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Agenda 

• Introductie NEO 

• SignalEyes en gebruik AI 

• Voorbeelden van toepassingen 



 
 

Introductie NEO 



Netherlands Geomatics & Earth Observation BV 

NEO maakt actuele en bruikbare geo-informatie uit beelddata voor iedereen toegankelijk. 

 

Onze focus ligt op de continu veranderende wereld om ons heen.  

We doen dat bij voorkeur in een omgeving met Open Data en services. 

Samen met (kennis)partners uit wetenschap en bedrijfsleven. 
 

• Toonaangevend in geo-innovatie 

• 35+ vakspecialisten   

• ISO9001:2015 en ISO27001:2018 gecertificeerd  

• In 2019 verwerking van 45.000 beelden 

• Landsdekkende monitoring van geo-objecten 

27001:2013 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj66ZuOh9XaAhUJbVAKHSi-AAUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.executivecompass.co.uk/blog/news/iso-90012008-90012015-transition/&psig=AOvVaw0E5n19cpwSn615AduFcV_Q&ust=1524732894639962


Trends en context 

   

• Data gedreven processen and besluitvorming Behoefte aan hoge kwaliteit van de data  

 (bijv. actualiteit, volledigheid, nauwkeurigheid, unbiased) 

 

• Big (Earth Observation) data beschikbaar (snelle toename in volume, frequentie en waarde)   

 NEO verwerkt iedere maand honderden optische and radar data beelden. 

• Processen als beeldverwerking, beeldclassificatie en mutatiesignalering zijn gebaseerd op vakmanschap. 

 

• Toename mogelijkheden IT en AI  

 

• (Near real-time) Information as a Service 

 

 

 

 

 



Satellieten voor aardobservatie 

Aangekochte data voor Satellietdataportaal 2020 

6 landsdekkende opnames Superview 0,5 * 0,5 meter pixels 

 

Open data Copernicus 

Sentinel-1  iedere 6 dagen een radaropname 8*10 meter pixels 

Sentinel-2  iedere 5 dagen een opname 10 *10 meter pixels 

 

Open data NASA o.a. 

Landsat-8  iedere 16 dagen een opname met 15 *15 meter pixels 

 

Eindeloos veel commerciële satellietbeelden 

Worldview, Ikonos, SPOT, Pleiades, Quickbird,... 

 



Waarheidsgetrouwe kleuren Infrarood Gesegmenteerd 

Voorbeeld satellietdata  



   

Relatie beeldmateriaal en objecten 

        

        
TripleSat   (0,8m)   PlanetScope   (3,2m)   RapidEye   (5m)   S2   (10m)   

  



VHR 2018: TripleSat 



VHR 2019-: SuperView 



Ontwikkeling AI 



Onze aanpak – Strategie 

    

 
• Vergroten van de beelverwerkingscapaciteit 
• Begrijpen van het mutatiesignaal en de black box 
• Meerdere keren gebruik van één mutatiesignaal 

 
 



Wij willen transparant zijn in onze AI 

- Voorkeur voor Open beeldData  (PDOK-Satellietdataportaal) 

- Resultaten niet afschermen – Open Data Coöperatie 

- AI-scripts als open innovatie uitvoeren 

- Patentering van uitvindingen 

 



 
 

SignalEyes® en gebruik AI 



SignalEyes Infrastructuur 



SignalEyes componenten 

   

Raster signals 

Image (dir) 

Array per class (geotiff) 

Vector signals + attributes 

Postgres DB 

- Vector signals 

(object and segment 

level) 

- Signal attributes 

 

• Storage: 
 

1. Image Catalog 

2. Object Pool 

3. Signal Storage 
 

• Store signals 

• Raster level (Sr) 

• Object level (So) 

• Object-segment level (Sos) 

• Object and segment level attributes 



SignalEyes componenten 

   

• Microservices: 
 

1. Image Processor 

2. External Object Manager  

3. Signal Generator 
 

• Produce signals (Sr, So, Sos) 

• ML / DL / rule-based core 
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SignalEyes componenten 

   

• Microservices: 
 

1. Image Processor 

2. External Object Manager  

3. Signal Generator 
• Produce signals (Sr, So, Sos) 

• ML / DL / rule-based core 

• Interdependency (Directed Acyclic Graph) 

• Patent pending, approach allows: 

• Higher accuracies by explicitly (controlled) addressing detection preconditions 

• Modular approach: 

• Easy extension to higher complexity, other areas 

• Separate training datasets 

• Explicit modelling of object relations, improved transparency 

• Possibility to generate detection narrative 

 

 

 



SignalEyes componenten 

   

• Microservices: 
 

1. Image Processor 

2. External Object Manager  

3. Signal Generator 
• Produce signals (Sr, So, Sos) 

• ML / DL / rule-based core 

• Interdependency (Directed Acyclic Graph) 

• Patent pending 

• Operational in various projects: 

• Raster-level cloud, cloud shadow, tree, building, water, road, solar panel, … 

• Object-level tree existence, parcel changes, grass cutting, arable crop 
harvest, ploughing, … 

 

 

 



SignalEyes componenten 

   

- Accounts 

- Customers 

- Permissions 

- Roles 

 

User Management 

Postgres DB 

• User interaction: 
 

1. API 
 

• Provide customers with ability to: 

• Get their objects, images, signals 

• Get summarized statistics 

• Add their own objects and signals 

• Manage their subscriptions 

 

• Specifications 

• Makes use of OGC standards 

• Secure (TLS v1.2, OAuth 2.0) 

 

Web 

server 

Flask 

API 
Geoserver 

API 



Scalable cloud infrastructure 

   

 

 

 
 

 
 

Indicator Result  

Average time 

per image  

(small job / 

large job / 
difference) 

  Queue time Processing 
time 

Total time 

Small job  
(21 images) 

07:05.9 00:44.5 07:50.4 

Large job 
(94 images) 

07:10.7 01:12.3 08:23.0 

Difference 4.8s (+1%) 27.8s 
(+62%) 

+32.6s 
(+7%) 



 
 

Toepassingen 



Wat doet NEO met AI in 2020? 

 

• Hele jaar: monitoring van alle 550.000 landbouwpercelen in NL 

• Hele jaar: alle zonnepanelen, rieten daken, enz. 

• Vanaf februari alle 140 miljoen bomen 

• Vanaf september alle wegen en waterlopen, overige terreindelen 

• Vanaf eind 2020 hopen we ook alle gebouwen te monitoren. 

 



Voorbeelden: Herkenning: water 



Voorbeelden: Herkenning: bomen 



Voorbeelden: Herkenning: landbouw 



Voorbeelden: Herkenning: gebouwen 



Voorbeelden: Herkenning: wegen 



Voorbeelden: Herkenning (luchtfoto’s): zonnepanelen 



Satellietbeeld 

Water Wegen Gebouwen 

classificatie 

Waarschijnlijkheid 

tussen 

0 (zwart) 

1 (wit) 

Results: classificatie 



Classificaties, tijdstip 1 

GRU 

Output: 

waarschijnlijkheid van mutatie 

tussen 0 en 1 

Classificaties, tijdstip 3 Classificaties, tijdstip 2 
Onze aanpak – kracht van de herhaling 



Mutatie detectie m.b.v. deep learning 



Wegen 

Automatische herkenning 

van wegen 

 

Toepassingen:  

- DTB 

- BGT 

- NWB 

- Asset management 

- Groenbeheer 

- Etc. 



Voorbeeld A6 / A27 



Landbouw 

• Heterogeniteit op een perceel 

• Classificatie gewassen, oogstdata 

 

Monitoring geometrie  op 
550.000 percelen 

 



Bomen - beheer 

Toepassingen 

satellietbeelden 

Mogelijke illegale kap 

wordt zichtbaar op voor 

de handhaver zichtbare 

en onzichtbare locaties 
Diensten 



Diensten 

Bomen - beheer 

Mogelijke illegale kap 

wordt zichtbaar op voor 

de handhaver zichtbare 

en onzichtbare locaties 



Detectie zonnepanelen 

• Zonneparken en 

zonnepanelen op 

daken in Nederland 

 

• Up-to-date: 6 updates 

per jaar 



Extra detail data: vermogen en 
potentieel 
- 3D-dakmodel 

- 3D-oppervlakteberekening 

- Verrekening van verschillende analyses; 
hellingshoek, oriëntatie, zonnekracht, 
aantal zonuren, etc. 

- Daarnaast potentieel bepalen indien nog 
geen zonnepaneel 

 

   



Hoge frequentie monitoring 

 

 

   

Maart 2018 September 2017 Juni 2017 



Waar stroomt het water 

bij zware buien? 

 

Verharding 

Toepassingen 

satellietbeelden 



Verharding - wateroverlast 

Toepassingen 

satellietbeelden 

Monitoring 

overlandafvoer 

waterstromen met BGT 

data, hoogtedata, 

satellietbeelden en 

luchtfoto’s 

 



Monitoring waterwegen 

Afwijking! 

Afwijking! 

Waterwegen 



Automatische herkenning 
van vegetatiesoorten in 
smalle en brede 
waterwegen tot 1 meter 

Vegetatiemonitoring waterwegen 



Vegetatiemonitoring waterwegen 

• Maandelijkse monitoring (6 
x per jaar) 

• Voorspellend datamodel 

• Gebruik open data 

• Herkenning van 
Dempingen, dichtgroeien 
sloten, Droogte, Monitoren 
oevers 

 



Vegetatiemonitoring waterwegen 

• Gele vlakken: Overige 
watervegetatie 

• Groene vlakken: 
Gedetecteerd 
eendenkroos 

 



Vegetatiemonitoring waterwegen 

• Gele vlakken: Overige 
watervegetatie 

• Groene vlakken: 
Gedetecteerd 
eendenkroos 

 



Fonteinkruid op randmeren 

Ontwikkeling Fonteinkruid in 2019 op Sentinel-2 beelden. Fonteinkruid geeft overlast aan boten en 

zwemmers. 



Vegetatiemonitoring 
 
Vegetatielegger, ecotopenkaart (lopende marktconsultatie voor het 

automatiseren van ecotopenkartering) 

Rapport NEO 2015 “HAALBAARHEID JAARLIJKSE MONITORING VEGETATIEONTWIKKELING NATTE 
BEHEERGEBIED” 



NEO B.V. 
 
  
Stadsring 65d 
Amersfoort 
 
T +31-33-2100700 
 
E info@neo.nl 

www.neo.nl 


