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52impact

Targets: 

• Watermanagement

• Afvalmanagement

• Duurzame landbouw

• Nature-based oplossingen

• Milieubescherming en CO2 -compensatie

• Geografisch (selectie): 

Brazilie Mali

Burkina Faso Mexico

Colombia Niger 

Egypte Nigeria

Ethiopie Nederland

Ghana Tunesie

Indonesie Verenigde Staten

Kenya Vietnam



Integraal waterbeheer



Uitdagingen

• Een te veel of een te weinig hoeveelheid water 

• Waterbeschikbaarheid en watergebruik in context en samenhang

• Inzicht in wie er behoefte heeft aan hoeveel water (watergebruik
door intensieve landbouw, industrie, huishoudens)

• Beleid bepalen op lange termijn, en ingrijpen op korte termijn

• Hoe informatie en informatiemanagement in te richten



Informatievragen

Hoeveel water is er nu en in de toekomst beschikbaar per bron?

Hoeveel water wordt er nu en in de toekomst geconsumeerd per 
sector?

Wat zijn de trends met betrekking tot waterbeschikbaarheid en
watergebruik? Welke factoren verklaren de trends? 

Welke (seizoens) variaties zijn er te constateren met betrekking
tot watergebruik en waterbeschikbaarheid? 

Wat zijn mogelijkheden tot interventie (korte- en lange termijn)? 



360blue

• 360blue combineert satellietbeelden, machine learning
technologieen, en modelleringstechnieken

• Inzicht in waterbeschikbaarheid en watergebruik (consumptie); 
spatiele- en temporele variatie

• Samenhang tussen verschillende factoren zoals rivieren, 
meren, grondwater, demografie, geografie, en ook relaties met 
watergebruikers zoals de landbouw

• Verleden, heden, en toekomst; scenarioanalyse

• Door recente informatie is tijdige interventie mogelijk



Vegetatie
Type vegetatie, kwaliteit, watergebruik

Wat we in kaart brengen:

Bedreigingen
Erosie, natuurbranden, overstromingen

Sociaal-economisch
Demografie, welwaart

Waterbalans
Grondwater, oppervlaktewater

Landschap
Bodem, geologie Landgebruik, terrein

Klimaat en weer
Seizoensverschillen, extremen, voorspellingen

Consumptie
Waterconsumptie en waterextracties



Combineren van technologieen

• Integratie en visualisatie van bestaande data en kennis

• Satellietbeelden en luchtfotografie bieden historische en
huidige informatie over waterbeschikbaarheid

• Klimaatmodellen, hydrologische modellen en demografische
modellen stellen ons in staat om realilstische toekomst-
scenario’s te ontwikkelen

• Met machine learning methoden halen we informatie uit
databronnen en herkennen we verbanden
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