaas van Egmond:
Klaas van Egmond (1946) is per 1 januari 2008
fulltime faculteits-hoogleraar Geowetenschappen aan
de Universiteit Utrecht. Hij is betrokken bij de oprichting
van het Centrum voor Aarde en Duurzaamheid, dat alle
inrichtings- en milieuonderzoek aan de universiteit gaat
coördineren. Van 2004 tot 2008 gaf Van Egmond leiding
aan het Milieu- en Natuurplanbureau. Vanaf 1988 was

10

hij al sinds 1972 werkte. Van Egmond studeerde levens-

EN

IN

G

middelentechnologie in Wageningen.

M

NL DUURZAAM

hij directeur van het milieuonderzoek in het RIVM, waar

voor de inrichting van Nederland waar vele
generaties na ons mee te maken hebben.
Ik vind dat je dan minstens een goed verhaal
moet hebben waarom je die keuzes hebt
gemaakt.’
wat kan de rol van geo-informatie zijn bij het vertellen van het verhaal over een ruimtelijke keuze?

Van Egmond: ‘Geo-informatie kan bij uitstek
een ordenende rol spelen. We kunnen de
samenhang der dingen weer zichtbaar maken
en zo de heersende bestuurlijke verwarring
ontknopen. Het grote probleem van de huidige laat-moderne samenleving is de steeds
verder toenemende complexiteit. Niemand
komt er meer uit. Als het bestuur niet in
staat – of bereid – is dat probleem aan te pakken, dan moeten we het maar in de techniek
zoeken. Let wel, de informatietechniek kan
ons niet redden, maar de verschillende databestanden kunnen helpen om de optimale
locaties voor landbouw, wonen of natuur toe
te wijzen.’
‘Neem het Plan Randstad 2040. Daarin wordt
de toekomst geregeld van de meer dan tien
miljoen mensen die straks in het westen
van het land wonen. Er gaan tijdens deze
kabinetsperiode vier verschillende ministers
over. Opmerkelijk is dat het ministerie van
Verkeer en Waterstaat de coördinatie heeft,
Landbouw en Natuurbeheer over de natuur

NL DUURZAAM

De mening van

Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, kijkt
vanaf de elfde verdieping op de campus van
de Uithof uit over de bossen van Amelisweerd.
‘Een fraai uitzicht’, beaamt de voormalig
directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau en daarvoor Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM).
‘Al moet ik tegenwoordig wel een beetje
langs die studentenflat kijken’, wijst hij.
Van Egmond gebruikt zijn dagelijkse uitzicht als een voorbeeld voor de rol van geoinformatie. ‘Ruimtelijke ontwikkelingen en
ontwerpopgaven in Nederland kunnen heel
goed gebruikmaken van geo-informatie en
op driedimensionale wijze een gebruiker
inzicht geven in de bouwplannen. Maar in
ons geval hier moeten ze wel de juiste hoogte
van het voorgenomen flatgebouw opgeven.
Ook moeten ze het groen eerlijk intekenen
en de bomen niet hoger voorstellen dan ze
in werkelijkheid zijn.’
Klaas van Egmond is een kritische geest,
die echter niet met opgeheven vingertje wil
prediken dat het helemaal de verkeerde kant
opgaat met Nederland. ‘Wel zijn wij als
wetenschappers verplicht om de politici en
de bestuurders erop te wijzen dat ze een hectare grond slechts één keer kunnen uitgeven,
zeker omdat het vaak om onomkeerbare
ruimtelijke processen gaat. We maken keuzes
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Bolvormige foto’s en luchtopnamen bouwen Nederland exact na

de auto gps heeft, is van ieder cyclorama de locatie

is CycloMedia in 2008 begonnen met het project

bekend. De cyclorama’s overlappen en dus staan

LuchtfotoNL. Daarbij worden de cyclorama’s aange-

vele objecten – lantaarnpalen, stoepranden, gevels,

vuld met luchtfoto’s, genomen vanaf een hoogte van

putdeksels – op verschillende opnamen. Uit simpele

1 tot 1,5 kilometer. Inmiddels zijn 150.000 foto’s

meetkunde volgt dan de plaats van zo’n object of punt

genomen, die ook overlappen en dus 3D-informatie

in de ruimte: je weet immers vanuit twee bekende

opleveren. Zo is 92 procent van Nederland nu drie-

CyCLORaMa’S, BOLVORMIGE PaNORaMaFOTO’S, BRENGEN DE OPENBaRE RUIMTE NaUWKEURIG

punten de kijkrichting en deze twee lijnen snijden

dimensionaal in kaart gebracht. De luchtfoto’s hebben

IN KaaRT. ZO ONTSTaaT EEN COMPLEET 3 D-BEELD VaN HEEL NEDERLaND – EEN OPGEVOERDE

elkaar in precies één punt.

een nauwkeurigheid van 10 cm; voor de cyclorama’s

Helaas is niet elk plekje te zien vanaf de openbare

is een pixel op 10 meter afstand van de camera 13 mm

weg. achtertuinen blijven buiten beeld en in het

groot.

buitengebied liggen de wegen ver uit elkaar. Daarom

Cyclorama’s worden gebruikt door overheden, bijvoor-

Per huis een panorama
VERSIE VaN GOOGLE STREET VIEW. NUTTIG VOOR BIjVOORBEELD GEMEENTELIjKE OVERHEDEN.
DOOR HERBERT BLaNKESTEIjN

26

beeld bij de waardebepaling voor de WOZ of voor het
beoordelen van de bestrating. Wie het uitgebreide
driedimensionale model gaat gebruiken, is nog een
vraag. Het kadaster misschien; bouwbedrijven of
projectontwikkelaars kunnen een realistisch driedimensionaal beeld geven van een gepland gebouw
in zijn werkelijke omgeving. En ook bij rampenbestrijding zou het een waardevolle informatiebron
kunnen zijn.
Helaas voor het grote publiek is CycloMedia uitsluitend op de zakelijke markt actief. Maar wie had de
diensten van Google tien jaar geleden voor mogelijk
gehouden? Vroeg of laat zal het publiek meegenieten,
dat kan haast niet anders.

Nederland digitaal geregistreerd in drie dimensies
De geografische diensten van Google – Maps, Earth

gestileerd van vorm. Google is begonnen met het

en Street View – zijn formidabele instrumenten voor

‘nabouwen’ van bepaalde amerikaanse steden in

het publiek. Iedereen kan in Maps gratis kaarten

3D, maar is daar nog niet zo ver mee.

bekijken en deze combineren met satellietbeelden.

CycloMedia uit Waardenburg ontwikkelde een andere

Op sommige punten van deze kaarten kun je boven-

techniek. Nederland wordt digitaal gefotografeerd en

dien ‘afdalen’ in Street View en de route volgen die

als 3D-model beschikbaar gemaakt. Dat gebeurt met

is gereden door een fotograferende auto van Google.

‘Cyclorama’s’, panoramafoto’s die je als een bel

Klikkend van foto naar foto krijg je de illusie dat je

helemaal omhullen. Deze worden gemaakt met een

door een stad rijdt. je kunt zelfs naar opzij en naar

auto die voor elke plek twee opnamen maakt met

achteren kijken en inzoomen op de foto’s. Sinds

een fisheye-lens. Elke foto levert een halve bol op;

maart 2009 is Street View ook voor delen van

deze halve bollen worden daarna digitaal aan elkaar

Nederland beschikbaar.

gemonteerd. Voorbeelden staan op de website van

Maar de mogelijkheden zijn beperkt. In Street View

CycloMedia.

HOE wERkT EEN cycLORAMA?

3600
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de vijf meter, dus ongeveer een per huis. Doordat

E

maximaal 80 kilometer per uur rijdt. Dat gebeurt om

daarvan is zeer beperkt. Zelfs bergen zijn tamelijk

GI

echte 3D. Google Earth is dat wel, maar het detail

LO

De cyclorama’s worden gemaakt door een auto die

NO

simpele meetkunde

gang van de ene foto naar de volgende. Het is geen

CH

geweest. ‘Beweging’ staat gelijk aan een snelle over-

TE

NL DUURZAAM

kun je niet komen waar de auto van Google niet is
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Met ‘gewoon’ geld betalen is de enige manier om nog
iets te kopen zonder dat dit wordt geregistreerd

Tientallen keren per dag wordt vastgelegd

waar je bent
14:30 uur Amsterdam

14:00 uur Amsterdam

Snel inkopen gedaan bij een supermarkt.
Cash betaald, maar wel mijn klantenkaart
gebruikt. In ruil voor 90 cent korting weet de
supermarkt in welk filiaal ik vandaag was.

Even geld scoren bij de pinautomaat.
Met ‘gewoon’ geld betalen is de enige
manier om nog iets te kopen zonder
dat dit wordt geregistreerd. Maar het
pinnen zelf wordt natuurlijk weer wél
keurig geregistreerd.

Amsterdam

N 52°21’46.30”, O 4°53’30.81”

N 52°21’10.56”, O 4°53’27.26”

A2

13:30 uur Amsterdam

N 52° 6’27.83”, O 5° 7’22.33”

7:00 uur Utrecht
Opstaan! Gauw het mobieltje aan, want er kunnen
voicemails zijn gekomen vannacht. Inderdaad, een
collega heeft er nachtwerk van gemaakt. Snel even
checken. Een sms terug is voldoende. De mobiele
provider weet zolang de telefoon aanstaat van
minuut tot minuut waar je bent. Als er ‘verkeer’
is geweest, zoals een gesprek of sms, wordt deze
informatie ook opgeslagen.

18:00 uur Utrecht

Thuis koop ik een boek bij een
grote webwinkel waar ik vaste
klant ben. Ze kennen mijn adres,
mijn ip-nummer op internet, en
kunnen makkelijk vaststellen dat
ik vanuit mijn woning inlog.

N 52°6’27.83”, O 5°7’22.33”

N 52° 6’27.83”, O 5° 7’22.33”

18:30 uur Utrecht

Lunch afgerekend met pinpas.
Restaurant weet nu mijn
naam en de bank weet waar ik
gegeten heb.

Utrecht

52°3.6’02.64”, 4°9’53.53”
N 52 o6’14.40”, O 5 o9’20.70”

8:00 uur A12 Utrecht-Den Haag

A4

11:30 uur A4 Den Haag-Amsterdam

Per auto naar het werk. Ik passeer
de camera’s van de trajectcontrole.
Kenteken, plaats en tijdstip worden
vastgelegd en de gemiddelde snelheid
tussen A en B wordt berekend.

23.45uur Utrecht

Als ik mijn voordeur nader, krijg ik een verblindende flits recht in mijn gezicht. Da’s
waar ook, mijn nieuwe zelfgemaakte inbraakbeveiliging: wie de tuin betreedt, gaat op de
foto. Ik ben thuisgekomen.

A12
N 51°54’26.30”, O 4°29’31.22”

20:30 uur Rotterdam
N 52°4’49.69”, O 4°19’23.70”

Den Haag

N 52° 6’27.83”, O 5° 7’22.33”

Onderweg naar een lunchafspraak word
ik geflitst. Weer weet iemand ergens
waar ik was.

N52.14211 E4.41571
N 52°2’72.78”, O 4°7’04.34”

Zoek via Google informatie over
theatervoorstelling vanavond.
Mijn eigen website heeft Googleadvertenties, dus heeft Google
al mijn gegevens. Daarom weten
ook zij dat ik nu thuis ben.

9:00 uur Den Haag

Met mijn bedrijfspasje krijg ik toegang tot de
parkeergarage. Eenmaal binnen ben ik voortdurend in het oog van bewakingscamera’s.
Elke deur die ik open met mijn pasje wordt
een record in de database. Ik log in op een
flexplek met mijn smartcard. Welk bureau,
van hoe laat tot hoe laat – de bedrijfscomputer onhoudt het.

Betaal voorstelling met creditcard. Komt straks keurig op de
afrekening te staan wanneer,
bij welk theater. Dat weet het
creditcardbedrijf dus ook.

N 52° 5’22.97”, O 5° 6’39.03”

20:00 uur Utrecht-Rotterdam OV
Naar theater, met trein en tram. OV-chipkaart vertelt de OV-chipkaartcomputer
exact hoe laat en waar ik in- en uitstap.

IEDEREEN GEEFT ELKE DaG TaLLOZE MaLEN
INFORMaTIE PRIjS OVER ZIjN LOCaTIE. jE KUNT
jE TELEFOON UITZETTEN EN MET CONTaNTEN
BETaLEN, MaaR DaT HELPT MaaR EEN BEETjE.
HET aaNTaL REGISTRaTIES OP EEN DaG ZaL IN
DE TOEKOMST aLLEEN MaaR GROTER WORDEN.
HIER DE WEDERWaaRDIGHEDEN VaN ZOMaaR

Rotterdam

En dan heb ik nog niet eens een mobieltje met

EEN NEDERLaNDER OP ZOMaaR EEN DaG.

gps. Daarmee kun je straks je vrienden volauto-

DOOR HERBERT BLaNKESTEIjN

matisch laten weten waar je bent. Als je dat wilt.
Of per ongeluk. Zodat je partner kan vragen:

‘Wat deed jij in Amsterdam vandaag?’
23 22

23 24

NL VEiLiG
Tijdens een crisis is het antwoord op de vraag
‘waar?’ van levensbelang. maar voor realtimeinformatie over de positie van gifwolken,
brandkranen en slachtoffers is meer nodig
dan technologie. informatiesystemen moeten
met elkaar práten.

51° 57’ 35.89” N.B. – 4° 58’ 39.66” O.L.
Waterafvoer Lek (op 16-05-2009):

350 m3/s
0,5 meter verhoogd

NL VEILIG

NL VEILIG

+1 m NaP

24
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HOE wERkT EEN GEOwEBDiENsT?

MELDINGSNUMMER:
Kerkstraat 24
oplossingstermijn
status:

< ‘Groningen maps’

27056
...........................
...........................
...........................
...........................
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Het is een van de grote beloftes van ‘Web 2.0’:

specifieke wensen hebben. Ook is Googles kaart-

toepassingen die eerst op lokale computers werden

materiaal voor bijvoorbeeld rampenbestrijding nog

gedaan, draaien nu op een server op afstand. Voor

niet nauwkeurig genoeg.

webkaarten is dat ideaal: ze kunnen online gegevens
van elders combineren in één overzicht. De geoweb-

Bij de bron

diensten die dat mogelijk maken, vervangen dan

Handig aan geowebdiensten is dat de data zelf bij

ook steeds vaker GIS-software op desktops. Google

de bron blijven staan en niet fysiek worden geleverd

Maps en Google Earth zijn de bekendste voorbeelden.

aan de server op afstand. Er hoeft niets gekopieerd

Programmeurs kunnen over dit online kaart- en

te worden, er kan direct worden ingehaakt op de

beeldmateriaal heen zelf hun eigen toepassingen

informatie elders. De dataoverdracht gebruikt open

en data toevoegen. Daarvoor biedt Google applica-

standaarden. Elke andere dienst kan de gegevens dus

tion programmable interfaces (aPI’s) aan, een soort

gebruiken, mits deze is geautoriseerd. De toegang

poorten die delen van de Google-sites openzetten

is bijvoorbeeld te beperken op basis van lijsten met

voor webontwikkelaars, voor gebruik in eigen appli-

ip-adressen. Zo kunnen sommige websites wel bij een

caties. Zo zijn allerlei gegevens bovenop Google

online geodatabase, maar een gewone internetter

Maps-kaarten te tonen.

niet.

Het makkelijkere uitwisselen van geodata via web-

Veel webstandaarden rond geo-informatie zijn inmid-

diensten bewijst al zijn nut in de rampenbestrijding.

dels ingeburgerd, zoals de standaard uitwisselings-

Zo krijgen medewerkers van een crisiscentrum sneller

taal GML, een geovariant van xML, of het bestands-

een compleet overzicht van een gebied. Tijdens de

formaat KML, bekend van Google Earth. Geosites

grote rampenoefening Eagle One in Gelderland-

kunnen ook steeds beter met andere GIS-formaten

NIEUWE MELDING:

Midden vorig jaar is er in het crisiscentrum getest

werken en ‘praten’ steeds gemakkelijker met elkaar.

Magnolialaan 32
categorie:
omschrijving:
oplossingstermijn
status:

met dertig geodatabases die als informatielagen

Het maken van een eigen Google Maps is ook gemak-

waren toe te voegen aan webkaarten van een fictief

kelijker geworden. Er zijn speciale webbouwpakket-

rampgebied. De databases kwamen via internet van

ten, zoals het opensource Openlayers, die resulteren

organisaties als ministeries, het Kadaster of TNO.

in sites die lijken op Google Maps en bovendien in

Met dezelfde technische standaarden waren ze te

elke webbrowser hetzelfde werken.

integreren in één webdienst en dus op één digitale

Diverse Nederlandse gemeenten, waaronder

kaart. Extra geografische informatie kan rond een

Groningen, gebruiken Open Layers al. Voordeel:

ramp van levensbelang zijn, omdat het de basis

ze zitten niet vast aan licentievoorwaarden.

vormt voor beslissingen over bijvoorbeeld rijroutes

De komende jaren gaan geodiensten ook op de

GOOGLE MaPS EN GOOGLE EaRTH ZIjN DE BEKENDSTE GEOWEBDIENSTEN,

van ambulances of te evacueren gebieden.

mobiele tour. Ze kunnen automatisch de grootte van

MaaR ZE ZIjN NIET OVERaL EVEN GESCHIKT VOOR. OM aLLERLEI REDENEN

Ondanks de populariteit van Google bouwen veel

het telefoonschermpje detecteren en de beelden

ZETTEN OVERHEDEN EN BEDRIjVEN LIEVER EIGEN GEOSITES OP. DaNKZIj

overheden en bedrijven liever hun eigen web mapping

daarop aanpassen. Nu alleen nog overal sneller

services. Ze moeten daarvoor wel eigen kaart- en

mobiel internet…

MELDINGSNUMMER: 43980
Lindenlaan 22
oplossingstermijn: .............................
status:
...........................

7 2
MELDINGSNUMMER: 500782
Stevinlaan 45
oplossingstermijn: .............................
status:
...........................

...........................
...........................
...........................
...........................

Geosites ‘praten’ steeds beter met elkaar

meer vrijheid tegenover. Want Google bepaalt precies

VERPLaaTST. DOOR TONIE VaN RINGELESTIjN

wat wel en niet mag, terwijl organisaties juist veel

NO

LO

GI

E

DERE BRONNEN TE COMBINEREN, ZONDER DaT DE DaTa FySIEK WORDEN

CH

32
33

beeldmateriaal gebruiken of inkopen, maar daar staat

TE

NL VEILIG
DUURZAAM

GOEDE STaNDaaRDEN VOOR WEBDIENSTEN ZIjN GEGEVENS VaN MEER-

NL VEILIG

MELDINGSNUMMER: 76054
Doornboslaan 12
oplossingstermijn: .............................
status:
...........................

33

over geo gesproken…
“[…] the US Department
of Labor identified
geotechnology as one of
the three most important

5

emerging and evolving

biotechnology.
Job opportunities are
growing and diversifying
as geo-spatial
technologies prove
their value in ever
more areas.”
(Nature, 2004)

DUURZAAM

e

Plek van Nederland op de ranglijst
van landen die het meest over GiS
en geo-informatie publiceren in
wetenschappelijke tijdschriften.
dat is achter de Verenigde Staten
en China, maar voor Frankrijk,
duitsland en Japan.
(Bibliometric analysis Geographic Information Science, 2009)

38
39 39

(Ministerie van Binnenlandse Zaken in antwoord op een vraag van de Tweede Kamer, 2007)

17%

Groei van de Nederlandse geo-informatiesector in 2008.

“

“Geo-informatietechnologie
is een vakgroep die nauwelijks
zichtbaar is voor de buitenwereld [...]. In feite wordt hier
het nieuwe centrale zenuwstelsel van de mensheid
en de aarde uitgevonden.”

We have an unparalleled
(Marktmonitor Nederlandse Geo-informatiesector 2008/2009)
opportunity to turn a
flood of raw data into
understandable
information about our
society and our planet.
aantal geo-informatiebestanden
[…]
van de Nederlandse overheid.
If we are successful, it will have
Bedrijven willen die graag herbroad societal and commercial
gebruiken, te beginnen met
benefits in areas such as education,
adrescoördinaten, het actueel
decisionmaking for a sustainable
hoogtebestand en het bedrijvenfuture, land-use planning, agriculture,
register.
and crisis management.

(Peter van Oosterom van TU Delft, AD Haagsche Courant, 2009)

(Vice-president Al Gore, 1998)

1,415.000
miljard
Jaaromzet van
bij

Geschatte economische waarde van het
hergebruik van geo-informatie in handen
van overheden van de Europese Unie

door hENk LEENaErS

fields, along with
nanotechnology and

e 36 miljard

300

deskundigen

Nederlandse geo-informatiebedrijven.

(Marktmonitor Nederlandse Geo-informatiesector 2008/2009)

25.000

”

e 210 tot

(BDO CampsObers Accountants & Adviseurs, 1998;

most wanted geo-datasets, www.geobusinessnederland.nl)

zoveel kunnen geo-innovaties
de Nederlandse maatschappij
jaarlijks opleveren.

450 miljoen
(Ecorys, 2007)
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De mening van

Peter Nijkamp:

‘Nederland bekleedt een toppositie
in de wereld’
GEO-INFORMaTIE IS DOORGEDRONGEN TOT aLLE SECTOREN VaN WETENSCHaPPELIjK
ONDERZOEK. OOK HET ONDERWIjS KaN NOG VEEL MEER GaaN LEVEN DOOR TOEPaSSEN
VaN GEO-INFORMaTIE IN LESPROGRaMMa’S, ZEGT RUIMTELIjK ECONOOM PETER NIjKaMP.
DE NEDERLaNDSE POSITIE IS TOP. ‘MaaR HET IS EEN RaCE ZONDER FINISH. jE MOET
CONSTaNT jE KOPPOSITIE WaaRMaKEN.’ DOOR RENé DIDDE

Peter Nijkamp (1946) studeerde economie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in
1972 cum laude promoveerde op kwantificering van
regionale industriële planning. Nog voor zijn
dertigste was hij hoogleraar regionale economie
en economische geografie aan de Vrije Universiteit.
Anno 2009 heeft hij meer dan duizend wetenschappelijke artikelen op zijn naam staan, meest over
kwantificering van beleidsanalyse, internationale
ruimtelijke systemen, industrie, transport en

42
43

ductiefste econoom en kreeg in 1996 de prestigieuze

handelsnatie. Tegenwoordig mag Nederland
zelfs aanschuiven bij vergaderingen van de
G-20, de top van de twintig belangrijkste
economieën in de wereld. De handelsgeest zit
in de genen van de Nederlander, zo lijkt het.
Dat mag op het eerste gezicht opmerkelijk
zijn, gezien de kleine omvang van het lage
landje aan zee met zijn betrekkelijk geringe
aantal inwoners. Minder onlogisch wordt het
wanneer Peter Nijkamp uitlegt dat juist dit
kleine land aan zee al vroeg doorhad dat wie
niet sterk is, slim moet zijn. ‘Als je dingen
sneller en beter wilt doen dan de concurrentie, moet je transport en logistiek efficiënt
aanpakken’, aldus Nijkamp. ‘Dat betekent
goede kaarten maken en goed naar de
sterren kijken. Wij hebben al vanaf de
Gouden Eeuw – denk aan de atlas van Blaeu –
een enorm voordeel gehad van dit vroege
besef en daardoor een toppositie opgebouwd
in de cartografie en in de astronomie.
Dat legde ons economisch geen windeieren.
En nog steeds behoren Nederlandse wetenschappers en kennisinstituten op het
gebied van cartografie en astronomie tot de
wereldtop. Het verklaart waarom Nederland
nog altijd veelgevraagd is op het gebied van
de logistieke aansturing van processen.
Er gaat in Nederland weinig fout en er
treden weinig calamiteiten op.’

Tot 2009 was hij ook voorzitter van NWO.
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Spinozaprijs (‘de Nederlandse Nobelprijs’).
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infrastructuur. Nijkamp geldt als Nederlands pro-

Op zijn sobere bureau staat een aantal kaartjes en foto’s opgesteld. ‘Eens kijken, hier,
vorige week Capri, gisteren Rimini, tussendoor enkele kaartjes uit Rotterdam en eentje
uit Delft. En daar ligt nog Sint-Petersburg
en hier heb je Madrid.’ Peter Nijkamp is een
druk bezet en zeer reislustig man. En dan is
hij de afgelopen weken ook nog in Suriname,
de Verenigde Staten en Costa Rica geweest.
Nijkamp is een harde werker die regelmatig
’s ochtends in alle vroegte samen met de
schoonmakers de dienstingang van de Vrije
Universiteit (VU) betreedt. De ruimtelijk
econoom en een van de eerste Spinozaprijswinnaars doet zijn vakgebied eer aan met
zijn reisgedrag en bijbehorende vliegtuigbewegingen, vindt hij ook zelf. De steeds
wisselende en voortdurend ververste galerij
van kaartjes en foto’s op zijn bureau tonen
Nijkamps betrokkenheid bij de geografie en
zijn engagement bij steden in het bijzonder.
‘Economie wordt op straat en in de stad
bedreven en daar voel ik mij zelf ook thuis.
Ik ben een doener en ik bouw graag mee aan
kennisnetwerken’, zegt Nijkamp, die eerder
dit jaar afscheid nam als voorzitter van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ’s lands grootste
financier van onderzoek.
Nederland geldt al eeuwen als prominente
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Theo en Hanneke gaan verhuizen
bodemsanering

‘als tussengerecht nemen we de straatkaart,
met gemiddelde koopsommen van de huizen en
opleidingsniveau en gezinssamenstelling van de bewoners.
Over het hoofdgerecht denken we nog even na. Heeft u
de perceelsgrenzen van het hoekhuis, met eigendomsgegevens
en verse kabels- en leidingen-informatie?’

KABELS
EN
LEIDINGEN

NIROV
GEOLOKET

GBKN

streekplannen
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HOE WERKT GPS?

Toekomstige navigatietip: ‘U rijdt op de verkeerde rijstrook’

Bestemming bereikt

aLS WE ONS IN DE aUTO DOOR DE TOMTOM VaN a NaaR B LaTEN BEGELEIDEN, ZIjN WE
IN FEITE IN HaNDEN VaN HET PENTaGON. HET GLOBaL POSITIONING SySTEM VaN
NaVIGaTIESaTELLIETEN, DaT SINDS 1993 FUNCTIONEERT, IS DOOR HET aMERIKaaNSE
LEGER IN HET LEVEN GEROEPEN. DOOR HERBERT BLaNKESTEIjN

Veel gps-apparaten, de goede niet te na gesproken,

cirkel op het aardoppervlak afpassen. Ergens op die

werken niet binnenshuis. In tunnels of parkeer-

cirkel moet je zijn. Heb je het signaal van twee satel-

garages gooien de meeste de handdoek in de ring.

lieten, dan heb je twee cirkels, die elkaar op twee

Ook in een omgeving met veel hoge flatgebouwen

punten snijden. Op één van die twee punten bevind

kan een gps-ontvanger slecht werken. Dat komt

je je. In veel gevallen kun je een van die twee punten

doordat het apparaat afhankelijk is van satellieten

schrappen als onwaarschijnlijk en ben je klaar.

die boven ons hoofd hun rondjes draaien.

Toch is twee satellieten niet genoeg. De hoogte boven

Dertig satellieten in banen op 20.000 kilometer

zeeniveau is ook in het spel, en de klok van het gps-

hoogte vormen samen het global positioning system

apparaat is niet zo nauwkeurig. Beide factoren maken

(gps). Op een willekeurige plek op aarde zijn er

informatie van een extra satelliet nodig. Vier is dus het

steeds zes tot twaalf boven de horizon. Hoe vertel-

minimum. Daarmee is een plaatsbepaling mogelijk

len die satellieten een navigatieapparaat waar hij

met een nauwkeurigheid van ongeveer vijftien meter.

zich precies bevindt?
Eén steunpilaar van het gps-systeem is dat de banen

Gestoord signaal

van de satellieten precies bekend zijn. Een andere

In het verleden was de werkelijke nauwkeurigheid van

is een heel precieze klok. Elke gps-satelliet zendt

commerciële ontvangers minder. Dat kwam door-

gps-apparatuur gebruiken. Sindsdien is het originele

jammer genoeg zijn de huidige navigatiegadgets

voortdurend via de radio uit wie hij is, wat zijn baan

dat het amerikaanse ministerie van Defensie, dat

gps-signaal voor de hele wereld beschikbaar.

alleen geschikt voor gps, niet voor het toekomstige

is en hoe laat hij het heeft. De gps-ontvanger, alias

het gps-netwerk heeft laten aanleggen, het ‘echte’

Er is een alternatief Europees systeem in ontwik-

Galileo. Hopelijk liggen er straks TomToms in de

uw TomTom, krijgt het signaal van iedere satelliet

gps-signaal reserveerde voor militaire apparatuur.

keling, Galileo. Volgens recente berichten moet dat

winkel die beide systemen aankunnen. Dan zit je

met een vertraging die verband houdt met de afstand.

Burgerapparaten ontvingen alleen een gestoord

in 2013 beschikbaar zijn. Galileo zal Europa minder

altijd goed.

aan de hand van de vertraging valt de afstand uit te

signaal. De onnauwkeurigheid werd zo 30 meter.

afhankelijk maken van de VS. Het voornaamste alter-

rekenen. Weet je de afstand tot één satelliet (waarvan

Tijdens de Golfoorlog in 1990 was er een tekort aan

natief voor gps is momenteel het Russische Glonass.

de positie vrijwel exact bekend is), dan kun je een

militaire ontvangers en moest het leger commerciële

Daarnaast zal Galileo een nauwkeurigheid bieden van
vier meter, genoeg om te bepalen op welke rijstrook
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de precisie opgevoerd.
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iemand rijdt. Overigens wordt ook van het gps-newerk
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Galileo zal Europa minder afhankelijk
maken van de VS
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52° 03’ 57.70” N.B. – 5° 07’ 28.42” O.L.
37.700 motorvoertuigen per etmaal

concentratie No2 = 35 μg/m3
gemiddelde concentratie fijnstof (Pm10) = 50 μg/m3

Geluid van weg: 68 dB
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oorzaken opsporen en symptomen
bestrijden is vaak een kwestie van
combineren. Gewapend met gegevens
over neerslag, insecten en steden
gaan wetenschappers malaria te lijf.
En uit de ligging van huizen, verkeer
en industrie voorspellen ze de
hoeveelheid fijnstof in de lucht.
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HOE WERKT EEN SENSORNETWERK?

‘SMaRT DUST’ HETEN ZE, SENSOREN DIE NaUWKEURIG HUN
OMGEVING IN DE GaTEN HOUDEN. DEZE MINICOMPUTERTjES
ZIjN STRaKS ZO KLEIN aLS ZaNDKORRELS. ZE KUNNEN ONDER

Steeds meer sensornetwerken wekken zelf energie

communiceren met webdiensten. Met diverse

op, met zonnecellen, windenergie en in de toekomst

application program interfaces (aPI’s) kunnen pro-

kunnen ze dat ook uit organisch materiaal. Maar

grammeurs zelf toepassingen bouwen rond de

niet alleen de hardware is zo zuinig mogelijk, ook de

sensordata. Ook zijn standaarden in de maak voor ver-

software is lean and mean. Speciale besturingssyste-

sturen van waarschuwingsberichten door sensoren.

men voor sensornetwerken, zoals TinyOS, verwijderen

Dat waarschuwen is belangrijk, want uiteindelijk is

onderdelen die in de specifieke situatie niet nodig

het de bedoeling dat de smart dust ook echt slim

zijn. Dat scheelt opslagcapaciteit en rekenkracht.

kan reageren op wat er rondom gebeurt. Eenvoudige

De sensornetwerken opereren ad hoc en flexibel,

voorbeelden zijn medische sensoren die automatisch

doordat elke minicomputer alleen met enkele exem-

medicijnen kunnen toedienen en UV-pleisters die

plaren rondom hem ‘praat’. aan die buren geven ze

waarschuwen als het tijd is het strand af te gaan.

commando’s of gegevens door, die ze weer doorstuurt

Koppeling met online databases levert mogelijkheden

aan zijn buren, en zo het hele netwerk rond. Het

tot kunstmatige intelligentie: de server voorspelt op

voordeel: gaat één sensor kapot, dan heeft dat geen

basis van historische meetgegevens een scenario

invloed. Zijn buurman communiceert dan gewoon

met bijbehorende handelingen.

met een andere sensor in de buurt. De verzamelde

Nu nog hebben de sensorapparaatjes afmetingen in

sensorgegevens zijn steeds beter te doorzoeken,

millimeters, over enkele jaren in micrometers. Het

bijvoorbeeld doordat de netwerken als database zijn

‘strooien’ van sensoren behoort dan tot de mogelijk-

te benaderen. De nauwkeurigheid van de metingen

heden. Drentse boeren gebruiken sensoren al tussen

MEER BIjDRaGEN aaN EEN GEZONDER NEDERLaND DOOR

is de laatste jaren ook flink verbeterd door standaar-

de aardappels om in de gaten te houden welke ziektes

INFORMaTIE OVER FIjNSTOF TE VERZaMELEN OF aUTOMaTISCH

disering van sensorinterfaces.

er ontstaan. Ze moeten alleen goed opletten dat ze

MEDICIjNEN TOE TE DIENEN. HUN MEETGEGEVENS STUREN ZE
DRaaDLOOS DOOR IN FLExIBELE NETWERKEN, DIE SOMS ZICHZELF VaN ENERGIE VOORZIEN. DOOR TONIE VaN RINGELESTIjN
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niet de sensoren meerooien. Maar soms zijn dieren
Piepende pleisters

een grotere bedreiging voor sensoren.

De volgende stap is live koppeling aan online data-

In een koraalrif voor de australische kust, waar het

bases. Onder de verzamelterm ‘Sensor Web’ wordt

Enschedese ambient Systems de kwaliteit van het

gewerkt aan een hele serie standaardprotocollen,

koraal volgt met een sensornetwerk, kluiven haaien

zodat de sensornetwerken gemakkelijker kunnen

maar al te graag op de sensorboeien.

Ad-hocnetwerken van ‘smart dust’

en efficiënter worden. Integratie van verschillende

gegevens door naar een sensor in de buurt, die de

onderdelen in silicium leidt tot kleinere chips, die

data verder verspreid in het netwerk tot ze aankomen

energiezuiniger zijn. Dat is belangrijk, want sensoren

bij een computer. Per sms gaat de informatie vervol-

zijn actief op plekken waar het vervangen van batte-

gens naar een centrale computer.

Medische sensoren kunnen straks
automatisch medicijnen toedienen
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worden ze wakker, voeren een meting uit, sturen de

E

een soort winterslaap. Op ingestelde intervallen

bestaan al langer, nieuw is dat ze steeds kleiner

GI

Om energie te besparen, houden sensoren meestal

miniradio en een batterijtje. De gebruikte technieken
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of in het grondwater.

Naast elektronicaonderdelen bevatten ze een

NO

rijtjes tijdrovend en duur is, zoals op de oceaanbodem

vochtigheid, beweging, druk, infrarood of geluid.
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Sensoren meten van alles en nog wat: temperatuur,
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Slimme sensoren
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www.risicokaart.nl
hoe groot is in uw omgeving het risico
op explosies, branden of verstoringen
van de openbare orde?

www.misdaadkaart.nl
overtredingen en misdaden bij u in
de buurt; doorzoekbaar via postcode
en huisnummer

www.onzewijkveilig.nu
site van de politie in Haaglanden
met alle gevallen van autodiefstal,
mishandeling en woninginbraak
in de afgelopen zes weken

www.vananaarbeter.nl : internetportaal
over wegen, vaarwegen, spoorwegen,
etc.

www.bereikbaarheidskaart.nl
reistijden met de auto en het openbaar
vervoer, nu en in de toekomst

www.gpstracks.nl
heel veel motor-, fiets-, mountainbike-,
skeeler-, wandel- en kanoroutes

www.rivm.nl
alle factoren die de gezondheid
beïnvloeden vindt u in de Nationale
atlas Volksgezondheid

www.degrotegriepmeting.nl
meld hier of je een zere keel of koorts
hebt en help zo de laatste griepgolf in
kaart brengen

www.natuurkalender.nl
de natuur is niet altijd gezond: alles
over hooikoorts, tekenbeten en de
processierups

www.nieuwekaart.nl : iedere maand
een nieuw overzicht van alle nieuwbouwplannen

www.wijbouweneenwijk.nl
ontwerp zelf een innovatieve woonwijk

www.meldingkaart.nl
geluidsoverlast, ongedierte of afval op
straat? Meld het hier!

www.watwaswaar.nl
historische informatie over elke plek in
Nederland

www.ahn.nl/kaart
hoe hoog boven de zeespiegel woon je?

www.vindjeeigenhuis.nl : vraagprijs
van te koop staande woningen; doorzoekbaar op postcode en huisnummer

www.edugis.nl
kennismaken met Geografische
Informatiesystemen
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www.nukaart.nl
nieuws, weer, verkeer, flitspalen en
nog heel veel meer

www.openstreetmap.nl
voor iedereen beschikbare
plattegronden
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