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“We’re all data scientist now”

> 12 miljoen meetpunten



SkyGeo
• 12,5 jaar geleden gestart als Spin-off van de TU Delft (voorheen Hansje 

Brinker)

• Ca. 25 medewerkers in Delft & San Francisco
• InSAR specialist gevalideerd door veeleisende internationale bedrijven 

als Shell en ExxonMobil
• SkyGeo werkt over de hele wereld
• Ontwikkelt commerciële InSAR toepassingen - civiele constructies en 

objecten, mijnbouw, rail, wegen. 
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Bodembeweging

4



Bodembeweging in Nederland

Grootschalige toepassing

• Gebruik van echte metingen
• Grootschalige effecten versus 

lokale problemen
• Nationale bodemdalingskaart

www. bodemdalingskaart.nl



InSAR – de techniek



Beeldvormende radar
”De wereld wordt continue gemeten”

• Geen last van bewolking, elk satellietbeeld bruikbaar

• Verschillende commerciële en open-data satellietmissies

• Elke 1 a 2 dagen nieuw beeld van elk gebied in Nederland

• Ruimtelijke resolutie van 1 – 10 meter

• Historische data en monitoring

• Satelliet metingen gaan terug tot 1995



Radar: diverse satellieten

• Sentinel-1
• Herhalingsbaan: 6 dagen (2 satellieten)

• Bedekking: elke 1-2 dagen

• Ongevoelig voor bewolking

• Resolutie: 5 x 20 meter

• Commerciële alternatieven (hoge resolutie)
• TerraSAR-X (resolutie: 3 x 3 meter)

• RadarSat-2 (resolutie: 5 x 5 meter)

• CosmoSkymed



Beeldvormende radar

Twee meetwaarden per 
pixel:

1. Reflectiesterkte



Beeldvormende radar

Twee meetwaarden per pixel:

1. Reflectiesterkte

2. Fase [-pi,pi]



Beeldvormende radar

Twee meetwaarden per pixel:

1. Reflectiesterkte

2. Fase [-pi,pi]

Faseverschil (interferogram)



Radar fase
1ste opname 2de opname Meten met millimeter 

nauwkeurigheid

verzakking
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‘Stack’

Consistente metingen door de tijd



mm-precisie Bodembeweging

- grootschalige analyse -



Grootschalige deformatie
(Groningen)



Grootschalige deformatie
(Limburg)



Bruggen Gebouwen

Kademuren Ondergrondse constructies

Civiele Toepassingen



Amsterdam Noord Zuid Lijn
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Een “primeur”, een case die de pers niet haalde……
“Molly boort tussen mei en augustus 2011 en zie…..

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjwJL2pubOAhUEQBoKHRYPBuwQjRwIBw&url=http://www.at5.nl/artikelen/144277/start_renovatie_laatste_verzakte_huizen_vijzelgracht&bvm=bv.131286987,d.d2s&psig=AFQjCNEbRNq4qa2HlE3N28CLtcfdh8FXuw&ust=1472549049475942


Rivierenbuurt - riolering





Toepassing: Risicokaart funderingen



Amsterdam – bruggen project



Toepassing: lange termijn planning onderhoud

Determine maintenance planning based on height, water table and deformation rate



Informatie op pand niveau
Aansluitleidingen in beeld
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Beter graven met InSAR



Verzakking per voordeur



Diemen



Verzakking aan de gevel



De Leyhof - Conditie model



De Leyhof - Hoge resolutie
Radarmetingen



Naar een slimme selectie 
en middeling op het 
pijpleidingnetwerk…

Van ruimtelijk verspreide
metingen…

En een representatie van 
de zettingen op 
aansluitingsniveau

Beheer van leidingen



STOOP: Van data naar faalkans

Faalmechanismes & Leiding integriteit



van data naar scenario’s 

DSettlement Zettingen

DGeoPipeline Spanningen



InSAR metingen gemiddelde per gridcell

STOOP partnermeeting | 29 juni 2017 34



Data Ingredienten

• Ondergrond

• Ondergrond modelering (GeoTop)

• Overgangen

• Maaiveld hoogte

• Grondwater

• Bovenbelasting bebouwing

• Historische belasting



• Diemen
• Woerden
• Krimpenerwaard

1,3 miljoen meetpunten

3 pilot gebieden



Voorbeeld: Diemen
metingen op maaiveld

STOOP partnermeeting | 29 juni 2017 37



Diemen: gemiddelde zetting

STOOP partnermeeting | 29 juni 2017 38



Geotop: aantal punten per gridcell

STOOP partnermeeting | 29 juni 2017 39



Van Big data naar Smart data

Doorlopen processtappen:

1. Pilotonderzoek problematische locaties
2. Samenwerkingsstructuur & kennisniveau projectteam
3. Project kick-off met alle specialisten
4. Nauwe samenwerking met exeprtise
5. Iteratief proces; samenwerken = key competence
6. Resultaat; risico schaal op objectniveau; 
7. Vervolgstappen….. (monitoring)
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