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Watje allemaal nietzietvanuit
eensatelliet
GeachteRector Magnificus, DamesenHeren,
Sinds deprehistorie heeft demens gedacht dat dewereld
grootwas,heelgroot, feitelijk weloneindiggroot. Diverse
mythenensagengetuigen daarvan.Zonoemdede
Feniciërs uit Libanon hethuidige Spanje 'Iberië',wat zoveel
betekent als 'RandvandeWereld'.DeInuitindianenkennen
eenmythe overtweejonge mannendiedegrootte vande
wereld gaanonderzoeken. Daartoe reizen zijtegen elkaar in
over deaardbolenontmoeten elkaar pasals zeoudengrijs
geworden zijn(Philip, 1996).
Echter, sinds eenaantaldecennia endanmet namesinds
depublicatievanhetrapportvandeClubvanRomerealiseren
wijonsdatdeaardekleinennietigis:eennogniethelemaal
afgekoeld stuk rots dat zichaldraaiendeenwegzoekt door
deruimte.
Dit beeldwerd ons geschetst door de bemanningvande
eerste Apollovluchten,eenvandeeerste vormenvan
aardobservatie. Heteravande aardobservatie maaktehet
ons zeer zichtbaar: wijwonen op eenkleinfragiel bolletje.
Zijnde een kinduit dejaren '60 enopgegroeid metruimtevaart programma's zoalsMercury enApollo hebben deuitsprakenzoals 'asmallstepfor oneman butagiantleap for
mankind' en 'toboldlygo where noonehas gone before'
een bijzonderelading.
Eenmythe over ruimtevaart enover aardobservatie was
snelgevormd.Namijn kindjarenwerd daar directtijdens
mijneerste studiejaar inUtrecht de milieukwestie aan
toegevoegd: in 1981 barstte de strijdtussen 'treehuggers'
enautoliefhebbers om hetrivierbosvanAmelisweerdende
A27 inallehevigheidlos.
Natuur ennatuurbehoud kregeneenprominente plaatsin
onzemaatschappij.
Deperceptie dat deaarde slechts kleinwas enonze

natuurlijk bronnen beperkt, leidde directtot hetontstaanvan
allerleidoemscenario's. Uherinnerter zich ongetwijfeld
enkelenvan:
- Demens zouomkomen inzijn eigenverontreiniging;
- Denatuurlijk hulpbronnen zoals olie engas zoudeneind
jaren '70 alopzijn;
- 20 miljardaardbewoners in2025;
Daarnaast eennogsteeds levende illusie datwetechnisch
instaat zullenzijn Marsende Maante koloniseren.Het lijkt
danook nauwelijkstoevalte zijndat inhetzelfdejaar datde
ClubvanRome hunspraakmakende rapport 'Grenzenaan
deGroei'publiceerde,ook deeerste aardobservatiesatelliet,teweten de ERTS-1,werd gelanceerd.Hetjaar schrijft
1972.
Eenaantal gebeurtenissen direct nade lanceringvandeze
eerste aardobservatie-satelliet leiddetot eenverdere
versterking vande mythe datveelaardse problemenwaren
opte lossen met remote sensing. Eenaantal sprekende
voorbeelden zijn:
- HetAmerikaanse mariene schip 'Burton Island'datin
1975 verdwaalde tussen het pakijsvanAntarticawerd
met behulpvan Landsat beelden naar open zeegeleid.
- Degrote golf vandroogte enhonger indeSahelaanhet
eindvandejaren 70werddramatisch goed inbeeld
gebracht met behulpvanLandsatbeelden.
- Tijdens grote overstromingen vande Mississippi rivier in
1975 werd inenkele dagen hetgetroffen gebiedin
kaart gebracht terwijl dat met luchtfoto's enveldkarteringwekendanwel maanden zouhebbengeduurd.
- Het razendsnelopdrogen enverzoutenvanhet
Aral meertussen dejaten'60 ennuwerd met series
vandiverse satellietbeelden zeer nauwkeurig inbeeld
gebracht.
Deze successen leidentot opvallende uitspraken over 'wat
jeallemaalwejnietzagvanuiteensatelliet', zoals onderstaande uitspraak gedaan door dedirecteur vandeUS

Geological Survey inJanuari 1976en ik citeer:
DatafromUS Earth Resources SurveySatellites willhelp all
nations incopingwithnatural resourceand environmental
problems'(Richards &Carter, 1976).
Ofzoals President Nixonhetuitdrukte: ïïie skyisno longer
the limit.
Meneer deRector, ikdenk dat ik mijn punt duidelijkheb
gemaakt, remote sensing is behoorlijk overdrevenaangeprezen indejaren '70 enbeginjaren '80.Aardobservatie
zoueenoplossing leverenvoortalvanmilieuproblemen op
onze aarde,maar helaasheeftde remote sensinggemeenschap dit nognietopalle puntenwaar kunnenmaken.
CollegaDekker(1996)uitAmsterdam heeftdeze'overselling'
vanaardobservatie middels deze illustratietreffend inbeeld
gebracht:watwe beloofden enwatwewaarmaakten met
aardobservatie voor water-kwaliteit. Debovenste lijntoont
watwe beloofden,deonderste lijnwatwewaarmaakten.
Destijgende lijn uitdefiguur zet zichvoort enhetgaatdus
eigelijk best goed indeaardobservatie: de verwachtingen
zijn minder hooggespannen ende aardobservatieproducten
zijn steeds beter.
Eenvandebelangrijkste redenvoor dewathooggespannen
verwachtingen vanaardobser-vatie inhetverledenwasdat
hetmenselijk oogenormveel informatie inde beeldenzag,
maar dathet inde praktijk ontzettend moeilijk blijkttezijn
om kwantitatief informatie uitdeze reflectiebeelden afte
leiden. Rose(1974) inzijn bekende boek over 'Human
Vision'zeihet alsvolgt enik citeer:
'Scientists engaged indeveloping sensors canonlymarvel
attheHuman eye'ssensitivity, its compactness, itslong
life,itsdegreeofreproducibility, its elegantadaption to
lightand dark'.
Desensoren aan boordvanonzevliegtuigen ensatellieten
zijn inderdaad primitief vergeleken methet menselijkoog.

Voordeoptisch ingenieur ligt daar nogeenwereldvan
uitdagingen.Maar ook onzeverwerkingsmethoden vande
beeldinformatie zijn primitief vergeleken metwat er inde
gezichtscentra achter het menselijk ooggebeurd.Hier ligt
danookvoor onseen belangrijke taak: het beter begrijpen
vanhetsignaalineensatellietbeeld enhetvervolgensvertalen
vandezegegevens naar kwantitatieve waarden inde
toepassingssfeer zoals gewasbedekking, gewasopbrengst
of chlorofylconcentratie's inhetblad maar ookozonconcentratie's inde atmosfeer. DeWageningse Universiteiten
deWageningse onderzoeksinstituten, werkend ophet
toepassingsvlak vanaardobservatie indegroeneruimte,
moeten indetoekomst daarin eenbelangrijke rolspelenen
hebbendaarinhetverledenalmenigsteentjeaanbijgedragen.
Deproblemen rondaardobservatie liggen bijvoorbeeld op
hetterrein vande landgebruiksklassificatie endegewasopbrengstvoorspelling. Alseen beeldanalyse njejresulteert
in'90%correct geklassificeerd'dan is het nietgoed
genoeg.Ditleiddeinhetverledentotopmerkelijke uitspraken
over 'watje zoalnieikanzienvanuit eensatelliet1.Eenvoorbeelddaarvan is eenrecente uitspraak vandeAdviesraad
voor hetWetenschaps enTechnologie-beleid enikciteer 'de
uitgavenvandeNederlandse overheidvoor ruimtevaartonderzoek (inclusief aardobservatie) zijn niette rechtvaardigenvanuiteencommercieel-industrieeloogpunf
(AWT,1998).
Toch,meneer deRector, aarobservatiesystemen zijnde
enige systemen dieons intwee domeinen zeer veel informatieverschaffen:
1) hetruimtelijk domein,aardobservatie maakt hetons
mogelijk grote oppervlaktentegelijkwaar te nemenen
2) hettemporele domein,tijdseriesvan beelden makenons
duidelijk welkeveranderingen erwaaroptreden.
Ikbener danookvanovertuigd dat aarobservatie deenige

bruikbaretechniek is omcontrole uitte oefenen opinternationale verdragen zoals diezijn afgesloten inRiodeJaneiro
enKyotoop hetgebiedvanontbossing,lozingenop zeeen
de uitstoot vanCFK'sen/of koolmonoxide.
Depolitieke implicatie endeoperationele bruikbaarheidvan
aardobservatie komt duidelijk naarvoren bijdecontrolevan
landbouwsubsidies door deEuropese Unie.Zovorderde de
EUin 1997 ruim 120 miljoenECUterugaannietterecht
uitgekeerde subsidies dankzij landgebruikscontrole met
satellietbeelden (EU-DGVI, 1998). Dit leiddeweer tot een
opvallende uitspraakwatje allemaalwélzietvanuiteen
satelliet door de plaatsvervangend DGinBrusselenik
citeer:
Theknowledge thatatanytimeaspyintheskycan check
a claimant's fields,actsasapowerful disincentive tofraud
and irregularity'.
Ubenthierbijgewaarschuwd.
Ook inditvoorbeeld spelen het kwantificerenvandegegevens, het ruimtelijke entemporele domein endefoutenanalyse een belangrijke rol.Beeldvormende spectrometrie,
eenvakgebied waar ik zelf hetnodige aanhebmogen
bijdragen indeafgelopenjaren, heeft ons aleenstuk op
weggeholpenmet deverdere kwantificering vandegegevens.Wezijner echter nogniet,engelukkig lerenweiedere
dagnog bijover de informatie-inhoudvanhetelectromagnetische spectrum. Dereflectie-model-inversietechnieken,
onderzoekthema's vanonze Franse collega Baret inAvignon
enonzeAmerikaanse collega's inSeattle biedenons steeds
meer inzicht indefactoren die reflectie bepalen.Dittype
onderzoek helptonsom het signaal ineenbeeld beter
kwantitatief uitte drukken.Eenveelbelovende onderzoeksrichting.
Eentweede belangrijke taak dievoor ons ligt, bestaat uit
informatie synergieendata-mining.Eenheel scalaaan

aardobservatiesystemen draait ronddeaardeen stuurt
informatie naar beneden.Veleandersoortige databestanden
verzameld opregionaalenmondiaalschaalnivo doorinstellingen als hetKNMIenTNOzijntegenwoordig digitaal
beschikbaar. Hetwordttijd omdeze informatie betertoegankelijkte makenvoor eenbreed publiekviaonzecomputernetwerken ente kijken hoereeds beschikbare maar min
of meer verborgen informatie behulpzaam kanzijn bijhet
oplossenvanonze dagelijkse problemen.Collega Bregtzal
u hier zodadelijk meer oververtellen.
Alsaardobservatie aanheteind vandejaren 7 0 zooverdrevenaangeprezenwasendeverwachtingen wathoog
gespannenwaren,wat kunnenwe danwélna27 jaaraardobservatie. Naasthet succesverhaal over deEUlandbouwsubsidiesvanzojuist, zijn er ook nogeenaantaldogma's
omgevallen mede dankzijaardobservatie. Iknoemenkele
voorbeelden.Ingenoemde voorbeelden speelt deunieke
combinatie vanhet ruimtelijke enhettemporele domeinvan
aardobservatie steeds een belangrijkerol.
- Wezijn instaat om kwantitatief ontbossingin
bijvoorbeeld hetamazone gebied inkaartte brengen,
hoeveelvoetbalvelden bosverdwijnen er per dag inde
omgevingvanRondonia inBrazilië?
- Indata-armeomgevingen zoals inwest-Afrika zijnwein
staat omveranderingen inde stedelijke groei inkaartte
brengen.Opditvoorbeeld ziet uhetgebruik vanSPOTbeeldenvoor het inkaart brengenvande razendsnelle
uitbreidingvanOuagadougou.Eenproject uitgevoerd
metfinanciëleondersteuningvanhet Nationaal
ProgrammaRemoteSensingenuitgevoerdmetcollega's
vanTeeffelen envanDeursen.
- CollegaVanGenderenenzijnITCteambeginnener
langzaam aaninte slagen om landmijnen netonder het
aardoppervlak opte kunnensporenenteherkennen.
Totop heden luktdat alleen inhet laboratorium maar
hopelijk spoedig ook buiten inhetveld.

-

Demytheover hetoprukkenvandeSahelwoestijnnaar
zuid-Europaennaarcentraal-Afrika is omgevallenmede
dankzij aardobservatie. DeSahelbreidt zichniet uit
maar oscilleert heenenweer met periodenvan
ongeveer 11jaar. 13).Naarwenuvermoeden zijndeze
oscillatie's eengevolgvanzonnevlek activiteit.

Tenslotte is er hetvoorbeeldvanons Europeseonderzoeksproject DeMon.DeMonbestudeerde het effect vanbegrazingdanweloverbegrazing door schapen engeiten opde
landelijke gebieden inKreta.Terwijl indejaren nadetweede
wereldoorloghetaantalschapen engeiten afnam,groeide
ditweer enorm inde loopvandetachtiger jarendankzijhet
toerisme endankzijEU-subsidiesvoor schapen engeiten.
DeEUhoopte op dezewijze deontvolkingvanhetplattelandtegentegaan.
Voor het bepalenvandelangetermijnveranderingenvande
vegetatiebedekking analyseerdenwijeenserievansatellietbeeldenover eentijdsperiode van 15jaar. Uitanalysevan
deze beelden blijkt dat het nogalmeevalt met dealgehele
degradatie vandit eiland,maar dat overbegrazing zichvooralzeer lokaal uit. Dedegradatie inhet Mediterrane gebied
waarvan menaannam dat heteenenorme omvanghad,
blijkt uit 25jaar satelliet-waarnemingenook nogalmeete
vallen.HetideedatdeRomeinenalbegonnenzijnmethet
veroorzakenvanversnelde landdegradatie zouweleens
onjuist kunnen zijn.HetMediterrane landschap heefter
voor,tijdens ennadeRomeinen misschienwel nietzoveel
andersuitgezienalshetMediterrane landschapvan nu.
Meneer de rector, latenwijnuonze belangrijkstetaak als
universiteit eens beschouwen:onderwijs. Hoe pastaardobservatie inhetonderwijs?
Kijkenwe naar de plaatsvanaardobservatie binnen
WageningenUR,danzienwedathetvoornamelijktoegepast

gebruiktwordt zoalsvoorvegetatiekarteringen,bodemkartering enmonitorenvanagrarisch landgebuik.
Fundamenteel aardobservatie onderzoek lijkt danineerste
instantie nietnoodzakelijk, menkande benodigde kennis
elders halen.Echter,fundamenteel onderzoek is uitermate
belangrijk voor het 'op scherp houden'vande staf enom
hetonderwijs op hoogwetenschappelijk nivotehouden.
Collega Smaling(1998)drukte het inzijn rede zeer treffend
uit, ikciteer: 'weten komt voort uitniet-weten enhetmeest
intrigerende niet-weten isdatgene waarvanje nietweerdat
je hetnietweet. Engelukkig ontdekkenwijnogsteeds
nieuwezakenover hetelectromagnetischespectrum.De
groepWaterhuishouding onder leidingvancollega Feddes
houdtzichalop uitstekendewijze bezigmetfundamenteel
onderzoek voor het microgolf gebied.Met mijngroepwilik
megraag richten ophetoptische deelvanhetspectrum.
Voor hetWageningse onderwijs ishetvan belangdatwij
fundamenteel onderzoek hand inhandlaten gaanmet
toegepaste aardobservatie binnendegeheleGroene
Ruimte.Wemoetenonze studenten lerenwaar enhoe
aardobservatietechnieken passen binnenandere methoden
entechnieken gebruikt inhuneigenvakdisciplines.Weleren
zedus infeite 'watjewèlenwatje nietkunt zienvanuiteen
satelliet".Vervolgensmoetenonze studenten bekend zijnmet
detheorievanhetelectromagnetischspectrum,metmethoden
van beeldcorrectie's en beeldinterpretatie's enmoeten zijin
staat zijnde beeldinformatie verderte verwerken ineen
geografisch informatie systeem of insimulatiemodellenvan
landschapsprocessen.
Hetgebruikvanlandschapssimulatiemodellen incombinatie
metaardobservatie heeft immers ons inzicht inlandschapsprocessen enormvergroot. Wezijnechter snel geneigdom
demodelresultaten klakkelooste accepteren.Demooie
kleurenplaatjes lijkenaltijdjuist enwaar te zijn. Uitde
praktijkwetenwedatditechter nietzois.Onzeacademische

taak isdanook om goedewetenschappelijke,gezondkritische HansdeKwaadsteniet-achtige studenten opte
leiden. HetRIVMheeftde planknatuurlijkflink misgeslagen
door iemand als HansdeKwaadsteniet, die kritisch staat
tenopzichtevanmodelresultaten te schorsen eneen
spreek-verbodopte leggen.Ikbenoprecht blijdatde
rechter enwetenschappelijk respectabele personenals
Professor vanZwet hetopnamenvoor de Kwaadsteniet.
Latenwijonze studenten leren modellenen statistische
technieken goedop hunwaardete schatten door hunkennis
te latennemenvantechnieken zoalsfoutenvoortplanting en
onzekerheidsanalyses. Samenmetcollega's SteinenBregt
enBurrough inUtrecht zieik dat als een belangrijke onderwijstaak.
Eenpuntvanzorg binnenhetonderwijs is de stelselmatige
afbouwvanveldwerk enexcursies binnendeWageningse
studies.Goedkopere computerpractica komen hiervoor in
de plaats.Kortgeleden hadik hetgenoegen eenbezoekte
mogenbrengenaanonsSpaanseveldwerkgebiedAlora.
Hoe interessant hetgebiedook isenhoegoeddediverse
studierichtingen proberen destudenten multi-disciplinariteit
bijte brengen,hetwas bedroevendte zienhoeweinigde
student nogwordt geleerdover processen envormen inhet
landschap. Reeds in 1988 sprak collega Bouma inzijn
inaugurele rede zijn angst uit datdoor deopkomstvande
geostatistiek endegeografische informatie systemende
ruimtelijk bodemkundigekarteerder (of inmijngevalde
fysisch geograaf)zouverwordentot eenboorder volgens
eenvast patroon endatde landschappelijke kennisteloor
zougaan(Breemen&Bouma, 1988). Helaas,Boumahad
grotendeels gelijk, de landschappelijke kennisvanonzestudenten istot eendieptepunt gezakt.
Ikzoudanook hier willen pleitenvoor het behouden enhet
zelfsweer uitbreidenvanveldwerk enexcursie onderdelen
zodatweonze studenten weer de kansgevendezegeomor-

fologische enproceskundigelandschapskennis tevergaren.
Want,Meneer de Rector, hoe kanmeneensatellietbeeld,
eenmooigekleurde computer GISkaart of de uitvoervan
eensimulatiemodel goed interpreteren zonder eengrondige
kennisvanprocessen envormen inhetlandschap.
Landschappelijke kennisvergaren isessentieel enmoet
tijdens destudie gebeuren.Eensuccesvolle student weet
immers zijnvakdiscipline te combineren met dataverwerkings-technieken inde breedste zin,enstaat opeen
academisch kritischewijzetegenover zijnonderzoeksresultaten. Eentoegevoegde waardevanveldwerk isbovendiendat de stafverplicht iszichbreedte oriënteren enzich
niet kanverschuilen achter zijn of haar eigenspecialisme.
Tijdensveldwerk enexcursie komt men immersonverwachte problementegen enmoet menvragenvanstudenten
beantwoorden diever buiten heteigenvakgebiedliggen.
Wat brengt onsnu de nabije toekomst in de
aardobservatie
DeNederlandse aardobservatie gemeenschap gaatspannendetijdentegemoet. Najarenvansubsidievooraardobservatie inhet kadervanNIWARSenhet Nationaal
Remote SensingProgramma 1en2 houden indezomer
van2000 dedirectie subsidieregelingen echt op.Gelukkig
hebbenweover de laatstejareneenflinke groei gezienvan
hetaantal kleine bedrijven dat zich bezighoudt metaardobservatie zoals daar zijnSynoptics,Argoss, K&MenNEO.
Ondanks de nogsteeds zeer hoge kostenvoor aardobservatie, lijktzichdetrendte ontwikkelen dat aardobservatie
zichcommercieel staande gaatwetente houden.Naastde
commerciëletoepassingen waar demarkt zichopstort, zijn
er echter nogtalvanonderzoeksvragen te beantwoorden in
deaardobservatie. Het moment is numeer danooitgekomendat NWOhet aardobservatie onderzoek serieus moet
gaan ondersteunen.NWOgaf slechts mondjesmaat subsidie
aanaardobservatie-onderzoek omdat er eldersfinancierings-
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bronnenensubsidieregelingen bestonden.Dat is nuechter
voorbij enbijdeze zou ik NWOopwillen roepen aardobservatietoetevoegen aande lopende programma's vanAard
enLevenswetenschappen (ALW)enExacte Wetenschappen
(EW).
Dat brengt mijop devolgende merkwaardigheid indeaardobservatiewereld.Als mende budgetten beschouwdvoor
aardobservatie, ziet mendat ongeveer 90%vandemiddelengaan naar het ontwikkelen enbouwenvansensorenen
naar de lanceringvandesatellietsystemen. Slechtseen
magere 10%gaat naar interpretatiestudies.
Hetgemeende economische belangvanwerkgelegenheid
entechnologie-ontwikkelingis blijkbaar vele malen groter
dandevraagof wewerkelijk iets kunnenmet deaangereikte informatie vanuitde satellieten.Dit isdeste vreemder als
menbedenkt datwe met die 10%gebruikers-investering:
het kleine borrel-glaasje,toch hetvolle pondvandekosten:
degrote karaf,van sensorontwikkeling, lancering engebruik
zullen moetenterugverdienen.Metanderewoorden,het
borrelglaasje moetons lerenwatje allemaalwél kanzien
vanuiteensatelliet. Genoemdeverdelingvanbudgetten is
nietonbekend bij denationalefondsen maartreffen weook
aan bijde internationale fondsen zoals bijvoorbeeld bijhet
Europese RuimtevaartAgentschap:ESA.
Eenvoorbeeld vandewatvreemde financieringssituatie is
terugtevindeninderecenteoproepvandeESAvoorkleine,
goedkope satellietsystemen. SIMSA,eenvoorstelvoor een
kleine satelliet met eenveelbelovende beeldvormende
spectrometer aan boord staat nummer 6 op eenlijstvan5
mogelijke missie's.Ondergetekende kreegde kansomdeze
interessantewetenschappelijke missieteverdedigenvoor
deNederlandse ESAdelegatie. SIMSAvoldoet echter niet
aanhetcriterium dat hetNederlandse bedrijfsleven participeert inde bouwvanhet systeem enSIMSAwordt dusniet
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ondersteund.Erpartici-perenweldiverseEuropesebedrijven
uit Duitsland,Frankrijk enItalië.DeEuropese gedachte leeft
echter nog niet zo binnenonze overheid. Meneer de Rector,
ditvoorbeeldillustreerthetgemeendenationaal,economische
belangvanwerkgelegenheid entechnologie-ontwikkelingten
opzichtevaninteressante, grensoverschrijdendewetenschappelijke missie'smet eengroot potentieel voor precisielandbouw. Geziendehiervoor geschetste situatiewasik
bijzonder verheugdte lezeninhetWageningse Instellings
Plandat'nieuwsgierigheids gedrevenonderzoek' weer mag
engefinancierd zalwordenvanuit deeerste geldstroom.
Waarwil ikonze onderzoeksinspanningen indenabije
toekomst op richten.Eendrietalthema's staancentraal:
1. Hetverfijnenvanmethoden om kwantitative data uit
optische beeldente halenop hetgebiedvangewassen,
vegetatie enbodems;
2. Het beter begrijpen vanhetoptische deelvanhet
spectrum waarbij debeeldvormende spectroscopie een
centrale plaats krijgt;
3. Analysevandedynamiek van landschapsprocessen
waarbij de beschikbare tijdserievanaardobservatiebeeldensinds 1972 eenbelangrijke rolgaat spelen.En
waar hetgeïntegreerde gebruikvanGISenremote
sensingnaarvoren komt. EengezamelijkWageningen Utrecht promotieproject is recentelijk bijNWOingediend.
Gelukkig brengt de nabijetoekomst opgenoemdeterreinen
weertalvan projecten enwetenschappelijke uit-dagingen.
Samenmetdecollega'svanhetITC,hetIVMendeMD
wordt er eenbreed programmavoor beeldvormende spectrometrie opgetuigd waarin hetCentrumvoorGeo-lnformatie
eenactieve rolzalspelen.Beeldvormende spectrometrie
heeft ons indeafgelopenjaren reedsveelfundamentele
kennis opgeleverd over de interactie vanhetelectromagnetische spectrum enhetaardoppervlak. Ikverwacht datwein
denabijetoekomst nogmeer ontdekkingen zullendoen.
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Samenmetcollega's vanBodemkunde envanFysische
Geografie, Utrecht zijnwe het padvande'lowbudget*
aardobservatie ingeslagen.Radiobestuurde, onbemande
vliegtuigjes worden binnendit project gebruiktten behoeve
van precisie landbouw.
Metdeze eenvoudige, goedkope systemen zijnwe instaat
om schattingen te makenvande leaf area indexvaneen
gewas binnende individuele percelen.Dezegegevens
wordengecom-bineerdmet meteorologische gegevensen
veld-gegevensomvervolgens ineen gewasgroeimodel
gebrachtteworden.Methet model proberenwete voorspellenwanneer hetgewas behoefte heeft aanmestgiftof
niet. Hetovervloedigvoorzienvangewassen metmest
behoort dantot hetverleden.Ditzaleengunstig effecthebbenop de bodemwaterkwaliteit. Metwatje dandusallemaalwélziet met aardobservatie, beperkjede belasting
vanhetmilieuop het individuele boerderij-nivo.
Debasisvoor eenvolgendewetenschappelijke uitdagingdie
ik zievoor onze groep, is reeds gelegdaanheteindvande
jaren'70 (Elachi, 1987). Eencombinatie vanfundamenteel
entoegepast plant-fysiologischonderzoek werptzijn
vruchten af. Fluorescentie vaneen plantgeeft onsinformatie over zijngezondheidsconditie. Totvoor kortwashet
slechts mogelijk omfluorescentie vanplantente metenmet
veldinstrumentendie inzijngeheelover hetbladgehouden
moesten worden.Eennogalarbeidsintensieve methodeals
mengeïnteresseerd is degewastoestand op meerdere
percelen.
Het isnuechter mogelijk omvanuit eenvliegtuig binnende
Fraunhofer absorptiebanden,fluorescentie vanplantente
meten. Dit stelt ons instaat om over grote gebieden enin
eenzeer vroeg stadium stress enziekte's bij plantenopte
sporen. Samenmet collega'svandeUniversiteitvan
Straatsburg proberenweeenexperimentele campagne op
de railste krijgenvoor hetmetenvanfluorescentie vanuit
eenvliegtuig.
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Totbesluit iser de komstvande'zeer hoge resolutie
satellietbeelden' met pixelsvan 1tot 2 meter. Dealoude
beperkingvangebruikvanaardobservatie inNederland,de
grote pixelsvanSPOTenTMvariërendvan 10tot 30
meter, komt daarmeetevervallen.
Desatelliet-systemen Ikonos,Quickbird enEarlybird zullen
onswaardevolle beeldenverschaffen voor de preciesie
landbouw envoor het monitorenvandeNederlandse 'postzegelformaaf natuurgebieden.Deblauwe kamer zalineen
dergelijk satellietbeeld niet meer bestaan uit 75 bij40
TM-pixelsmaar uit 1500 bij800 Ikonos-pixelswaaropwe
graspollenenstruiken kunnenonderscheiden. Ditzaleen
nieuw lichtwerpen opnatuurbeheer enop 'landscapegardening' inNederland.Tevenszaldit nieuwe uitdagingen geven
op hetgebiedvan beeldverwerking enbeeldinterpretatie.Ik
toon uheteffectvanhoge resolutie aandehandvanveldfoto'svande BlauweKamerwant deechte Ikonos beelden
laten nogevenopzichwachten.
Meneer deRector, aanheteindevanmijn betoog spreek ik
dehoop uitdat ik indenabijetoekomstvele uitspraken
over 'watje allemaalwél kuntzienvanuiteensatelliet toe
kanvoegen aande paar die ikvandaaggenoemd heb.Ik
verwacht dat eenaantalvandieuitspraken afkomstig zullen
zijnuitonzeonderzoeksgroep enertoe bij zullendragenom
Wageningen URop de kaarttehouden.
Daarnaast zijn mijncollega-hoogleraar Bregtenik oprecht
blijmet dedoor hetCollegevanBestuur toegewezen
interspecialisatie Geo-informatiekunde.Wijgelovendater
eenmarkt isvoor deze opleiding.Ditwerd recent bevestigd
door hetMarktonderzoek Omgevingswetenschappen.De
marktvraagt academici met gecombineerde kennisvaneén
vakdiscipline met kennisvanaardobservatietechnieken,
geo-informatiekundeengeostatistiek. Wijzullen onsbest
doeneengoedeinvullingtegevenaandezeinterspecialisatie.
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Ondanksdat onze leerstoel nugesplitst is,wat prima is
voor netwerken maar uitermate beroerdvoor hetdraaiende
houdenvaneenleerstoelgroep, enondanks dat de leerstoelgroep slechts marginaal betrokkenwas bijdebenoemingsprocedure, verloopt desamenwerkingtussende
CGI-staf,collega hoogleraar Arnold met eenbilopde
leerstoel enik met deandere bil,uitstekend.Dittekenthet
werk vande benoemingsadviescommissie ende positieve
houdingvanonze CGIstaf,waarvoor onzedank.
Velemensen zijn mij behulpzaam geweest bijdeklimtocht
naar detopvandit katheder, ikwiluallendaar graag
persoonlijk voor bedankenmaarwees niet bevreesd, ikzal
hetniet hier eenvoor eendoen maar dadelijk onder het
genotvaneendrankje.Weldank ik uallenhartelijk voor uw
aandacht.
Meneer deRector, ikhebgesproken.
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Detekstvandeze redeende bijbehorende powerpoint
illustraties zijn beschikbaar op internetpagina:
http://www.gis.wageningen-ur.nl/cgi
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Netwerk inde
Geo-informatiekunde
Mijnheer derector magnificus, dames en heren,
Hetwaseenwat druilerige avond.Deautoradiospeeldewat
rijpere popmuziek. Demanachter het stuur hadhaast.Hij
hadeenafspraak met eennieuwe klanten hijwildeoptijd
zijn. Eenzachtevrouwenstemvanhetautoriavigatiesysteem
wees hemdeweg.'Linksaf, rechts af, recht door", klonk
het uitdeluidspreker. Demanvolgde de aanwijzingen
routinematig op. 'Linksaf de brugover', klonkhet.
Langzaam draaide hijaanhet stuur. Plotselingvoeldehij
schuren onder debodemvandeauto.Ineenflits zaghijdat
er geen brugwas,maar enkelhetzwarte water vande
rivier. Deauto kwammet klapop hetwater terecht.Tijdens
zijnvaldacht hij: ik benonjuistgeo-geïnformeerd.
Dezegedramatiseerde intro hebikontleend aaneenartikel
intheTimes,waarinwordt beschreven hoeeenmanals
gevolgvaneenverkeerde aanwijzingvanzijnauto-navigatiesysteem indeThames belandde.
Het komende half uurwil ik samen met Ude rolvan
geo-informatie inde samenlevingverkennen.Ikbegin met
een inleidingover hetvakgebied enintroduceer eenaantal
begrippen.Vervolgens ga ik inophetonderzoek enonderwijs. Iksluit af meteen pleidooivoor eengeo-deltaplanin
Nederland.

Geo-informatie, Geo-informatiekunde enGIS
Allereerst eenaantal begrippen.Als eerste determgeoinformatie.AlternatievetermendieUkuntaantreffen zijn
geografische of ruimtelijke informatie.Geo-informatie iseen
ruim begrip enomvat alle informatie dieop deéénof
anderemanier gekoppeld isaaneenplaatsop hetaardoppervlak. Endat isveel. Uiteraard devoor dehandliggendegegevens uit deaardwetenschappen, zoalsbodem,
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geologie, grondwater, landgebruik enklimaat. Maarook
informatie over dewereldzoals huizenprijzen, stemgedrag
enkroegdichtheid wordendoor hettoevoegenvaneenruimtelijke referentie geo-informatie. Intheorie iser duidelijk
verschil istussen geo-gegevensengeo-informatie(Bouma,
1999).Informatiezijngegevenswaaraandooreengebruiker
betekeniswordttoegekend.Aangeziendit per gebruiker
verschilt envoor een bepaalde gebruiker nogvandeplaats,
tijd als context afhankelijk is,blijkt hetverschiltussen
gegevens eninformatie zeer lastigte hanteren inde
praktijk.Weziendanook dat de beidetermen door elkaar
worden gebruikt.
Alstweededetermgeo-informatiekunde.Geo-informatiekunde
is hetvakgebied dat zich richt op de inwinning,opslag,
analyse,presentatie,distributie enhetgebruik vangeoinformatie. Hetvakgebiedvande geo-informatiekunde
omvat o.a.de bestaande disciplines landmeetkunde,
cartografie, fotogrammetrie, GISen remote sensing.Deze
overkoepelende term is nodigomdat de scheidingslijnen
tussen degenoemde disciplines door technologischeen
methodologische integratie steeds vagerworden.Er
bestaan echter ook anderedefinities vanhetvakgebied.
Toeniktijdens eenmaaltijdthuis aanmijn kinderenvroeg
watzij onder geo-informatiekunde verstaan kreeg ikhet
volgende antwoord: 'Geo-informatiekunde isinformatie over
deaarde endenatuurengeoisdebaas'.
Ikreken hetvaktot de informatiewetenschappen. Erontstaaneengroeiend aantalvakgebieden en studierichtingen
rond informatieverwerking. Bestuurlijke informatiekunde,
medische informatiekunde enaanonzeeigen universiteit
bio-infomatica,toegepaste informatiekunde engeo-informatiekunde.Deopkomstvande informatiewetenschappen
heeftte maken met deopkomstvande informatie-ofnetwerkmaatschappij.Deindustriële revolutie heeft onsde
technische universiteiten endetechnische wetenschappen
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opgeleverd.Deinformatie-revolutie gaat ons eentoenemend
aantalinformatiewetenschappen opleveren.Hetisvoorde
WageningenUniversiteitvanlevensbelangdatzijdeaansluiting
metdeze ontwikkelingniet mist.
Alsderdedeterm GISof geografische informatiesystemen.
Voor GISzijn zeerveeldefinities inomloop,afhankelijkvan
iemands achtergrond engezichtspunt (Heywood etal.,
1998). Veelvandeverwarring rond het definiërenvanGIS
istewijtenaanhetfeit dat ervooral inAmerika enEngeland
geengoede overkoepelende term isvoor hettotalevakgebied.GISdefinitiesvariërenvanalleen desoftware voor
hetverwerken vangeo-informatietot hettotale vakgebied
vande geo-informatiekunde. Persoonlijk sta ikeenmeer
strikte definitie vanGISvoor enversta onder GISeen
computersysteem datinstaatisomgeo-gegevens,eventueel
incombinatie met geo-procesmodellen, opte slaanente
verwerkentot geo-informatie.
Wekunnende begrippen alsvolgt samenvatten:
geo-informatievoor degebruiker is hetdoel,geo-informatiekunde is hetvakgebied enGISis hetgereedschap.

Historische ontwikkeling
Wewillen als samenleving graaggeo-geïnformeerdzijn!Dat
isgeenwensvanvandaagof gisteren,maarvanalletijden.
Zolanger mensen actief zijnop dezewereld hebbenze
geo-informatiegebruiktom hunhandelente sturen.Inde
prehistorie alleen impliciet,waarbij ruimtelijke observatie
direct inhandelenwerdomzet.Alsnelwerd geo-informatie
explicietverzameld om later door meerdere personen
gebruiktte worden.Desamenleving maakte personenvrij waarschijnlijk indeeltijd-om geo-informatie intewinnenen
te ontsluiten.Deeerste geo-informatiekundigewaseenfeit.
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Inhetbegin betrof hetvooral eentopografische beschrijving
vandewereld of eendeeldaarvan.Deoudste bekende
beschrijvingdateertvanca 2500jaarvoor Christus.Het
betreft eenkleitablet uitEgyptewaarop eenregionale kaart
isafgebeeld.DeOudeGriekentoonden zichenthousiasteen
goede "geo-informatiekundigen".Ptolemaeusvervaardigde
bijvoorbeeld indetweede eeuw naChristus eenwereldbeeld
dat bijnaveertien eeuwenonveranderd is gebleven.Inde
16* ende 17* eeuw kwamde kaartvervaardiging tot grote
bloei,met namen als Mercator uitAntwerpen enHondius uit
Amsterdam. Degrote vraagnaar geo-informatie kwamvoort
uitdekolonialeeneconomischeexpansievandeNederlanden
tijdens dezeeeuw. Menhadvoor dehandelsreizen kaarten
nodigvoor navigatie. Enomgekeerd leverden de reizenook
weer geografische kennisop,dieweer aande papieren
database konwordentoegevoegd.
Metdeopkomstvande industriële revolutie veranderde ook
degeo-informatie behoeftevandemaatschappij.
Grondstoffen en infrastructuur worden belangrijk.Wezien
deeerste geologische karteringen starten.Engeland neemt
hetvoortouw. Ookdeaardvanhetgebruikveranderde.Tot
aande industriële revolutie zagenwedat de kaartenwerden
gebruiktvoor vastlegging enraadpleging.Erwerdopbasis
vanhet materiaal noggeen nieuwe informatie afgeleid.Een
geografische analyse zoalswedat nunoemen.In 1838
werdbijdeaanlegvandespoorwegen inEngelandinformatie
gecombineerd met alsdoeldeoptimale routete bepalen.
Eenduidelijk voorbeeldvaneenruimtelijke analyseom de
planningvanactiviteiten te sturen.Heelklassiek isook het
voorbeeldvanJohn Snowuit Engeland,die inl854 geografische analysetoepaste omde bronvancholera
besmetting inLondenoptesporen.
Rond 1960 deeddecomputer zijn intrede inonswerkveld.
DeCanadezenvalt deeer te beurt het eerste geografische
informatiesysteem te hebbenontwikkeld.Het"Canada
Geographic Information System (CGIS)"in 1964.Daarna
volgen diverse onderzoeksorganisaties enoverheids-
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diensten.Wageningenwas ervroeg bij met de invoeringvan
het informatiesysteem aardwetenschappen in 1972 met
JaapSchelling als initiator enStein Biealstrekker. Doorde
opkomstvandePersonalComputer indejaren '80 wordt
GISvoor eenbreder aantalorganisatiestoegankelijk.De
opkomstvanInternet indejaren 90 brengt GISbij U thuis.

Omvang vakgebied
Deomvangvanhetvakgebied,gemeten naar hetaantal
personendatwerkzaam is inonze sector, is aanzienlijk.De
Ravi,een nationaaloverlegorgaan voor geo-informatie,
schatte in 1992 dat ca 70 000 personen werkzaam zijnin
onswerkveld (Ravi,1992). Inde Ravischatting zijnook
vastgoedbeheerders enmakelaars opgenomen.Recentheb
ikdewerkgelegenheid opnieuwgeschatop basisvanjaarverslagen enjaarboeken (Ravi, 1997) eneenbeperkt aantal
interviews. Ikkomop eenaantalvanca 50 000 personen.
Bijna 1%vande Nederlandse beroepsbevolking. Ruim60%
hiervan iswerkzaam bijdeoverheid.Deomvangvanhet
fundamenteel-strategischonderzoek opgeo-informatjekundig
gebiedisinNederlandzeer bescheiden,hooguit25personen.
Tebescheidenvoor eenvakgebiedvaneendergelijke
omvangenfundamentele problemen dieomonderzoek
vragen.Recenthebbenwemet eenaantaluniversiteitenen
onderzoeksinstellingen eenambitieus onderzoeksplan voor
de komende4jaar opgesteld (NCG.1999). Devoorgaande
getallen zijnschattingen.Hetis geen luxeom inNederland
eengeo-informatie-monitorte ontwikkelingen die periodiek
deomvang,ontwikkelingen en problemen inhetvakgebied
inkwantitatieve zininkaart brengt. Hetvakgebied heeftnu
nogeente hooggoeroe-gehalte.
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Onderzoek
Dames enheren,latenweterugkeren naar hetobjectvan
onsvakgebied:deaarde enhaarwereld. Deeerstestap,
diewe dienente zetten bij hetgenererenvangeo-informatie
ishetmakenvaneenbeschrijvingvandewereld.Twee
basis-beschrijvingsvormenkunnenwedaarbijonderkennen.
Beschrijvingvaneentoestand,bijvoorbeeld het landgebruik.
Ofeenbeschrijvingvanhetproces, bijvoorbeeld erosie.
Dezetwee beschrijvingsvormenstaan uiteraard niet losvan
elkaar.Zoleiden processentotveranderingvantoestand
vandewereldenheeftdetoestand invloedophetverloop
vanhetproces.
Toestandsbeschrijvingen worden geoperationaliseerd inde
vorm vangeo-datasetsenprocesbeschrijvingen indevorm
vangeo-procesmodellen.Opbasisvandezetweebeschrijvingsvormen kom iktot eentypologievoor hetgenererenvan
geo-informatieopdrie niveaus.Hetz.g.n.WV-model,wat
staatvoorVaststellentoestand,Volgen ontwikkelingenen
Voorspellen toekomst.
Deeerste V,vaststellentoestand.Opdit niveauworden
alleen geo-datasetsgebruiktvoor hetafleidenvan geo-informatie.Debewerkingen kunnenvariërenvaneeneenvoudige
selectie vangegevens tot koppelingvandiverse gegevens.
Eenvoorbeeld:
• Koppelingvanbewoning enareaalgroen inNederland
levert informatie over het percentage groen per inwoner
(DeVries, 1999)
DezeV(Vaststellentoestand)vormt het leeuwendeelvanhet
huidigeGISgebruik inNederland.Ikschatca80%.Dehuidige
generatie GlS-software isookvooral gericht op hetondersteunenvraagstukken vandittype.
Hetaantaldata-modellenwaarover we beschikkenvoor het
beschrijvenvandetoestandvandewereld is de laatste
jaren sterktoegenomen.Vooral hetonderzoekvan
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Molenaar naarconceptuele data-modellenheeft hieraan
sterk bijgedragen (Molenaar, 1998a) Oetoename vande
data-modellen heeftechter nietgeleidtot meer aandacht
voorvalidatie vandeze modellenvoor operationeletoepassingen.Welopenhetgevaardatwemet beteredatamodellen dewerkelijkheid slechter beschrijven.
Latenweverder gaan metdetweedeV.
DeVvanVolgen ontwikkelingen.Opdit niveauwordenthematische datasets temporeel metelkaarvergeleken.Wezijn
dan instaat om ruimtelijkeveranderingen indetijdtevervolgen(monitoring). Eenvoorbeeld:
• Vergelijkingvanhetlandgebruik in 1984 en 1995 in
Alora, Spanjeverschaft onsinzicht indematevan
ontbossing.
HetaandeelvandezeV(Volgenontwikkelingen) inhethuidige
GISgebruik isbeperkt,ca 10%.Ikverwacht de komende
jareneensterke toename hiervan op basisvandevolgende
ontwikkelingen.
Vanuithetbeleidisereentoenemendevraagnaar monitoring
vanonzeomgeving.Vooralvanuitdenationale planbureaus
op hetgebiedvanmilieu,natuur enruimte is dehonger
naar informatie over ruimtelijke veranderingenvoor de
jaarlijkste produceren balansen groot.
Eentoenemend aantalgeo-datasetskomenmulti-temporeel
beschikbaar, hetgeenvergelijkingindetijdmogelijk maakt.
Eenwaarschuwing ishier opz'nplaats.
Degeo-datasetsdievoor monitoringactiviteitenworden
gebruikt, zijnveelalnietmet dit doelvoor ogenverzameld.
Dekansdatwevoornamelijk ruisindedata meten inplaats
vanwerkelijke veranderingen is groot. Eenvoorbeeld:
Ineenstudiegebied ronddeGemeente Soest hebbenwede
kwaliteitvaneenaantaltemporele landelijke geo-datasets
over landgebruik vergeleken met dewerkelijkeveranderingen, diewe hebben gereconstrueerd uitveldwerk, interviews enbronnenonderzoek (Zeeuwet al., 1999).Wat
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bleek? Opgrondvantopografische gegevenswas6,5%
vanhet gebied indeperiode 1991-1995 veranderd,terwijl
deverandering inwerkelijkheid maar 1,4% bedroeg.De
landgebruiksverandering werd met ruim 5%overschat!
Dekomendejaren is meer onderzoek nodig naar methoden
entechniekenvoor monitoring op basisvangeo-informatie.
Hetonderwerp kwaliteitvanmonitoringsresultatenverdient
daarbij extra aandacht.
Tenslotte deVvanVoorspellen toekomst.
Opdit derdeniveauwordendata met eenprocesgecombineerd. Metdezetoepassingen zijnwe instaat om detoekomstige ontwikkelingen tevoorspellen enteverkennen.
Eenvoorbeeld:
• Combinatie vanhetgewasgroei modelWOFOSTmet
geo-dataop hetvlakvanbodem,klimaat en landgebruik
levertons oogstvoorspellingen, die inhetEUbeleid
worden gebruikt.
Demeeste ontwikkelingen opconceptueel entoepassingsvak zijnde komendejaren op dit niveaute verwachten.Ik
ziedevolgende drietrends.
• Desterke scheidingtussen het proces-gericht denken
enhetdata-gerichtdenkenvervaagt. Intoenemende
mate zullenwegeo-procesengeo-data als eensamenhangendgeheelgaan beschrijven,waarbij proces onderdeelwordtvandata enomgekeerd.
• koppelingvanbio-fysische en sociaal-economische
processen engeo-data. Eentoenemend aantalvraagstukken inhet landelijk gebiedvraagt om integratievan
kennis op bio-fysischensociaal-economischvlak.In
organisatietermen desamenwerkingtussen deonderzoeksscholen Productie Ecologie enMansholt.
Samenwerken inmultidisciplinaire teams. Multidisciplinair
werken isweliswaar niet eenvoudig envaakemotioneel,
maarvoor mijookvaakverrijkend.
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• Er komen nieuwetechnieken enmethoden beschikbaar
voor hetmodelerenvanruimtelijk complexe systemen.
Hierbijwordt dewerkelijkheid beschreven d.m.v.een
groot aantalkleine modellen,dieviaonderlingebeïnvloeding instaat zijnom ruimtelijk complexe systemen
te beschrijven.
Dames enheren,ik hebUindevorm vanhetWV-modelde
verschillende niveausvantoepassingen laten zien.Uitde
voorbeelden,die ikhebgegeven,heeft Uonze 2 belangrijkstethema'svoor onderzoekwaarschijnlijk alkunnen afleiden:
Heteerste themawaaropweonswillen richten is kwaliteit
vangeo-informatie,of welnetwerk. Binnenkort startin
samenwerking met hetITCeenAIOopdit onderwerp.
Hettweedethema is ruimte-tijdmodelleringvancomplexe
systemen. Hetonderzoek zalzichvooral richten ophet
gebruikvanMulti-Agentsimulatie bijhetvoorspellenvan
landgebruiksveranderingen. Eennetwerk vanmodellen.

Onderwijs inde Geo-informatiekunde
Damesenheren,vanonderzoek nunaar hetonderwijs.
September jongstleden zijnwegestart met denieuwe
interspecialisatie Geo-informatiekunde inWageningen. We
hebben er zin in.Dezeopleidingwordt samenmet hetITC
inEnschedeverzorgd.Ikhoop opeenblijvende intensieve
samenwerking indetoekomst. Waarmikkenweopmet
deze opleiding?Wewillen studenten opleiden diegeoinformatiekundigeconcepten,methoden entechnieken
kunnentoepassen ophetterreinvan multidisciplinaire
omgevingsvraagstukken. Studenten die hunwortels hebben
indetoepassingsdiscipline, hunstam indeInformatie-en
communicatie-technologie(ICT)enhuntakken indegeoinformatiekunde. Studenten die instaat zijndevelevraagstukken rond deGroene ruimte geo-informatiekundigte
ondersteunen.

25

Hoewillenwedatbereiken?Nietdoordestudententeoverladenmetfeitenkennis.Feitenkennisverouderdsnel.InhetwerkveldvandegeoHnformatiekundeisnaeenjaareenkwartvan
dekennisverouderd(Barr, 1996).Destudentenvoerendieratracenatuurlijkook.Nietvoor nietsneemthetaantalstudenten
inWageningenmetpsychische klachtensterktoe.
Nee,wemoetendestudentendevaardighedenaanlerenom
problementeanalyseren,informatiete kunnenbeoordelenen
nieuwewegenteverkennen.Deprobleemgerichte enprobleemgestuurdeonderwijsvorm ishiervoordeaanpak.Binnen
denieuweinterspecialisatievoerenwedeze aanpakopbrede
schaalin.
Dezenoodzakelijkeverandering isookeengevolgvande
opkomstvandenetwerksamenleving.Tijdensmijneigen
studiewashetgezegde"jehoeftnietallesteweten,alsjehet
maar kuntvinden" populair.Detoegangtot kennisvormde
eenvandehoekstenenvandeacademische
vorming enzelfsvandeuniversiteit. Doordeopkomstvan
denetwerksamenlevingwordt informatiesteedstoegankelijker.
Hetkunnenvindenvaninformatie isnietlangerhetprobleem.
Hetkritischkunnenbeoordelenengebruikenechterwel.Dat
zijndevaardighedendiedeuniversiteitdestudentendientbij
tebrengen.Zowelinhetbelangvandestudenten,samenlevingenuniversiteit.
Eentweedegevolgvandenetwerksamenlevingvoorhet
onderwijs isdemogelijkheid onderwijs opafstandte
verzorgen(distance learning).Eentoenemendaantaluniversiteitengaatertoeoveromafstandsonderwijs viahetnetaan
tebieden.Voorstudentenwordthetonderwijstransparanter
enzezijninstaatomopleidingenbijtopuniversiteitentevolgen.VoorWageningenvormt dezeontwikkelingeenkans. Als
gespecialiseerde universiteit biedtditWageningendemogelijkheidomhaaronderwijs aaneenveelgroteredoelgroepaante
bieden.Binnendeinterspecialisatie geo-informatiekundezijn
weactiefaanhetexperimenteren metdezenieuwevormvan
onderwijs indenetwerksamenleving(VanLammerenenBregt,
1999)
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Geo-deltaplanvoor Nederland
Damesenheren,zowelbijhetonderwijs, hetonderzoek als
deoperationele toepassingvandegeo-informatiekunde
speeltdebeschikbaarheid entoegankelijkheidvangeogegevens eensleutelrol.Door deenorme investeringen
voor hetverzamelen enonderhoudenvandeze gegevens is
vrijwelgeen enkele organisatie instaat om inz'neigengeoinformatie behoeftete voorzien.MichelGrothe enHenk
Scholten (1996) toneninhunstudie "G/Sinde publieke
sector"de sterke onderlinge afhankelijkheid vandiverse
organisaties overtuigendaan.Visueelwordtdeze sterke
onderlinge geoafhankelijkheidvanorganisaties getoond
door defraaiste informatiekaartvanNederland uitde
stuctuurschetsvastgoed informatievoorziening (Ravi,1992).
Probeert Uniette lezen,kijk alleen naar depijlen.
Omdeonderlinge informatie-uitwisseling tussen organisaties
te verbeteren wordt er sinds 1995 gewerkt aande
Nationale Geo-informatieInfrastructuur (Ravi, 1995)
Ondereengeo-informatie infrastructuur verstaanwealle
permanent aanwezige informatievoorziening diegemeenschappelijk worden gebruikt binneneenorganisatieof
tussen organisaties (Bemelmans, 1996;Masser, 1998).Een
georganiseerd netwerk vangeo-informatie. InNederland
wordt onder dezeer gedreven leidingvandeRaviinsamenwerkingmet hetwerkveld hardgewerkt aande realisatie
vandeze infrastructuur. Wathetwegennet isvoor Nederland
distributieland isdegeo-informatie infrastructuur voor
Nederland geo-land. NuzouUuit mijnverhaal kunnenopmakendatalleswelgoed komt metonze geo-informatie infrastructuur.Ditishelaasniethetgeval.Eenaantalproblemen:
• Deindividuele databestanden diedeeluitmakenvan
onze geo-informatie infrastructuur zijn allenverzameld
vanuitdeeigenorganisatie-doelstelling. Dit is begrijpelijk
vanuithistorisch perspectief, maar zeervervelendals
wegegevens vandiverse organisatieswillenintegreren.
Technische integratie is inmiddels geen probleem meer,
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maar inhoudelijke integratie vormt eengroot probleem.
Zoals dat ook uitvoerig indeinaugurele redevan
Molenaar is aangegeven (Molenaar, 1998b).
• Deorganisaties die bestanden leverenvoor onzegeoinformatie infrastructuur zijn deafgelopenjarengeconfronteerd metteruglopende basisfinanciering voor het
onderhoud vanhungegevens.Juist nude samenleving
steeds meervraagt om actualiteitvangegevens entijdreeksen loopt de kwaliteitvandegegevensterug.
• Detoegankelijkheid vandegegevens infinanciële zinis
slecht. Door deteruglopende basisfinancieringvoor het
opbouwenenhetbeheervanbestandenzijndebeherende
organisaties genoodzaakt om hoge bedragen tevragen
aanderdenvoor hetgebruikvandegegevens.Een
gevolg is datvoor veelwat minder kapitaalkrachtige
organisaties degeo-informatieinfrastructuur niettoegankelijk is.Eenduidelijketweedelingindemaatschappij
tussen gegevensbezitters enniet-gegevensbezitters is
eenfeit.
Omaandeze ongewenste situatie eeneindte maken stelik
voor om inNederland over te gaantot het uitvoerenvanhet
geo-deltaplan. Hetgeo-deltaplan bestaat uitdevolgende
hoofdonderdelen:
• Erwordt eennationalegeo-datacommissie ingesteld
met alstaak eeneerste selectie te makenvankerndatabestanden.Opmijn persoonlijke lijst staan inieder
gevaltopografie, bodem,landgebruik ensociaaleconomische bestanden.
• Deproducenten vandeze bestanden krijgenvande
overheid 100%vande productiekostenvergoed.
• Debestanden wordenvrijvan rechtenverstrekt. Dit
laatste is eenzeer belangrijk onderdeelvanhet plan.
Hetvoorgestelde plan heeft eenaantal positieve effecten op
degeo-informatiehuishoudingvanNederland, iknoem:
• Deproducentenvande kerndatabestanden kunnen
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duurzaam een beheer opzetten voor hungegevens.De
wegen enwaterlopen vandegeo-informatie infrastructuur wordenonderhouden.Zekunnenook sterkgaan
werkenaanonderlinge afstemming enintegratie.
• Deconsumentenvangeo-informatie (overheid,onderwijs
enburgers) krijgen eenvoudigtoegangtot basis
geo-informatiehetgeen sterk efficiency- enkwaliteitsverhogendwerkt.Deeindeloze contractonderhandelingen
tussen organisaties behorentot hetverleden.
• Hetgeo-bedrijfsleven kanop basisvande kernbestanden
toegevoegde waardeproducten produceren.Opdit
moment leefthetgeo-bedrijfsleven (ca5000 personen)
vooralvandeopdrachtenvandeoverheid. Deontoegankelijkheidvangeo-dataheefttot gevolg dater
nauwelijks sprake isvaneigengeo-informatieproducten.
Door hetvrijvanrechten beschikbaar stellenvan
gegevens verwacht ikeensterke stimuleringvande
geo-bedrijveninNederland.
• Detweedeling indemaatschappij opgeo-informatiegebiedwordtbestreden.
Mijnstelling is dat de uitvoeringvanhetgeo-deltaplande
overheid geenextra geld kost. Dehuidige producentenvan
bestandenvoor degeo-informatie infrastructuur zijnoverheidsorganisaties of wordenvoor eenbelangrijk deeldoor
deoverheid betaald(Topografische Dienst, Meetkundige
Dienst, CBS).Ter illustratie ca 80%vande inkomstenvoor
de bodeminformatie vanhetStaringCentrum komtvan
overheidsorganisaties. DeTopografische Dienst haaltca
90%vanhaar inkomsten uitverkopen aanoverheidsdiensten. Deuitvoeringvanhet planvraagtwelom bestuurlijke
enpolitieke moedom degeldstromen anderste laten
lopen.
DeNederlandse overheidheeft recent het beleidsdocument
"Dedigitale de/ta"(EZ,1999)gepresenteerd. Indezenota
wordt deambitie uitgesproken om alsinformatiesamen-
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levingtot de koplopers indewereldte behoren.Met
hetgeo-deltaplanis ditvoor onsvakgebied eenvoudigte
realiseren. Dehuidige discussie rondde positievande
Topografische Dienstvormt ook hetjuiste momentvoor het
creërenvanpolitiek enbestuurlijk draagvlak voor mijn plan.
Damesenheren,ikdoe hierbijeendringend beroepopde
coördinerend staatssecretaris voor geo-informatieDhrJ. W.
RemkesvanVROMomtot uitvoeringvanhet geo-deltaplan
over te gaan.Zijninitiatief om opditterrein beleidte ontwikkelenstemt onshoopvol.
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Detekst vandeze rede ende bijbehorende powerpoint
illustraties zijn beschikbaar op internetpagina:
http://Www.gis.wageningen-ur.nl/cgi
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