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In Molière’s Le Bourgeois Gentilhomme komt een zekere heer Jourdain 
tot de conclusie dat hij al 40 jaar in proza spreekt, zonder dat hij er 
ooit bij heeft stilgestaan. Zo is het ook met satellietdata: we staan 
nauwelijks stil bij de vele toepassingen voor ons dagelijks gebruik: 
van online kaarten tot tijdsynchronisatie en dijkverzakkingen tot 
het monitoren van havens en het behoeden van natuurparken tegen 
bosbranden. Er zijn satellieten voor communicatie, navigatie en 
(aard)observatie. Met het gereed komen van de ruimte informatie 
infrastructuur van Copernicus rond 2020 komt ook steeds meer data 
gratis beschikbaar.

Met aardobservatie bedoelen we het gebruik van data die gegene-
reerd is door sensoren op satellieten, vliegende objecten zoals UAVs 
en bodemsensoren. Door data van meerdere van deze sensoren te 
integreren kunnen bijvoorbeeld veranderingen in de omgeving 
worden gedetecteerd, geobserveerd en geanalyseerd. In Nederland 
gebeurt dit al op aanzienlijke schaal in bijvoorbeeld de landbouw, 
maar ook bij watermanagement en klimaatonderzoek. 

Op het vlak van toepassingen voor veiligheid valt echter nog een 
wereld te winnen. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid van vitale 
infrastructuren maar ook de “situational awareness” van hulpverle-
ners, politie en andere diensten. Het is opmerkelijk dat Nederland 
achter blijft terwijl elders in de wereld de grootste omzet wordt 
bereikt in het veiligheidsdomein, zo’n 26% van de totaal omzet. 

Volgens het rapport De ruimte voor het gebruik (Taakgroep Toepassingen 
Satellietdata, 2014) is één van de belangrijkste oorzaken hiervoor het 
achterblijven van de vraagarticulatie bij veiligheidspartijen. Om hier 
verandering in te brengen hebben het Netherlands Space Office, 
Innovation Quarter (de regionale ontwikkelingsmaatschappij van 
Zuid-Holland) en TNO aan het Den Haag Centrum voor Strategische 
Studies (HCSS) gevraagd om een studie van de sector.1 Doel is de 
mogelijkheden voor betere afstemming van vraag en aanbod nader  
te belichten, met speciale aandacht voor veiligheidstoepassingen.

Sommige veiligheidspartijen zijn al wel bezig met aardobservatie: 
zo gebruikt de nationale politie bijvoorbeeld satellietdata om 
hennepplantages te detecteren; defensie heeft eerder dit jaar 
aangekondigd zelf kleine satellieten in de ruimte te willen brengen 
voor tal van toepassingen, en werkt momenteel al met UAVs.  
Andere departementen echter blijven nog achter: bij het ministerie 
van Veiligheid en Justitie staat aardobservatie nog in de kinder-
schoenen, evenals bij Buitenlandse Zaken. Maar bij beide ministe-
ries is aardobservatie nu in beeld en worden er concrete stappen 
richting vraagarticulatie gezet. 

Het ontwikkelen van aardobservatietoepassingen biedt grote kansen 
voor nu maar ook in de toekomst. De vluchtelingenproblematiek 
bijvoorbeeld kan efficiënt(er) in beeld worden gebracht en voor 
onderzoek zoals van de MH17-aanslag zijn talrijke toepassingen 
mogelijk. Bij het verzamelen van inlichtingen bij militaire missies  
in grote en afgelegen gebieden of het opzetten van humanitaire 
hulpoperaties kan eveneens worden geprofiteerd van aardobservatie-
data. Steeds vaker zal het beschikbaar hebben van grootschalige en 
gedetailleerde gebiedsgegevens van onderscheidend belang blijken. 

Nederland heeft veel kleine bedrijven die aardobservatiegegevens 
weten te combineren tot waardevolle diensten. De sector is echter 
versnipperd en weinig herkenbaar. Gestructureerd samenwerken 
tussen deze aanbieders is van belang om grote vragende partijen als 
ministeries op langjarige basis te kunnen bedienen. Hierbij moeten 
partijen door de gehele keten heen (upstream en downstream) en 
van satelliet en instrumentbouwers tot dataverwerkingsbedrijven, 
met elkaar samenwerken om slim samengestelde services te kunnen 
aanbieden. Het is ook noodzakelijk om de juiste infrastructuur 
hierbij te ontwikkelen, zoals het opzetten van testfaciliteiten of 
datacentra. Ook hier is samenwerking tussen aanbiedende en 
vragende partijen nodig. 

Nu de toepassingsmogelijkheden en hoeveelheid aardobservatie-
data steeds verder toenemen, lijkt afstemming een kwestie van tijd. 
En wellicht dat aardobservatietoepassingen in Nederland daarmee 
voortaan net zo vanzelfsprekend zijn als het feit dat wij in proza 
spreken.

1 Het project Aardobservatie Geland wordt eind dit jaar afgerond.
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Verdeling van de aardobservatie-inkomsten per marktsegment  
(bron: EARSC - 2013, geciteerd in De Ruimte voor het Gebruik, p. 27).




