Satellietbeelden van delta’s zijn vaak wondermooi, zoals dit
beeld van de Lena-delta door Proba-V in juli 2014. De Lena
ontspringt in het Baikalgebergte, doorkruist 4400 km lang Siberië en mondt uit in de Laptevzee, die overgaat in de Noordelijke IJszee. Hoewel de delta boven de poolcirkel ligt, huisvest hij een uitzonderlijk rijke fauna en flora. Een deel ervan
wordt bovendien beschermd door het Lena-natuurreservaat.
Bron http://proba-v.vgt.vito.be/content/proba-v-gallery
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Teledetectie, een Belgische specialiteit
Vanuit de hemel ziet de aarde er spectaculair uit! Vandaag
de dag kunnen we met enkele muisklikken prachtige satellietbeelden bewonderen, die ons de schatten van onze
planeet vanuit een originele invalshoek tonen.
Satellietbeelden zijn vaak erg mooi, maar ze zijn bovenal
een onuitputtelijke bron van informatie. De sensoren aan
boord van satellieten registreren zonlicht dat gereflecteerd
werd door voorwerpen op het aardoppervlak. Deze gegevens worden naar grondstations gestuurd, verwerkt en
verdeeld. Wetenschappers ontleden ze om een beter inzicht te verwerven in fenomenen te land, ter zee en in de
lucht. Dit proces van informatie-extractie heet teledetectie
en is al 30 jaar lang een Belgische specialiteit.
Al van eind jaren 70 zag België het belang in van satellietteledetectie. Ons land is een van de stichtende lidstaten van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA), opgericht in 1975, en ging samen met Frankrijk en Zweden
het SPOT-avontuur aan. In 1985 werd het eerste Belgische
aardobservatieprogramma gelanceerd onder de naam
TELSAT (Wetenschappelijk onderzoeksprogramma voor
Teledetectie via satellieten).

Een handvol Belgische wetenschappers ging aan de slag
met beschikbare satellietbeelden, en vooral die afkomstig
van de eerste satelliet van de SPOT-familie. Deze pioniers
vergeleken de beelden met waarnemingen op het terrein
en slaagden erin rudimentaire kaarten te maken van landbouw-, bos- en stedelijke gebieden.
Door de wolken
Maar veel studiegebieden, zoals België en de tropen, hebben een groot nadeel: de bewolking is er zo prominent
aanwezig dat de beelden geen enkele bruikbare informatie
verschaffen.
In 1991 bood de lancering van de ERS-1-satelliet door ESA
een oplossing. ERS-1 had namelijk een radar, een nieuw
soort sensor, aan boord. Optische (ofwel passieve) sensoren doen niets anders dan gereflecteerd zonlicht registreren. Radarsensoren daarentegen (ook wel actieve sensoren
genaamd) zenden zelf radarsignalen uit die door wolken
heen kunnen dringen, en vangen de echo’s op die worden
weerkaatst door de oceanen, het land en de atmosfeer.
De interpretatie van deze nieuwe beelden is echter niet
eenvoudig en vraagt om andere vaardigheden. Teams met
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deze competenties stapten in het programma en specialiseerden zich beetje bij beetje in de interpretaties van radarbeelden. Dit opende het onderzoeksveld: vanaf dan was
het mogelijk om overstroomde gebieden in kaart te brengen, de temperatuur van het zeeoppervlak op te meten,
geologische structuren te bestuderen, de geringste bodemvervorming te detecteren en de beweging van gletsjers te
volgen.
Meer beelden, meer toepassingen
Tijdens de jaren 90 nam het aantal aardobservatiesatellieten fors toe. De beschikbare beelden werden alsmaar gevarieerder, frequenter en nauwkeuriger. Dankzij deze overvloed aan data vond teledetectie geleidelijk aan ingang in
alle domeinen van de samenleving.
Wetenschappers begonnen samen te werken met administraties, ngo ’s, vertegenwoordigers van de industrie en
van internationale organisaties zoals JRC, UNESCO, FAO,
enz. Om de specifieke vragen van deze nieuwe partners
te beantwoorden, exploreerden ze onderwerpen zoals de
agro-industrie, wegkartering, transport van zeesediment,

humanitaire hulp, beheer van nationale parken, enz.
Ook al werd teledetectie in een toenemend aantal domeinen gebruikt, toch bleef het een weinig bekende discipline.
Het programma begon daarom werk te maken van initiatieven om niet alleen de wetenschappelijke gemeenschap,
maar ook scholieren en het grote publiek beter vertrouwd
te maken met de mogelijkheden van satellietbeelden. De
beelden werden ook gebruikt om het grote publiek te sensibiliseren voor milieuproblemen (http://eo.belspo.be en
http://eoedu.belspo.be).
Het jaar 1998 vormde een belangrijke mijlpaal voor België.
De SPOT-4-satelliet bracht de VEGETATION-sensor in een
baan om de aarde. Met een beeldbreedte van 2200 km en
een resolutie van 1 km werd het plots mogelijk op één dag
tijd nagenoeg de hele aarde in beeld te brengen. Bovendien
maakte VEGETATION opnames in 4 spectrale banden. De
rode en nabij-infrarode banden hiervan zijn geschikt om
de fotosyntheseactiviteit van vegetatie te observeren, en
de midden-infrarode band kan worden gebruikt voor bodemvochtigheidsmetingen.

Ook woestijnen zorgen soms voor prachtige plaatjes. Dit valsekleurenbeeld van Proba-V werd opgenomen in november 2014 en toont
landbouwgebieden in het hart van de Saoedi-Arabische woestijn. Fossiel water wordt opgepompt van een diepte van 1 km en verdeeld via een
cirkelirrigatiesysteem. Bron http://proba-v.vgt.vito.be/content/proba-v-gallery
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VEGETATION was het eerste Europese instrument dat
dagelijks de globale veranderingen van onze planeet kon
opvolgen. De oprichting in ons land van het Centrum
voor beeldverwerking van VEGETATION (CTIV) bij VITO
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) maakte van België voor het eerst een zelfstandige producent en
distributeur van satellietbeelden. De VEGETATION-beelden werden en worden ter beschikking gesteld van duizen-

den gebruikers wereldwijd en stonden aan de basis van de
ontwikkeling van een reeks operationele diensten (voedselzekerheid, sprinkhaancontrole, bosbewaking, enz.).
Een nieuwe naam voor het programma: STEREO
De jaren 2000 brachten een breed scala aan innovaties.
TELSAT werd STEREO (Support to the Exploitation and Research in Earth Observation). Luxemburg trad toe als een
bevoorrechte partner in het programma maar ook andere
internationale teams konden nu deelnemen aan projecten. Onderzoekers organiseerden zich in netwerken en
profiteerden aldus van de combinatie van complementaire vaardigheden in domeinen zoals stadscartografie, waterkwaliteit, epidemiologie en rampenbeheer.
Een nieuwe technologie maakte zijn opwachting: hyperspectrale beeldvorming. De hiervoor gebruikte sensoren
zijn optische instrumenten, aanvankelijk ingebouwd in
vliegtuigen. Ze capteren de weerkaatste straling van objecten in een zeer hoog aantal banden (vaak meer dan 200),
die veel smaller zijn (enkele nanometers) dan die van traditionele sensoren (die vaak slechts 3 tot 8 banden hebben
van elk een honderdtal nanometers breed). De aangeleverde informatie is dus veel omvangrijker en maakt het
mogelijk het aardoppervlak veel preciezer te analyseren.
Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om het verschil te
zien tussen verschillende soorten planten, koralen en mineralen, en dit vanuit de lucht.

Extract (2000 pixels breed) van een valsekleurenbeeld van Brussel genomen door de SPOT-1-satelliet
in september 1986 (20 m resolutie). © CNES 1986, Distribution Airbus DS

Belgische wetenschappers ontwikkelden een internationaal erkende deskundigheid in het domein van hyperspectrale toepassingen. Ze gebruikten deze nieuwe gegevens
voor onderwerpen als precisielandbouw en de monitoring
van kustgebieden, natuurlijke habitats, vervuiling en bodems.
Beelden voor Belgische wetenschappers: van
gedetailleerd tot globaal
Sinds 2011 kunnen Belgische onderzoekers gebruik maken
van de beelden met zeer hoge resolutie van de Pléiades
1A-satelliet. Net als zijn tweelingbroer 1B, die een jaar later
werd gelanceerd, is deze satelliet uitgerust met een optisch
instrument dat opnamen maakt met een resolutie van 50 cm!
België neemt deel aan het Pléiadesprogramma en verzorgt
de eenvoudige toegang tot deze data voor Belgische instellingen (http://pleiades.belspo.be).

Extract (2000 pixels breed) van een beeld van Brussel genomen door de Pléiades 1A-satelliet in september 2012 (resolutie 50 cm). © CNES 2012, Distribution Airbus DS

In 2013 consolideerde België zijn expertise in het domein
van globale aardobservatie met de lancering van de Proba-V-satelliet (V voor VEGETATION). Deze satelliet, niet
groter dan een wasmachine, is de opvolger van de
VEGETATION-missie aan boord van SPOT-4 en SPOT-5.
Hij verzekert de continuïteit in wereldwijde vegetatiemonitoring. Het Centrum voor beeldverwerking van VITO (CVB
- http://proba-v.vgt.vito.be) wordt exclusief verdeler van de
gegevens, die voortaan beschikbaar zijn in resoluties van
1 km, 300 en 100 m. De 1 km-beelden zijn gratis beschikbaar voor alle gebruikers zonder onderscheid. De 300 m- en
100 m-gegevens worden pas gratis een maand na opname.
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In september organiseerde de STEREO-ploeg het evenement Happy BEarthday. Meer dan 160 mensen kwamen samen in het hart van het Terkamerenbos in Brussel om de 30ste
verjaardag van het aardobservatieprogramma te vieren: oude en jonge onderzoekers, vertegenwoordigers van de privésector, administraties, internationale organisaties.
De presentaties van de gastsprekers kan je ontdekken op de website http://www.happybearthday-belspo.be

Europese onderzoekers hebben eveneens gratis toegang tot
'near real-time' 300 m- en 100 m-beelden via het portaal
Copernicus Space Component Data Access (CSCDA https://copernicusdata.esa.int).
STEREO III op weg naar de toekomst
De competenties die België de afgelopen 30 jaar heeft verworven, hebben van ons klein landje een grote natie gemaakt in aardobservatie. De opgebouwde expertise biedt
daarenboven volop kansen voor de jonge onderzoekers van
het STEREO-programma.
Het programma zit intussen in zijn derde fase. STEREO III
is eind 2013 van start gegaan voor een periode van acht
jaar. Dit garandeert niet enkel de continuïteit van de onderzoeksfinanciering maar helpt ook om de vergaarde expertise te consolideren en verder te ontwikkelen. De programmabeheerders stellen alles in het werk om het programma
continu bij te stellen in het licht van de constante evolutie van technologieën in het aardobservatiedomein en de
groeiende behoefte aan geografische informatie. STEREO III
legt meer dan ooit de nadruk op kennisoverdracht en de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen.
In de toekomst zullen we waarschijnlijk geconfronteerd
worden met een toename van het aantal platformen, kortere innovatiecycli, een groeiende vraag naar operationele
producten en een exponentiële toename aan beschikbare
gegevens, vooral dankzij de Sentinelmissies van het Europese Copernicusprogramma. Heel wat uitdagingen! Maar de
onderzoekers en programmabeheerders staan samen klaar
om ze aan te gaan.
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Een animatiefilmpje van de STEREO-ploeg vat de lange geschiedenis van het Belgische
onderzoeksprogramma inzake aardobservatie samen in minder dan 5 minuten.
Ga naar https://vimeo.com/belspo/stereo30nl om het te bekijken.

Meer
Belgian Earth Observation Platform: http://eo.belspo.be
EOEdu - Een kijk op onze planeet: http://eoedu.belspo.be
Belgisch Pléiadesportaal: http://pleiades.belspo.be
Proba VEGETATION: http://proba-v.vgt.vito.be
Copernicus Space Component Data Access:
https://copernicusdata.esa.int
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