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Aardobservatiesatellieten 
 

Aardobservatiesatellieten zijn satellieten die sensoren (of beeldinstrumenten) aan boord 

hebben die de aarde observeren in bepaalde kleuren of lichtfrequenties (rood, groen, 

blauw, UV, infrarood, enz.). Deze satellieten verschillen van elkaar door de type 

beeldinstrumenten die ze bij zich dragen, de ruimtelijke resolutie, spectrale kenmerken 

en baanbreedte waarmee deze sensoren de aarde in beeld kunnen brengen, de kijkhoek 

van de beeldinstrumenten ten opzichte van de aarde, en de soort baan waarmee ze om 

de aarde bewegen. De baan van de satelliet heeft invloed op de ruimtelijke resolutie, het 

beeldoppervlak en de frequentie waarmee hetzelfde gebied kan worden gemonitord. 

 

Om het weer op grote schaal en met een hoge frequentie te kunnen bekijken is het 

handig als een satelliet zich in een geostationaire baan bevindt. In zo’n baan kan een 

satelliet voortdurend een heel continent bekijken, met opname-intervallen van 5 tot 15 

minuten. Maar aangezien de baan erg hoog is (ongeveer 36.000 kilometer boven de 

aarde) is het moeilijk om een hoge ruimtelijke resolutie te verkrijgen. Voor toepassingen 

zoals het volgen van wolken over continenten is een hoge ruimtelijke resolutie echter 

niet nodig.   

  

Voor toepassingen waarvoor beelden met een hoge ruimtelijke resolutie van een heel 

specifiek gebied nodig zijn, zoals bij het in de gaten houden van een gletsjermeer of het 

in kaart brengen van verwoeste gebouwen na een aardbeving, is een sensor met hoge 

resolutie nodig. Zo’n sensor bevindt zich op een satelliet in een relatief lage baan, zo’n 

500-900 km boven de aarde en heeft over het algemeen een nauwe baanbreedte, 

waardoor het per keer maar een klein gebied kan bekijken. Daarnaast is het in zo’n baan 

niet mogelijk om voortdurend hetzelfde gebied te bekijken, vanwege de relatieve 

beweging van de satellieten opzichte van de aarde. Beelden van een bepaald gebied 

kunnen alleen worden verkregen als de satelliet eroverheen vliegt.  

 

Landsat was de eerste observatiesatelliet uit de Verenigde Staten, gelanceerd in 1972. 

SPOT is een Europese observatiesatelliet, welke in een baan van 830 kilometer hoog 

rond de aarde vliegt, en legt een strook van 60 kilometer breed vast. SPOT is in staat de 

hele planeet in 26 dagen te observeren. De sensor MODIS aan boord van de Terra- en 

Aqua-satellieten met een lagere resolutie van 250 tot 1000 meter heeft een baanbreedte 

van 2330 kilometer en kan de hele aarde dagelijks observeren. 

 

Aardobservatie-instrumenten zijn op vele manieren in te 

delen. Eén van deze indelingen is de scheiding tussen 

passieve en actieve sensoren.Een passieve sensor 

neemt alleen maar gereflecteerd zonlicht en 

lichtuitstraling van de aarde waar en legt deze 

waarneming vast. Een actieve sensor verstuurt zelf een 

signaal en vangt dit signaal weer op wanneer het 

gereflecteerd wordt en voert daar een bewerking op uit. 

Passieve sensoren leveren beelden op die vergelijkbaar 

zijn met luchtfoto's. Één van de mogelijke resultaten is 

een optisch beeld in de kleuren rood, groen en blauw 

dat een 'normale' kleurenfoto opleveren. 
 

 

Van de verschillende soorten satellietbeelden hebben deze beelden de hoogste resolutie, 

maar deze is in vergelijk met de traditionele luchtfotografie nog altijd een stuk lager. Op 

dit moment is de grondresolutie voor deze satellietbeelden 1,25 meter. De 1,25 meter 

wordt gehaald door de WorldView-3 satelliet. De resolutie is afhankelijk van de satelliet 

die de opname maakt. Commerciele satellieten hebben over het algemeen een hogere 

resolutie dan satellieten die beelden vrij toegankelijk aanbieden. Wanneer er 

panchromatische (zwart-wit) beelden worden gemaakt ligt de resolutie circa drie keer 
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hoger dan bij optische beelden. De resolutie van Worldview-3 panchromatische beelden 

is 30 cm, momenteel de hoogste resolutie verkrijgbaar met satellieten. Deze 

satellietbeelden worden veel gebruikt voor mutatiedetectie. 

 

Waarom nog luchtfoto's en geen satellietbeelden? 

De resolutie ligt een stuk lager dan bij luchtfoto's. Satellieten cirkelen in een vast 

schema om de aarde, dus het moment waarop deze boven een te fotograferen gebied is, 

is exact te bepalen. En door het inherent wereldwijde karakter van satellietbeelden zijn 

ze goed bruikbaar als onafhankelijke informatiebron van welk gebied ter wereld ook. Ook 

van gebieden (bv. ijszeeën) waar het niet gemakkelijk is om op andere wijze informatie 

te verzamelen.  Als gebruiker van satellietbeelden is het vrij eenvoudig om aan deze 

informatie te komen. Optische opnames hebben echter last van bewolking en kunnen 

daar niet doorheen kijken. De voorspelbaarheid van een opname is, als gevolg van het 

weer, dus minder groot dan het aantal keren dat de satelliet over komt. 

 

Andere voorbeelden van passieve satellietbeelden zijn thermische remote sensing, multi- 

en hyperspectrale beelden, en Passive Microwave radiometer. 

Bezoek voor informatie over deze sensoren de website van Netherlands Space Office 

(NSO). 

 

Een vorm van actieve satellietbeelden is Radar. 

Beeldvormende radar wordt gebruikt om 

opnames van het aardoppervlak te maken 

waarbij er door bewolking heen gekeken kan 

worden. Deze beelden hebben geen daglicht 

nodig. De opnameresolutie is over het 

algemeen echter lager dan bij beelden die met 

passieve sensoren zijn gemaakt. Naast het 

voordeel dat radarbeelden geen last hebben 

van bewolking, zijn ze geschikt voor een aantal 

toepassingen die lastiger of niet mogelijk zijn 

met passieve satellietbeelden, zoals het meten 

van bodemvocht en het opsporen en monitoren 

van olievervuiling op zee. Doordat de olie op 

het water een relatief glad oppervlak heeft, 

wordt het radarsignaal anders gereflecteerde 

dan het ruwere wateroppervlak eromheen en 

keert het met een lagere intensiteit terug naar 

de satelliet, waardoor er een duidelijk plaatje 

gegenereerd kan worden van de aanwezig 

olievervuiling (zwarte vlekken). 
 
Naast Radarbeelden zijn er nog vele soorten en 

vormen van actieve remote sensing. Bezoek 

voor meer informatie de webiste van Netherlands Space Office (NSO). 

 

Aardobservatiesatellieten zijn onder te verdelen in: 

 Radarsatellieten (Radarsat-2, Sentinel-1, TerraSAR, etc.) 

 Lage resolutie weersatellieten (Meteosat, GOES, MetOp, etc.) 

 Lage resolutie optisch (Terra, Aqua, Sentinel-3, etc.) 

 Medium resolutie optisch (SPOT, Landsat, Sentinel-2, etc.) 

 Hoge resolutie optisch (Quickbird, Worldview, GeoEye, etc.) 

 

Sentinel & Copernicus progamma 

 

De Europese Commissie en het Europees ruimtevaartagentschap ESA hebben in 2001 

het gezamenlijke initiatief gelanceerd voor een mondiaal monitoringsysteem ten behoeve 

 

Op de foto is de olievlek voor de Spaanse kust te zien 

die in november 2002 werd veroorzaakt door het in 

twee stukken breken van de tanker Prestige. 

http://www.spaceoffice.nl/nl/Satelliettoepassingen/Technologie/
http://www.spaceoffice.nl/nl/Satelliettoepassingen/Technologie/
http://www.spaceoffice.nl/nl/Satelliettoepassingen/Technologie/
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van milieu en veiligheid: Copernicus - The European Earth Observation Programme, 

voorheen "Global Monitoring for Environment and Security” (GMES). Het primaire doel 

van GMES in het belang van de Europese burgers behelst het in 2008 tot stand brengen 

van een duurzame operationele Europese autonome capaciteit voor het produceren en 

aanbieden van geo-informatie ten behoeve van de uitvoering van het Europese beleid op 

de terreinen van milieu en (civiele) veiligheid. Daarmee kan ook Nederland adequater 

dan nu zijn burgers beschermen tegen (de gevolgen van) rampen zowel natuurlijk als 

door de mens veroorzaakt. GMES moet voorzien in de geo-informatiebehoeften van de  

gebruikers. GMES moet de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de huidige geo-

informatie aantoonbaar verbeteren en meetbaar socio-economische baten opleveren. 

Naast het inwinnen van gegevens vanaf land, zee en vanuit de lucht (in-situ) levert 

gegevensinwinning vanuit de ruimte (aardobservatie) voor monitoring op mondiale 

schaal een belangrijke toegevoegde waarde. De European Space Agency lanceert 

hiervoor een serie satellietmissies, de Sentinels genaamd. Deze satellieten zullen vanaf 

2015 op een operationele basis (frequente opnames) satellietgegevens leveren voor tal 

van applicaties. Te denken valt aan precisielandbouw, bodembewegingen, 

algenmonitoring, waterbeheer, bosmonitoring, etc.  

 

De data zijn gratis en vrij beschikbaar en zal naar verwachting een grote innovatie 

teweegbrengen binnen de aardobservatie- en de geo-wereld in het algemeen. 

 

Satellietdataportaal 

 

Het Satellietdataportaal ontsluit actuele ruwe satellietdata van Nederland aan 

Nederlandse gebruikers als voorbereiding op het Europese programma. De Nederlandse 

overheid heeft het initiatief gestart om tot aan de operationele fase van de Sentinel-

missies (2015) geld beschikbaar te stellen om nu al het Nederlandse bedrijfsleven, 

instituten en overheid van soortgelijke data te voorzien. Hierdoor wordt zowel het 

bedrijfsleven en instituten (ontwikkeling van applicaties) als de eindgebruiker (betere en 

goedkopere informatie) geholpen. Nederland kan door deze centrale inkoop van data op 

een efficiënte wijze aan de benodigde informatie komen, maar ook het bedrijfsleven en 

onderzoeksinstituten een voorsprong geven op het buitenland. Het portaal levert geen 

kant-en-klare produkten. Het verzorgt de gratis toegang tot ruwe satellietdata van 

Nederland. Bezoek voor meer informatie de webiste van Netherlands Space Office 

(NSO). 

 

‘Environment online’ & aardobservatie: Challenges to secure your future 

 

Daar waar de hiervoor genoemde satellieten ‘slechts’ een momentopname maken wordt 

er nu gewerkt aan een nieuwe generatie satellieten die in zgn. constellaties worden 

gelanceerd in één en dezelfde baan. Dit heeft het voordeel dat de frequentie waarmee 

een bepaald gebied kan worden opgenomen aanzienlijk wordt verhoogd. Een voorbeeld 

is de Flock constellation van Planet Labs (zie https://www.planet.com/ ).  

 

Met de onlangs gelanceerde videosatellieten van SkyBox wordt dit concept nog verder 

ontwikkeld waarbij het mogelijk wordt specifieke locaties te monitoren met video uit de 

ruimte (‘bewegende beelden’ ipv. statische plaatjes). Zie de prachtige video sequences 

op http://www.skyboximaging.com/products/pixels en laat je inspireren voor wat betreft 

de geheel nieuwe mogelijkheden die dit op gaat leveren! 

  

 

Met dergelijke constellaties worden concepten als ‘Environment online’ mogelijk. Hierbij 

wordt onze leefomgeving inclusief de ‘drivers’ van onze economie daarbinnen continu 

gemonitord vanuit de ruimte om omgevingsinformatie te leveren over bv. 

voedselproductie en – veiligheid, stedelijke ontwikkeling in deltagebieden (bv. de 

luchtkwaliteit en waterveiligheid), (offshore) olie- en gaswinning en informatie over de 

(veiligheid van de) vitale infrastructuur.  

http://www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/
http://www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/
https://www.planet.com/
http://www.skyboximaging.com/products/pixels
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Deze ruimte-gebonden sensornetwerken worden in toenemende mate geintegreerd 

binnen The Internet of Things, aardgebonden sensornetwerken en Big (Earth) Data 

analyse technieken en toepassingen.  

 

Ze leveren ons (near real time) gebiedsdekkende informatie – waar dan ook ter wereld.  

Een aanvulling op informatie afkomstig uit online, locatie-specifieke sensornetwerken 

waaronder mobiele telefoons, het menselijk oog, boeien & schepen, tractoren, auto’s, 

masten en drones.  

 

Gegevens van het aardoppervlak die we kunnen gebruiken om de processen die zich 

afspelen in de atmosfeer, op en in de zee, het land en de overgangen daartussen te 

kunnen waarnemen om vervolgens informatie-gestuurd te kunnen handelen voor het 

verhogen van de veiligheid van onze leefomgeving, nu en in de toekomst. 

 

 

 

 


