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Wie zijn wij?

52impact
• Innovatieve applicaties en diensten op 

basis van geografische informatie en 
space-technologieën

• Focus op duurzaamheid
• Risico’s in kaart brengen
• Impact analyses
• Scenario modelling
• Audits

• Water- en afvalmanagement
• Landbouw- en landschapsmonitoring

Geronimo.AI
• Automatisering met remote sensing

en kunstmatige intelligentie
• Focus op ruimtelijke ordening

• Landbouw / vegetatie
• Basisregistraties / stedelijk gebied

• Voorbeeldprojecten
• Gewasmonitoring (Min. BZK)
• BGT/BAG (gemeentes / Kadaster)



Wat zijn luchtfoto’s en satellietbeelden?

• Foto’s vanuit de lucht en vanuit de ruimte
• Resolutie (omvang van een pixel) is bepalend voor wat er zichtbaar is
• Afweging tussen hoe vaak beschikbaar, detailniveau en prijs van beeldmateriaal

• In dit project:
• Hoge resolutie luchtfoto’s (Rijksoverheid): 5 cm resolutie, 2x / jaar beschikbaar
• Superview (Satellietdataportaal): 50 cm resolutie, 4-6x / jaar beschikbaar
• Sentinel-2 (Europese Unie, open data): 10 m resolutie, elke 5 dagne beschikbaar

Luchtfoto Superview Sentinel-2



Hoe kan KLEinBeeld gebruikt worden?

• Eenmalige dataset met landschaps-
elementen in regio’s, provincies of 
nationaal

• Jaarlijkse update van locatie en 
verandering landschapselementen
• Identificatie van diverse landschaps-

elementen op jaarlijkse luchtfoto’s

• Door het jaar heen monitoren van 
landschapselementen
• Monitoring op basis van Sentinel-2 en 

Superview satellietbeelden



Hoe werkt KLEinBeeld?



Van beeldmateriaal naar model, naar landschapselementen

• Een gebied wordt opgedeeld in kleine blokjes, waarbinnen landschapselementen worden gevonden 

met behulp van een U-Net segmentatiemodel

• Gevonden elementen worden door andere modellen (beslisboom) ingedeeld in meerdere categorieën



Het model vindt bomen en poelen

• Op basis van luchtfoto’s worden 
bomen, bomenrijen, groepen bomen 
en poelen van elkaar onderscheiden

• Contouren van de elementen worden 
nauwkeurig gevolgd



Gebruik van satellietbeelden bij monitoring

• Satellieten meten ook in infraroodband, die 
geeft informatie over vegetatie

• 4-6x per jaar hoge-resolutie-opnames 
(50 cm resolutie) in Satellietdataportaal

• Wekelijkse opnames van Sentinel-2 (10m)
• Wolkendek kan aantal opnames beperken

• Volgen van opnames door de tijd heen geeft 
inzicht in tijdelijke of permanente 
veranderingen (monitoring)

• Extra check voor jaarlijkse bevindingen met 
luchtfoto’s
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Welke AI-technieken worden er gebruikt?

• Aanpak: semantische segmentatie met U-Net

• Input model: luchtfoto

• Output model: pixelkaart

• Trainingsdata: handmatig gelabelde elementen uit 
verschillende gebieden

Objectdetectie Semantische segmentatie Instance segmentatie

Bron afbeelding: https://towardsdatascience.com/single-stage-instance-segmentation-a-review-1eeb66e0cc49



Lessons learned – SBIR Landschapselementen

• Vraag goed afstemmen: kan de vraag beantwoordt 
worden met AI-technieken?

• Beschikbaarheid trainingsdata inclusief balans in 
categorieën
• Meer data geeft een beter model

• Definities goed afgekaderd: landschapselementen 
hebben geen eenduidige definitie, wat het onderscheid 
lastiger maakt

• AI is niet de heilige graal: verwachtingsmanagement



www.52impact.nl
info@52impact.nl

www.geronimo.ai
info@geronimo.ai
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