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AGILE-conferentie 2017
in Wageningen
De AGILE-conferentie is de jaarlijkse toogdag van de vereniging van Europese laboratoria voor geografische informatie.
De organisatie en invulling ervan zijn in alle opzichten internationaal van karakter. Dit verslag schetst wat facetten.
In Wageningen werd in mei van dit jaar de 20e
editie van de AGILE-conferentie gehouden.
Een vierdaags gebeuren over allerlei aspecten
van omgang met geo-informatie. Locatie: de
campus van Wageningen University & Research.

Figuur 1 – Uitnodiging 20e AGILE-conferentie.
Er waren 218 deelnemers. De conferentie telde 9
workshops, bijna 70 presentaties en elke ochtend
een keynote voordracht. Er was een postertentoonstelling waarbij zowel een professionele jury
als het publiek hun favoriet kozen. Verder vond
een algemene ledenvergadering plaats en werden
er prijzen toegekend voor de beste papers en posters. Daarnaast was er een sociaal programma met
een ontvangst door de burgemeester, receptie
door de sponsor, een vroege vogelexcursie, een
5 kilometer-loop, een fietstocht van 20 kilometer
en een galadiner met aperitief. Daaraan deden
zo’n 150 conferentiebezoekers mee.

Figuur 2 – Proosten tijdens het galadiner.
Kenmerken
Een internationale conferentie is een symptoom
van internationalisering. Voor de hand liggende
kenmerken van internationalisering zijn: de
voertaal, de herkomst van de deelnemers, de
reikwijdte van de onderwerpen. Geen verrassing
natuurlijk dat vandaag de dag de voertaal dan

Engels is, de sprekers en bezoekers uit 26 landen
op vijf continenten komen (zie figuur 3) en dat
slechts een enkele presentatie over een Nederlandse situatie gaat.
Maar er is meer dat het internationale karakter
tekent. Denk aan ontwikkelingslanden. Het thema
van de conferentie was ‘Societal Geo-Innovation’.
Dat werd in Wageningen ondersteund door
de plaatsing van borden met posters van de 17
duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde
Naties uit 2015 (zie figuur 4 en 5), tot dusver alleen
vertoond in New York.
De bedoeling was dat de inzendingen zich
door het conferentiethema en door die doelen
zouden laten inspireren, wat deels ook wel heeft
gewerkt. Andere bijdragen waren maximaal
internationaal want technisch of theoretisch van
aard. Die hadden echter geen direct verband
met de ontwikkelingsdoelen. Misschien worden
ze daar ooit wel voor gebruikt.
Anoniem beoordeeld
De conferentie heeft een boek opgeleverd
met de 19 best beoordeelde ‘full papers’,

Figuur 3 – Zo internationaal zijn de bezoekers!
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Figuur 4 en 5 – Posters met duurzame ontwikkelingsdoelen VN.
uitgegeven door Springer International
Publishing AG in Zwitserland (zie figuur 6).
Opmaak en zetwerk vonden plaats in India, in
nauw overleg met de redactie van het boek.
De redactie, die bestond uit drie Nederlanders
en een Fin, zorgde voor de indeling van het
boek. Belangrijke beoordelingscriteria voor
de inzendingen waren de mate van innovatie,
wetenschappelijke degelijkheid en leesbaarheid. Een groep van 95 geo-vakgenoten uit
28 landen beoordeelde anonieme versies
van de inzendingen. De daarbij gebruikte
conferentiesoftware is Amerikaans en heeft
een helpdesk in Californië. Die software is
onder meer nuttig voor het toekennen van de
beoordelingsopdrachten aan de beoordelaars.

posters (45) is geen boek samengesteld, maar
wel een pagina op de AGILE-website. De ‘short
papers’ en posters, plus de samenvattingen
van de ‘full papers’, zijn allemaal te lezen op
https://agile-online.org/index.php/conference/proceedings/proceedings-2017 . Omdat
dit de 20e editie van de conferentie was, bevat
het boek ook een verhaal over de geschiedenis van AGILE. Daarin worden onder meer de
geo-onderwerpen genoemd die op eerdere
conferenties langs kwamen: hypes van toen.

Multinational
AGILE is de naam van een vereniging, de
afkorting van ‘Association of Geographic
Information Laboratories in Europe’. Er zijn ruim
tachtig organisaties lid van, meestal onderdeel
Een inzending kon een ‘full paper’ zijn (4.000van een instelling voor hoger onderwijs. Er zijn
6.000 woorden), maar ook een ‘short paper’
zes Nederlandse leden. De opzet en organi(2.000-3.000 woorden) of een poster (met
satieprocedure van de AGILE conferentie zijn
aparte samenvatting van 500–1000 woorden). voorgeschreven door het bestuur. Dat heeft
Ook de kwaliteit van de ‘short papers’ en de
op het ogenblik een Zwitsers-Grieks voorzit‘poster abstracts’ is anoniem beoordeeld. Van tersduo, een Poolse secretaris en een Zweedse
de uiteindelijk toegelaten ‘short papers’ (50) en penningmeester. De overige vier leden zijn

een Oostenrijkse, een Finse en twee Britten.
De bankrekening is Nederlands. Het bestuur vergadert elk jaar meerdere malen in verschillende
landen. AGILE is dus een Europese multinational.
Visa
Met bezoekers uit de hele wereld doen zich
ook problemen voor waar je binnen het
Schengengebied al jaren niet meer aan hoeft
te denken. Om een visum voor Nederland
te krijgen moesten de auteurs van geaccepteerde inzendingen uit bijvoorbeeld India en
Iran tijdig een formele uitnodiging krijgen.
Een Afrikaanse deelnemer moest afzeggen
omdat hij geen paspoort kon krijgen.
Warme lunch
In 2011 organiseerde Universiteit Utrecht deze
conferentie en beloofde toen bij voorbaat dat
de lunches meer zouden voorstellen dan een
broodje kaas met een glas melk, want dat is al
te Nederlands. In Wageningen was er dus ook
een warme lunch voor de conferentiedeelnemers.

Figuur 6 – De best beoordeelde ‘full papers’ gebundeld. Figuur 7 – De ‘short papers’ en posters kregen ook een plek op de conferentie.
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Figuur 8 - De Nederlandse hellingen leverden nauwelijks problemen op.
Fietsen
Om de afstand tussen het onderdak en de
Wageningse campus te overbruggen, werd
de deelnemers bij inschrijving het gebruik
van een fiets aangeboden. Zoals bekend,
is fietsen buiten Nederland minder populair.
Een Portugese deelnemer merkte op: “ik heb
al in geen tien jaar meer op een fiets gezeten”. Toch wilden ongeveer 150 deelnemers

een fiets. Aan de fietstocht in het sociale
programma deden er 75 mee. Eerst de
Wageningse Berg over, daarna van het
Lexkesveer naar het pontje bij Opheusden
over de zuidelijke Rijndijk. Dan weer terug
naar Wageningen via het fietspad langs
de Grift. Aan het eind van de conferentie
ontbrak van de 150 fietsen slechts van één
het sleuteltje.

Nóg internationaler?
Internationaler dan deze conferentie in het domein
van geo-onderwijs en geo-onderzoek kan alleen
bij meer deelnemers uit meer werelddelen voor
langere duur. De FIG-conferentie in 2020 in Amsterdam, gepland voor een volle week met ongeveer
2.000 deelnemers, lijkt in die richting te gaan.
Frans Rip

Het bewegende midden van Europa
Er zijn meerdere claims op het midden
van Europa. Wikipedia schrijft schrijft erover:
De bepaling van het geografisch middelpunt
van het continent Europa is vanzelfsprekend
afhankelijk van de vraag naar de uiterste grenzen. Zolang met name het eeuwenoude debat
over de oostgrens van Europa niet beslecht is,
zullen verschillende plaatsen in Europa zich het
geografische (exacter: geometrische) middelpunt kunnen noemen. Het meest opgetuigde
middelpunt ligt in Litouwen bij het plaatsje
Bernotai. Dit punt is in 1989 berekend door het
Franse Nationale Geografische Instituut (IGN).’
De Poolse claim op het midden ligt in Suchowola, in het noordoosten van Polen. Het door
de IGN berekende geografische middelpunt
van de Europese Unie ligt in Duitsland. Bij de
toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007
is het 180 kilometer naar het oosten verschoven van Kleinmaischeid naar Gelnhausen (bij
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Het Poolse Middelpunt van Europa (foto Michael van Buuren, 2017).
Frankfurt am Main). Te verwachten valt dat na Frans Rip
de Brexit het middelpunt van de Europese Unie nl.wikipedia.org/wiki/Geografisch_
middelpunt_van_Europa
verder oostwaarts verschuift.
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