
   
 
 

Aardobservatie als sector met potentie voor Den Haag als stad 

van Recht, Vrede en Veiligheid 
 

In de wereld van vandaag is de beschikbaarheid van data en informatie enorm toegenomen en 

onontbeerlijk geworden voor vele toepassingen. Aardobservatie is één van de methodes om data te 

verzamelen. Zo kan bijvoorbeeld op veiligheidsgebied de beschikbaarheid van informatie een groot 

verschil maken in het voorkomen of mitigeren van bedreigingen van menselijke of natuurlijke aard. 

Niettemin is aardobservatie (AO) vaak nog omgeven door onbekendheid, zeker bij het grote publiek. 

En dat terwijl op velerlei vlakken AO toepassingen al intensief gebruikt worden, of het nu gaat om 

het monitoren van vitale infrastructuur; voor het meten van klimaatverandering of voor 

waterbeheer. Op het gebied van defensie en veiligheid zijn ook veel toepassingen denkbaar en 

worden deze soms al gebruikt: voor het plannen van militaire operaties; ter assistentie bij 

humanitaire operaties; om smokkelactiviteiten op te sporen; om piraterij tegen te gaan; of om 

vluchtelingenstromen in kaart te brengen.  

Wat bedoelen we met Aardobservatie? 

Aardobservatie is het meten van veranderingen op (of onder) het aardoppervlak met behulp van 

sensoren die op satellieten, vliegtuigen, UAVs of andere vliegende voorwerpen zijn geplaatst, of door 

middel van ‘in situ’ grondgebonden sensoren. In het rapport wordt de sector beschouwd als een 

keten bestaande uit upstream en downstreamsegmenten, waartoe delen van de ruimte-industrie, 

luchtvaartindustrie (met name UAVs) en data en informatieverwerkers (geo-informatie) worden 

gerekend.  

Marktcijfers en potentieel veiligheidssector 

Wereldwijd vormen aardobservatie toepassingen een sterk opkomende sector, met een geschatte 

huidige omzet in Europa van zo’n € 2,1 miljard (2015) en een jaarlijkse groei van 7-10%, ver boven de 

gemiddelde groei van het wereldwijde BNP. Een groei die zich ook in de komende jaren op dit niveau 

zal doorzetten. Nederland is op deze markt een relatief kleine speler met een totale jaarlijkse 

sectoromzet van rond de € 59 miljoen (2014).1 Maar vanuit een breder perspectief bekeken beschikt  

                                                           
1  Onderzoek uitgevoerd in opdracht van HCSS. Bron Policy Research Corporation, “Economische 
Potentie Cluster Aardobservatie Eindrapportage” (Policy Research Corporation, November 26, 2015). Hierbij 
worden de upstream en downstreamsegmenten van aardobservatie samen genomen op basis van de volgende 
definities. Upstream omvat “het deel van de upstream-ruimtevaartsector dat gericht is op het ontwerpen, 
fabriceren, lanceren en inzetten van systemen die gebruikt worden voor aardobservatie vanuit de ruimte. 
Daarnaast behoort tot dit deel van de sector het daadwerkelijk uitvoeren van metingen en maken van beelden 
door middel van deze systemen vanuit de ruimte.” Tevens behoren hiertoe “organisaties en bedrijven die 
luchtvaartuigen en UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle, onbemande luchtvaartuigen of ‘drones’) en 
(deel)systemen voor deze vaartuigen ontwerpen en/of fabriceren (...) ten behoeve van aardobservatie.” 
Tenslotte behoort hiertoe de downstreamsector: deze “betreft het leveren van diensten gebruikmakend van de 
gegevens die worden gegenereerd met behulp van aardobservatie. Dit betreft de opslag, distributie, 
verwerking en analyse van data en adviesdiensten op basis van de gegenereerde informatie.”  



   
 
Nederland over een aantal sterke punten waarmee het zich op dit terrein op de kaart kan zetten: zo 

beschikt het over een hoogwaardige upstream ruimtevaartsector, is er toegang tot zeer 

geavanceerde  technologie die via het Topsectorenprogramma wordt ondersteund, en is er op 

deelterreinen al een goed georganiseerde sector die zich met geo-informatie en dataverwerking 

bezig houdt. Het veiligheidsdomein biedt veel potentieel voor AO toepassingen. In Europa zijn binnen 

downstream-AO overheidsinstanties inclusief het veiligheidsdomein relatief het grootst (bijna 30%). 

Het veiligheidsdomein is daarmee een belangrijk segment en katalysator binnen de downstream-AO.  

Noodzaak voor betere samenwerking: clustervorming 

In Nederland is echter onvoldoende samenwerking en schaalgrootte ontwikkeling en weten 

vragende en aanbiedende partijen elkaar nog onvoldoende te vinden. Hierdoor loopt Nederland het 

risico internationaal (verder) achterstand op te lopen en economische kansen maar beperkt te 

kapitaliseren. Juist nu, met een forse toename aan downstream-AO mogelijkheden, is het treffen van 

marktversterkende maatregelen dus van groot belang. Een belangrijke factor hierbij is om te zorgen 

dat vraag en aanbod elkaar beter leren kennen en gaan samenwerken.  

Clustervorming biedt een uitstekende kans om versnelde groei in de downstream AO te 

bewerkstelligen. In een full-fledged geïnstitutionaliseerd cluster scenario (met betrokkenheid van de 

geo-informatiesector) levert dit op jaarbasis gemiddeld 12% extra omzet en 16% extra 

werkgelegenheid op. In 2020 resulteert dit in 3.200 extra banen en € 500 miljoen extra omzet. 

Gegeven de huidige samenwerking, fragmentatie en achterblijvende vraagarticulatie ligt een cluster-

lite als organisatievariant voor de korte termijn echter het meest voor de hand: het brengt meer 

zichtbaarheid voor de sector en hogere omzetten met relatief geringe inspanningen. 

Argumenten voor een cluster met standplaats Den Haag/Zuid-Holland 

Als standplaats voor een cluster zouden verschillende plaatsen in Nederland kunnen dienen. 

Niettemin is er een businesscase voor een aardobservatiecluster fysiek in Zuid-Holland en Den Haag, 

waarbij analoog aan HSD er ook hubs elders in het land kunnen bestaan (zie TS&S en DITSS). Hiervoor 

is een aantal argumenten aan te dragen: 

 de internationale uitstraling van de regio en de bereikbaarheid; 

 de aanwezigheid van een aantal potentiële launching customers waaronder ministeries en 

andere overheidsdiensten; 

 de aanwezigheid van een aantal belangrijke kennispartijen waaronder de TU Delft, 

Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit en gerelateerde startups; 

 de aanwezigheid van verschillende grote bedrijven en internationale organisaties die AO 

eindproducten kunnen afnemen of kunnen participeren in de ontwikkeling hiervan; 

 de aanwezigheid van ESA/ESTEC in Noordwijk; 

 de aanwezigheid van juridische expertise bij internationale instanties in Den Haag zoals het 

ICC, Europol en OPCW veel potentieel biedt voor het verder ontwikkelen van aardobservatie 

voor specifiek forensische doeleinden. Een dergelijke focus is belangrijk voor Nederland en in 

het bijzonder relevant voor Den Haag als stad van ‘Vrede, Recht en Veiligheid;’ 



   
 

 vestigingsplaats van clusters zoals Maritime by Holland, het Holland Space Cluster en The 

Hague Security Delta waarmee kan worden samengewerkt of aansluiting kan worden 

gezocht; 

 Aanwezigheid van fysieke infrastructuur, zoals datacentra en potentiële testfaciliteiten voor 

toepassingen. 

 

Een dergelijk initiatief biedt voor overheden en andere vraagpartijen de mogelijkheid om efficiënt 

met de hele sector in contact te treden. Een dergelijk cluster zou zich dan later richting een 

volwaardig alternatief kunnen ontwikkelen. Als voor deze variant zou worden gekozen dan zou een 

belangrijk deel van de downstream groei in Zuid-Holland terecht komen, mogelijk bijna 20%. Als 

ontwikkeling van de geo-informatiesector hierbij wordt meegerekend is er sprake van een toename 

van ongeveer € 60 miljoen aan omzet in 2020. Het geld zal in grote mate in de downstreamsector 

moeten worden verdiend, ook op basis van betere aansluiting met de upstream kant. Gelet op het 

geschetste belang van het veiligheidsdomein komt hier de afstemming met het Ministerie van 

Veiligheid & Justitie, Buitenlandse Zaken  en het Ministerie van Defensie bij.  

Toegevoegde waarde van Vliegveld Valkenburg 

Eén van de factoren die Zuid-Holland tot een gunstige vestigingsplaats zouden kunnen maken is de 

aanwezigheid van het voormalige vliegveld Valkenburg. Het is gelegen in de nabijheid van ESA/ESTEC, 

en kan worden ontwikkeld tot een ‘Unmanned Valley’ waar UAVs en andere platforms voor 

aardobservatie kunnen worden getest. Uit een studie door Birch Consultants in opdracht van 

Innovation Quarter en de Gemeente Katwijk bleek dat een aantal randvoorwaarden Valkenburg tot 

een geschikte vestigingsplaats maakt voor een testcentrum, of zelfs als standplaats van een cluster 

(een ‘entrepreneurial ecosysteem’) zou kunnen fungeren. Verschillende triple-helix partners 

(waaronder TU Delft, Universiteit Leiden, commerciële UAV producenten, de politie en 

Rijkswaterstaat) hebben een behoefte uitgesproken ten aanzien van de ontwikkeling van een 

‘Unmanned Valley. De economische betekenis van een dergelijk Unmanned Valley testcentrum in 

Valkenburg is afhankelijk van de omvang en functie ervan tussen de 13-45 of zelfs 80-160 miljoen 

Euro. 

Marktstrategie 

Het bepalen van de strategische marktsegmenten voor het cluster moet dan ook onderdeel van de 

strategie zijn. Er moet dan ook worden geprogrammeerd. Een nationaal cluster als centraal 

aanspreekpunt verkleint de transactiekosten voor alle partijen. Om de herkenbaarheid van de 

aardobservatiesector te bevorderen en te consolideren zullen aanbieders en vragers samen moeten 

werken om zinvolle producten en services te ontwikkelen. Daarnaast is programmeren nodig om te 

zorgen dat de innovatiecyclus, waarbij innovatie en ontwikkeling nauw worden afgestemd met de 

vraagarticulatie, op gang te krijgen. Het rapport reikt een vijftal onderwerpen aan op het gebied van 

defensie en veiligheid: 

 24/7 situational understanding; 

 handhaving; 

 effectiviteit van inzet; 

 business continuïteit en 



   
 

 forensics en risk.  

Dit zijn onderwerpen waarbij sprake is van een concrete vraag en waar een markt voor lijkt te zijn. 

Inhoudelijk programmering, specifiek in het veiligheidsdomein, is van groot belang om de 

ontwikkeling van de sector te versnellen en tegelijkertijd de integrale werking goed op gang te 

brengen. Een sterke AO-sector met meer ervaring op de vijf verschillende thema’s kan later op 

strategische wijze internationaal nichemarkten gaan proberen te ontwikkelen.  

 

 


