
 

 

Inleiding 

De meeste organisaties en overheden zijn bezig met 

een digitale transformatie. Processen worden ver-

eenvoudigd, bestaande businessmodellen en ketens 

worden tegen het licht gehouden en organisatiever-

anderingen worden stap voor stap doorgevoerd. 

Een van de manieren om efficiëntie te behalen, met 

name bij de overheid en in de agrarische sector, is 

de inzet van remote sensing. Met remote sensing 

bedoelen we het in kaart brengen van gebeurtenis-

sen, verschijnselen en ontwikkelingen vanaf afstand. 

Dit kan bijvoorbeeld met behulp van satellieten, 

drones en helikopters. Door de data, afkomstig uit 

remote sensing, via machine learning te verwerken 

en te combineren met andere data kunnen voor-

spellingen gedaan worden. Dit zorgt niet alleen voor 

metingen die nauwkeuriger zijn, ook kan er flink be-

spaard worden op kosten én kunnen budgetten be-

ter verdeeld worden. In dit whitepaper gaan we in 

op diverse voorbeelden van remote sensing en ma-

chine learning, maar we maken het ook praktisch. 

We bespreken een plan van aanpak, zodat ook jij 

aan de slag kunt met remote sensing en machine 

learning. Als je naar aanleiding van dit whitepaper 

nog vragen hebt, helpen wij graag verder.  

 

Jakko de Jong 

ilionx  

Whitepaper 

Aan de slag met remote sensing 
Hoe de combinatie van machine learning en remote sensing inzicht biedt in ruimtelijke vraagstukken 

en nieuwe oplossingen mogelijk maakt. 
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Remote sensing biedt nieuwe mogelijkheden 
 

Steeds meer lokale overheden zien mogelijke toe-

passingen met de data die vanuit satellieten, drones 

en vliegtuigen wordt gegenereerd. Afhankelijk van 

de toepassing kan er voor een specifiek instrument 

of een combinatie van deze instrumenten gekozen 

worden. Drones en vliegtuigen zorgen voor nauw-

keurige beeldvorming, maar de hoge kosten zijn een 

nadeel. Zo  moeten  drones per vlucht betaald wor-

den en daarmee stijgen de kosten zodra het landop-

pervlak groter  wordt  of het aantal keren per jaar 

dat er beelden gemaakt moeten worden. Met satel-

lietbeelden, die veelal kosteloos verstrekt worden, 

is het mogelijk om tot ongeveer 1 meter nauwkeurig 

het land te bekijken. Bij satellietbeelden maakt het 

voor de kosten van de beelden niet uit of er eenma-

lig naar een perceel gekeken wordt of dat grote stuk-

ken land periodiek geïnspecteerd moeten worden. 

 

Het toepassen van satellietbeelden wordt al langere 

tijd door het Ministerie van Defensie gedaan. Maar 

de bekendste toepassing van deze beelden is mis-

schien wel die van Google. Het bedrijf stelt sinds 

2005 satellietbeelden beschikbaar via Google Earth.  

In  2011,  zes  jaar  na de lancering, maakten al meer 

dan 1 miljard mensen gebruik van deze tool1. De 

door Google Earth gebruikte satellietbeelden lijken 

op foto's. Echter, wanneer een satelliet foto's maakt 

hangt er over veel gebieden bewolking. Alle wolke-

loze foto's worden met elkaar gecombineerd en 

weergegeven in Google Earth. Omdat er redelijk 

vaak bewolking is, komen er gemiddeld maar eens 

per jaar nieuwe beelden beschikbaar. 

 

De meeste gratis satellietbeelden worden gemaakt 

door de NASA en de ESA (de Amerikaanse en Euro-

pese ruimtevaartorganisaties).  

 Het betreft hier de ruwe data, dus ook de afbeel-

dingen met wolken.  Doordat  er  steeds  meer sa-

tellieten zijn, worden er ook steeds meer beelden 

geproduceerd. Zo is de frequentie van nieuwe beel-

den in 2016 omhoog gegaan van twee keer per 

maand naar zes keer per maand. De ESA maakt bij-

voorbeeld om de vijf dagen nieuwe foto's. Daar-

naast wordt de resolutie van deze foto's steeds be-

ter. Door deze ontwikkelingen neemt het aantal 

toepassingen van het beeldmateriaal enorm toe. 

Niet alleen ruimtevaartorganisaties stellen beelden 

beschikbaar, ook de overheid koopt eens in de zo-

veel tijd satellietkaarten in en stelt deze beschik-

baar aan overheden, organisaties en agrariërs. De 

overheid stelt over het algemeen alleen het be-

werkte en dus heldere bruikbare beeldmateriaal 

beschikbaar, niet het ruwe materiaal.  

IJsbrekers en waterleidingen 

Zo goed als alle handel van en naar Finland gaat 

over zee. In de winter is de Baltische zee echter 

bevroren, waardoor de Finse havens niet bereik-

baar zijn. Satellietbeelden helpen ijsbrekers om 

op een efficiënte manier doorgangen te creëren 

voor de schepen zodat de fabrieken in Finland 

kunnen blijven produceren en inwoners van het 

land ook in de winter genoeg producten tot hun 

beschikking hebben. Een ander voorbeeld: Ver-

zakking kan ervoor zorgen dat gas- en waterlei-

dingen breken op de plekken waar ze huizen bin-

nen gaan. In extreme gevallen  kunnen  ze  zelfs  
exploderen.  In Nederland worden satellietbeel-

den gebruikt om dergelijke bewegingen van de 

bodem te monitoren. Hierdoor kunnen kwets-

bare leidingen op tijd worden vervangen. 
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Infrarood 

Met infrarood licht wordt  onder meer  de  mate van 

vegetatie in kaart gebracht. Met behulp van infrarood-

beelden is het mogelijk om al het oppervlak in een stad 

te fotograferen dat bladgroen bevat voor fotosynthese 

(waarbij planten suikers en zuurstof produceren vanuit 

CO2). Op een  normale  foto  zien bladeren er groen uit. 

Kunstgras is ook groen, maar voert geen fotosynthese 

uit. Kenmerk voor het zien van groen, is dat het opper-

vlakte vooral rood licht absorbeert en dus groen reflec-

teert. Planten gebruiken voor fotosynthese het deel van 

het lichtspectrum tussen het rode en infrarode licht: het 

nabij infrarode licht. Het infrarode licht gebruiken plan-

ten juist niet. Op deze manier kan een onderscheid ge-

maakt worden met de andere groene oppervlaktes. 

Door de groenfoto bijvoorbeeld te koppelen met het 

Nederlandse hoogtebestand (AHN2) wordt zichtbaar 

hoe grasvelden,  struiken en bomen verweven zijn in de 

stedelijke omgeving. Zodoende is het duidelijk wat voor 

soort groen op een straat, plein, speelplek of park te 

vinden is. Wageningen University & Research is bezig 

met de ontwikkeling van de technieken die hiervoor no-

dig zijn. 

 

Ultraviolet 

Naast infrarood is er ook ultraviolet beeld beschik-

baar. Ultraviolette straling heeft invloed op de hoe-

veelheid ozon in de atmosfeer. De ozonlaag houdt de 

meeste straling tegen, maar door het gat in de ozon-

laag bereikt steeds meer ultraviolet licht de aarde. 

Mensen kunnen dit niet met het blote oog waarne-

men, maar bijen kunnen dit bijvoorbeeld wel. Hiermee 

kunnen ze voor ons onopvallende bloemen beter on-

derscheiden. Naast dat we dit licht niet kunnen waar-

nemen, zijn we er ook niet goed tegen bestand. Zo ver-

oorzaakt de straling van ultraviolet licht staar, huidver-

oudering en huidkanker. Niet alleen mensen, ook 

planten beschadigen door blootstelling aan UV-stra-

ling. Blauwgroene algen zijn daarentegen opmerkelijk 

goed bestand tegen ultraviolette straling. Dit zorgt er-

voor dat ze waarneembaar zijn via satellietbeelden, 

net zoals andere planten die UV- licht opnemen of juist 

niet. 

 

Machine learning 

Synchroon aan de groei van de hoeveelheid en de 

kwaliteit van satellietbeelden loopt de  opkomst  van 

big data en kunstmatige intelligentie, ofwel artificial 

intelligence (AI). De ontwikkelingen vinden met 

name plaats op het gebied van narrow artificial intel-

ligence. Dit is artificial intelligence waarbij een voor-

spelmodel de oplossing is voor één uitdaging. Met 

name zoekalgoritmen, expertsystemen en visuele in-

spectie zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. In de 

afgelopen jaren zijn overheden, gemeenten en be-

drijven steeds meer informatie gaan verzamelen. 

Door databronnen te ordenen en aan elkaar te kop-

pelen ontstaan nieuwe inzichten. Onoverzichtelijke 

data moet worden omgezet naar  gebruiksvriende-

lijke  en bruikbare informatie. Bij  machine  learning  

(ML) worden algoritmes gebruikt om gegevens te 

analyseren, er wijzer van te worden, en vervolgens 

een voorspelling te maken. Kenmerkend voor ma-

chine learning is dat algoritmes niet volgens de regels 

van menselijke experts werken, maar op basis van 

grote hoeveelheden data en statistiek patronen le-

ren herkennen. Hierdoor vinden deze algoritmes pa-

tronen die mensen over het hoofd zien.De machine 

stelt door middel van algoritmes zelf bepaalde regels 
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op, om specifieke input te koppelen aan de juiste 

output. Dit zorgt ervoor dat een machine kan evolu-

eren en zelf een  programma  kan ontwikkelen. De 

fase waarin de computer een dergelijk programma 

leert, heet de trainingsfase. Na de trainingsfase is de 

computer in staat om nieuwe en onbekende input 

tot een goede output te laten komen. Ook kan ma-

chine learning ingezet worden om bepaalde waardes 

te voorspellen, zoals de temperatuur op een bepaald 

tijdstip. Hoe meer data er beschikbaar komt, hoe be-

ter deze voorspellingen worden. 

 

Een goed voorbeeld van een zelflerend voorspelmo-

del is de Woningvoorspeller2. Deze voorspelt welke 

nieuwbouwwoningen in een bepaalde wijk gebouwd 

moeten worden. 

  

Nieuwe toepassingen 

Onbewust maken we allemaal al dagelijks gebruik 

van machine learning. E-mailproviders gebruiken al-

goritmes om spam te identificeren. Maar ook steeds 

meer overheden en organisaties starten met het ont-

wikkelen van eigen modellen om trends te ontdek-

ken in de grote hoeveelheid data die zij beschikbaar 

hebben. Met deze trends kunnen bijvoorbeeld ont-

wikkelingen in de markt gesignaleerd en voorspeld 

worden. Door niet alleen eigen databronnen te ge-

bruiken, kunnen veel meer inzichten verkregen wor-

den. Beelden van satellieten, drones en vliegtuigen 

kunnen gecombineerd worden met bestaande data. 

Door deze informatie in een model samen te voegen 

kan er via machine learning een voorspelmodel ont-

wikkeld worden. Deze nieuwe toepassing biedt op-

lossingen voor veel (ruimtelijke) uitdagingen waar 

provincies, gemeenten en organisaties mee worste-

len. 
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Toepassingen van remote sensing 
 

Het combineren van machine learning en satelliet-

beelden kent vele toepassingsgebieden. Ruimtelijke 

uitdagingen zijn namelijk terug te vinden in land-

bouw, natuurbehoud, milieu, infrastructuur en hand-

having. Op al deze terreinen heeft de lokale overheid 

een positie in te nemen, of het nu gaat om subsidies, 

compensatie of regelgeving. Overheden maken al 

langer gebruik van luchtfoto’s voor visuele inspec-

ties. Wat minder vaak voorkomt is het koppelen van 

dit beeldmateriaal aan andere data, om er vervol-

gens voorspelmodellen mee te bouwen. Hier valt nog 

veel winst te behalen. We brengen enkele bestaande 

en toekomstige toepassingen in beeld. 

 

Agrarische toepassingen 

Need Farming is een landbouwmanagement-methode 

die gebaseerd is op observaties en metingen en die af-

gestemd is op de variatie in de gewassen, zowel bin-

nen als buiten het veld. Met de nieuwste technolo-

gieën, zoals satellieten, vliegtuigen en drones, kunnen 

de specifieke behoeften van elke plant in kaart wor-

den gebracht, in plaats van de gemiddelde behoefte 

van een geheel veld. Op deze manier wordt elke indi-

viduele plant op de juiste manier verzorgd. 

 

Een voorbeeld3: met Google Earth wordt een perceel 

van 80 meter breed in Giethoorn in kaart gebracht. 

Hierop zijn vlekken met venige grond duidelijk te 

onderscheiden van zanderige stukken. Als je het veld 

wilt bespuiten met een bodemherbicide, heb je voor 

venige grond een hogere dosering nodig dan voor 

zanderige grond. Met precisielandbouw kun je door 

inzicht middelen op een betere manier inzetten. 

Daarnaast kan datagedreven precisielandbouw zor-

gen voor een flinke besparing van de benodigde 

mest, minder CO2-uitstoot en minder verontreinigd 

grondwater. 

 

Ook bespaart het de agrariër kosten, omdat hij 

slechts betaalt voor wat hij echt nodig heeft. Tegelij-

kertijd kunnen planten die het nodig hebben tijdig 

extra aandacht krijgen, waardoor de opbrengst ver-

betert. Daarnaast kun je met satellietbeelden de 

hoeveelheid biomassa inschatten en met de juiste al-

goritmes de gezondheid en het type plant onder-

scheiden. Daardoor hoeft een agrariër een plant al-

leen te geven wat hij nodig heeft. 

 

Milieu 

Er zijn vele toepassingen van remote sensing op het 

gebied van milieu. Voor 2024 moet bijvoorbeeld alle 

asbest - dat betekent 100 miljoen vierkante meter as-

best - van de Nederlandse daken zijn verwijderd. Het 

grootste deel daarvan is afkomstig uit agrarische be-

drijfsgebouwen. Binnenkort kunnen we met remote 

sensing, met behulp van satellietbeelden, zien of een 

stal asbest bevat en hoeveel asbest daar dan te vin-

den is4. 

 

Een ander voorbeeld is de ‘tegeltax’. Sommige ge-

meenten kampen met een slechte afvoer van regen-

water bij (hevige) regenval. Begroeide tuinen nemen-

regenwater makkelijker op dan tuinen met tegels. 

Bewoners met een tegeltuin moeten daarom belas-

ting betalen, de zogenoemde ‘tegeltax’. Dit wordt nu 

gehandhaafd door ambtenaren langs de deuren te 

laten gaan, maar zou ook simpel opgelost kunnen 
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worden door het met regelmaat bekijken van satel-

lietbeelden. 

 

Natuurbehoud 

Ook de blauwalgproblematiek kan opgelost worden 

met de inzet van remote sensing. Op dit moment spo-

ren de provincies Groningen en Friesland algen op met 

local sensing. Bij diverse plassen worden sensoren en 

camera’s opgesteld, waarna de beelden geanalyseerd 

worden. Deze oplossing brengt hoge kosten met zich 

mee. Door satellietbeelden te koppelen aan de senso-

ren en een voorspelmodel te bouwen met machine 

learning kunnen veel kosten bespaard worden. Boven-

dien kan dan voorspeld worden waar de blauwalg zich 

gaat ontwikkelen en kunnen provincies daarop antici-

peren. 

 
Remote  sensing  wordt   steeds   vaker   ingezet voor 

waterbeheer. Onder andere het Actueel Hoogtebe-

stand Nederland (AHN), het Landelijk Grondgebruiks-

bestand Nederland (LGN) en de neerslagradar van het 

KNMI hebben al toepassingen met remote sensing 

ontwikkeld en zijn bezig met het ontwikkelen van 

nieuwe techniekenmet behulp van drones en satellie-

ten. De snelle ontwikkelingen in dit veld zorgen ervoor 

dat er meer mogelijkheden binnen bereik komen voor 

het waterbeheer, zoals het bepalen van gewasgroei, 

verdamping, bodemvocht en waterkwaliteit. Remote 

sensing biedt de mogelijkheid om waterparameters te 

kwantificeren in tijd en ruimte, voor grote oppervlak-

ten5. 

 
Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van gewas-

sen. Jaarlijks zijn er diverse biologen in het veld om de 

stand van planten en dieren bij te houden door middel 

van tellingen. Door dit met remote sensing te doen, 

kunnen flinke kosten bespaard worden. Maar ook 

grondverzakkingen zijn zichtbaar op satellietbeelden. 

Hoogteverschillen kunnen nauwkeurig in kaart ge-

bracht worden. Door dit te combineren met eerdere 

satellietbeelden en data over   waar verzakkingen heb-

ben plaatsgevonden kan een voorspelmodel gebouwd 

worden dat grondverzakkingen voorspelt. 

Handhaving 

Illegale wietplantages worden vaak in maisvelden ont-

dekt. Door middel van drones kunnen boeren hun 

maisvelden hierop controleren. Onlangs heeft de Mi-

nister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, mid-

dels een kamerbrief duidelijk gemaakt dat er geen 'on-

nodige beperkingen zijn voor de inzet van drones voor 

controle van maïsvelden'. Dat wil zeggen dat de minis-

ter het toestaat dat boeren hun maïs controleren door 

middel van drones6. Maar wietplantages kunnen ook 

door satellieten opgespoord worden. Het European 

Space Agency (ESA) zoekt vanuit de ruimte naar wiet-

planten in de Limburgse maïsvelden. De satelliet 

speurt naar wiet middels het onderscheiden van golf-

lengtes van de verschillende gewassen7. Wietplanta-

ges in huizen zijn eveneens goed op te sporen met re-

mote sensing. Satellietbeelden die warmteverschillen 

aangeven laten het hele jaar door zien waar wietplan-

tages te vinden zijn. 

 
Ook illegale bouw kan gedetecteerd worden met sa-

tellieten. Satellieten nemen hiermee een deel van de 

rol van de bouwinspecteur over. Wijzigingen aan hui-

zen, het illegaal storten van afval of het zonder ver-

gunning kappen van bomen, kunnen op deze manier 

vastgelegd worden. Op basis hiervan komen ambtena-

ren van bouw- en woningtoezicht vervolgens in actie8. 

 
Infrastructuur 

Er zijn veel bedrijven die regelmatig graafwerkzaam-

heden uitvoeren om  netwerken  van leidingen en  ka-

bels  in  optimale  staat  te  laten verkeren. Doordat dit 

vaak plaatsvindt op landbouwgrond, ondervinden 

agrariërs daar schade van. Er wordt gegraven in de 

zeer vruchtbare toplaag van landbouwgrond en hier-

door bestaat de kans dat de grond minder vruchtbaar 

wordt. Deze bedrijven betalen daarom vele vergoe-

dingen, tot wel 100 miljoen per jaar. Deze kosten wor-

den op dit moment veelal bepaald doordat boeren 

een aanvraag doen en er vervolgens iemand langs 

gaat om de schade op te nemen. Sommige bedrijven 
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laten zelfs helikopters boven Nederland vliegen met 

gespecialiseerde waarnemers, een flinke kostenpost. 

Met remote sensing op basis van satellietbeelden kan 

gekeken worden of de groei van het ene stuk grond 

inderdaad minder is dan de rest van het terrein. Met 

de inzet van een voorspelmodel kunnen op basis  van  

in  het verleden ontstane gevaarlijke situaties ook toe-

komstige gevaarlijke situaties voorspeld worden. Hier-

door kunnen ze voorkomen worden of op tijd aange-

kondigd worden. 

 

Een ander voorbeeld komt van Prorail. Iedere winter 

vinden bij sneeuw of strenge vorst wisselstoringen 

plaats op het spoor. Wissels kunnen vastvriezen of 

verstopt raken. Ondanks alle controles van de wissels 

die Prorail voor aanvang van de winter uitvoert, doen 

zich nog steeds storingen voor. Daarom is het bedrijf 

een proef gestart met remote sensing. Met een onbe-

mande helikopter worden infraroodbeelden gemaakt, 

waarmee bekeken kan worden of alle wisselverwar-

mingen naar behoren werken. Hiermee kan Prorail bo-

vendien vaker inspecteren en sneller ingrijpen bij de-

fecten. De proef is nog niet afgerond: de techniek 

moet nog verder worden verfijnd9. 

 

Ganzenschade vraagt om 

voorspelmodel 
Ganzen vliegen in de zomer naar Spitsbergen en 

in de winter terug naar hun foerageergebied in 

Friesland. Jaren geleden ging het slecht met de 

ganzen, daarom is het een beschermde diersoort 

en mogen ze dus niet afgeschoten worden. In-

middels gaat het goed met de gans, zo goed dat 

er nu teveel ganzen zijn. Zij richten zeker 10 mil-

joen euro schade per jaar aan, aan alleen al de 

landbouwgrond in Friesland. De provincie Fries-

land probeert al jaren grip te krijgen op deze 

grote economische schadepost. Op dit moment 

is het echter onduidelijk wanneer en waar de 

schade precies ontstaat. De schade wordt ver-

oorzaakt in de periode van september tot april, 

waarin het land niet gemaaid wordt. Daardoor 

blijft de schade onzichtbaar tot het land weer in 

gebruik wordt genomen. Boeren ontvangen een 

vergoeding voor de schade, waarbij de provincie 

rekening houdt met een bepaald gebied. Ook 

boeren buiten dit gebied kunnen een aanvraag 

indienen. Het probleem is slecht inzichtelijk voor 

de provincie. ilionx is aan de slag gegaan met  

een  pilot voor de provincie Friesland om te kun-

nen voorspellen waar schade veroorzaakt gaat 

worden, zodat er enerzijds sneller uitbetaald kan 

worden aan boeren en dat er anderzijds ook mid-

delen ingezet kunnen worden om de schade te 

verminderen of  te voorkomen. Om dit voorspel-

model te bouwen heeft ilionx satellietdata ge-

koppeld aan schadetaxatierapporten. Door mid-

del van machine learning leren algoritmes gan-

zenschade steeds beter te ontdekken en voor-

spellen. 
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Plan van aanpak 
 

Hoe kan je zelf aan de slag met remote sensing? Het 

inzetten van remote sensing en machine learning 

kent een aantal stappen. Hieronder een schema-

tisch overzicht van de stappen om tot een succes-

volle inzet van remote sensing en machine learning 

te komen. 

Stap 1: Definieer een businesscase 

De eerste en belangrijkste stap  is  het  definiëren en 

formuleren van de businesscase. Gemeenten, pro-

vincies en organisaties moeten tijd investeren in het 

definiëren van de probleemstelling. Advies van een 

externe adviseur kan bijdragen aan een scherpe pro-

bleemstelling en een duidelijke businesscase. Het is 

daarbij zaak aandacht te besteden aan de omvang 

van het probleem en aan de gewenste oplossing. Dit 

kan variëren van het verlagen van kosten tot  het 

voorkomen van schade aan de natuur. Op basis van 

de geformuleerde businesscase is het zaak om sa-

men met (data-) experts te bepalen of de inzet van 

remote sensing in combinatie met machine learning 

de oplossing is. 

 

Stap 2: Beschikbare data bepalen 

Bij het opzetten van de businesscase zal ook duidelijk 

worden welke informatie al beschikbaar is over het 

op te lossen probleem. De data expert zal samen met 

de organisatie of gemeente onderzoeken welke data 

beschikbaar is over de ruimtelijke uitdaging, zowel 

intern als extern.  Daarnaast  zal de data expert ook 

bepalen welke satellietbeelden inzicht geven, dit 

kunnen onder andere radar-, warmte-, ultraviolet- of 

infraroodbeelden zijn. 

  

 

Een voorspelmodel wordt nauwkeuriger naarmate er 

meer informatie beschikbaar is. De data-expert zal 

bekijken welke variabelen nodig zijn voor het ontwik-

kelen van een voorspelmodel.  

Het model moet immers, wanneer het gereed is, 

meer inzicht geven of bijdragen aan de oplossing 

van het probleem. In een latere fase kan blijken dat 

er nog niet voldoende variabelen zijn toegevoegd 

aan het model. Door vooraf inzicht te hebben in 

welke data beschikbaar is, is het later makkelijker 

om deze data alsnog toe te voegen. 

 

De data expert zal de data verwerken, waarbij 

‘ruwe’ data tot een leesbaar formaat wordt ver-

werkt. Daarmee wordt de informatie bruikbaar voor 

de analyse en het ontwikkelen van het voorspelmo-

del. 

 

Stap 3: Het voorspelmodel trainen 

Het bouwen van het voorspelmodel begint  met  het 

kiezen van een algoritme. De uitdaging bij voorspel-

modellen is dat er niet altijd een nauwkeurig model 
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uitkomt, immers de toegevoegde variabelen bepalen 

hoe nauwkeurig de voorspelling zal zijn. Over het al-

gemeen geldt: hoe meer data er beschikbaar is en 

hoe vaker dit geüpdate wordt, hoe nauwkeuriger het 

voorspelmodel is. Daarnaast bouwt de data expert in 

dat het model continu leert van nieuwe data. 

 

Tijdens stap 2 en 3 worden de data en het model con-

tinu aangepast. De beschikbare variabelen, het algo-

ritme en het trainen van het model moeten continu 

op elkaar afgestemd worden. Deze factoren bepalen 

samen hoe succesvol het model is. 

 

Stap 4: Aan de slag met het model 

De eerste draftversie van het model is uitvoerig ge-

test, heeft zichzelf getraind en eventueel zijn er nog 

wat aanpassingen gedaan. Het model wordt opgele-

verd als applicatie of als website, afhankelijk van wat 

het beste werkt voor de gebruiker. Het model kan nu 

in de praktijk gebracht worden en worden ingezet 

om het probleem op te lossen.
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De toekomst voorspellen 
 

Op dit moment maken de Rijksoverheid, de Europese 

Unie, landbouworganisaties en lokale  overheden  al 

gebruik van de inzichten die verkregen worden via 

remote sensing. De inzet van remote sensing gecom-

bineerd met machine learning wordt ook toeganke-

lijker. 

 

Grotere nauwkeurigheid 

Satellietbeelden zijn nog altijd in ontwikkeling, de re-

solutie van deze beelden wordt met de dag hoger en 

daarmee worden de berekeningen op basis van deze 

beelden nauwkeuriger. In 2016 is de resolutie van 

gratis satellietbeelden enorm verbeterd van 30 me-

ter naar 10 meter. Met behulp van de Nederlandse 

overheid zijn er sinds 2017 zelfs beelden gratis be-

schikbaar die tot op 1 meter nauwkeurig zijn. Door-

dat de resolutie blijft verbeteren, zal de inzet van 

dure middelen zoals drones en vliegtuigen afnemen. 

Immers met gratis beelden kan dezelfde informatie 

verkregen worden. Het enige nadeel aan satelliet-

beelden is de afhankelijkheid van wolken. Voorals-

nog is er geen  oplossing  die  wolken  van de beelden 

filtert, maar  de  ontwikkelingen  gaan zo snel dat we 

nu nog niet kunnen bedenken wat hier het antwoord 

op is, maar dit wellicht binnen korte tijd toch ontwik-

keld wordt. Doordat de frequentie van nieuwe beel-

den toeneemt, zijn er ook meer onbewolkte beelden 

beschikbaar. Met deze ontwikkelingen wordt het ook 

voor gemeentes, provincies en het MKB steeds mak-

kelijker om satellietbeelden in te gaan zetten voor 

het oplossen van ruimtelijke problemen. 

 

Machine learning gaat hard 

De toekomst van machine learning ziet er florissant 

uit. Meer en meer  mensen  leren  de  principes  van 

machine learning en gebruiken het in  hun  werk en 

onderzoek. Elke dag worden er nieuwe algoritmes 

ontdekt en de nauwkeurigheid wordt steeds beter. 

Sinds 2012 is de nauwkeurigheid van patroonherken-

ning in beeld enorm gestegen. Van een foutmarge 

van bijna 30 procent in 2010 is deze inmiddels ge-

daald naar minder dan vijf procent in 2015. Dit bete-

kent dat sinds 2015 de foutmarges van patroonher-

kenning lager zijn dan bij mensen10. 

 

Voorspelmodellen maken veelal gebruik van open 

source oplossingen. Dat betekent dat iedereen aan 

de slag kan en systemen  kan  bouwen als aanvulling 

op oplossingen. Daarnaast zijn er in de afgelopen ja-

ren steeds meer professionele tools open source ge-

worden en dus gratis. Zo werd in 2015 Google Ten-

sorflow vrijgegeven, maar ook  Python en R zijn via 

open source beschikbaar. Hierdoor zijn er meer algo-

ritmes en stukken code beschikbaar waardoor het 

bouwen van machine learning modellen steeds min-

der tijd in beslag zal nemen. De problemen in remote 

sensing, zoals het handmatig in kaart brengen van de 

bodembedekking, is door algoritmes opgelost. Het 

meeste analyse-werk zal in de toekomst dan ook 

door machine learning gedaan worden. Daarmee 

worden voorspellingen over veranderingen nog ac-

curater. 

 

Internationale samenwerking 

De International Society for Photogrammetry and 

Remote Sensing (ISPRS) is een non gouvernementele 

organisatie die zich richt op de ontwikkeling en inter-

nationale samenwerking op het gebied van remote 

sensing. Naast deze organisatie zullen er veel meer 

internationale initiatieven ontstaan, want milieu, na-

tuurbehoud en infrastructuur zijn grensoverschrij-

dend. Hoe meer data de landen onderling met elkaar 

kunnen delen, hoe slimmer de systemen worden en 

hoe beter ze voorspellingen kunnen doen. In diverse 

landen ontstaan verschillende initiatieven, die ook in 

dit whitepaper naar voren zijn gekomen. In Finland 

zijn ze bezig met ijsbrekers, in Nederland met ganzen 

en in Australië met het behoud van regenwoud. 
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De toekomst voorspellen 
 

Ilionx helpt organisaties met het bijsturen en verbe-

teren van hun bedrijfsvoering door de inzet van 

slimme IT-oplossingen. Hierdoor kunnen organisa-

ties via IT innoveren en beter  presteren. De dienst-

verlening van ilionx richt zich op het optimaliseren 

van de informatievoorziening, onderliggende IT- 

architecturen, applicaties en mobiele toepassingen.  

Het  bedrijf  verbindt nieuwe technologieën met be-

staande en is daarbij verantwoordelijk voor advies, 

ontwikkeling, implementatie en beheer. ilionx is in 

staat een totale projectaanpak te realiseren en ver-

bindt daarbij mensen, processen en IT. Er werken 

bijna 500 professionals vanuit Nederlandse vestigin-

gen in Amsterdam, Maastricht, Groningen en Eind-

hoven, en in België vanuit de vestiging in Hasselt. 

 

Op het gebied van IoT en data analytics fungeert  

ilionx als een one-stop-shop. Het bedrijf heeft IoT- en 

data sciene experts in dienst die veel ervaring heb-

ben en als dat nodig is schakelt ilionx met strategi-

sche partners. 

 

Meer informatie over ilionx is te vinden op  

www.ilionx.com of volg ilionx op social media. 

 

Contact met ilionx 

Voor meer informatie over wat wij voor u kunnen 

betekenen, kunt u contact met ons opnemen via: 

 

Hoofdkantoor: 

ilionx | Hondiuslaan 46, 3528 AB Utrecht 

 +31 (0)88 05 90 500 

 

Andere vestigingen: 

Maastricht (Airport) | +31 43 207 3050 

Eindhoven | +31 40 230 5624 

Groningen | +31 50 520 1888 

 

 
Over de auteur 
Jakko de Jong werkt sinds februari 2017 voor  

ilionx. Hier ontwikkelt hij nieuwe activiteiten en 

toepassingen op het gebied van data science,  

business    analytics    en    blockchaintechnologie. 

In  september  2016  heeft  Jakko   zijn   docto-

raat in de technische natuurkunde behaald aan 

de Rijksuniversiteit Groningen, met onderzoek 

naar kwantumoptica in halfgeleiders. 

Meer weten?  

Neem contact op met  

ilionx  

via 088 059 05 00 of via  

bplatel@ilionx.com 
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