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Presentaties ideeën 
 
Na een introductie van John Schobben over DigiShape (zie bijgevoegde presentatie) zoomen we in 

op de Noordzee en geven een aantal mensen een pitch met hun ideeën en de mogelijkheden die ze 
vanuit hun instituut zien (de presentaties zijn bijgevoegd): 
 
Peter: 

• MARIS heeft samen met NIOZ en de VU de applicatie Eye On Water ontwikkeld. Daarmee 

kunnen ‘burgers’ de waterkleur meten (‘citizen science’). Vervolgens krijgt de gebruiker 
informatie over het water. Zie voor meer informatie www.eyeonwater.org. 

• MARIS heeft ook aan een vergelijkbare app gewerkt om waterplanten te melden. 
• Als we burgers betrekken, moeten we ook informatie terug geven. 

 
Arnold: 

• Wageningen universiteit (WUR) wil begrijpen wat er gebeurt in de onderste 1 à 2 kilometer 
van de atmosfeer. Daarom doen ze o.a. CO2 en methaan observaties.  

• Tevens ontwikkelen ze modellen voor de land-lucht interacties en voor luchtstromingen. 
• Met deze tools kan de WUR de windpatronen rondom windmolens en de interactie in 

luchtstromen aangeven. Zo kun je de windopbrengst en de windvelden berekenen. 
 
Ger Jan: 

• Wageningen Marine Research werkt veel aan cumulatieve effecten van gebruik op zee. Ze 
hebben inmiddels 8000 effectketens beschreven en het (relatieve) belang er van 

aangegeven.  
• Het systeem is opgebouwd, maar er zijn nog meer data nodig over verstoring-effect 

relaties. 
• Peter merkt op dat MARIS heeft meegedaan aan het project Clipea (?), waarin data over de 

verspreiding van soorten is verzameld. 
 
Fedor: 

• Geeft een bespiegeling over data en systemen. Kern is dat we data zien, we zien touwtjes, 
wat de vraag is wat er gebeurt als we aan touwtjes trekken. 

 
Krista: 

• Het CBS heeft verschillende afdelingen die gerelateerd zijn aan dit onderwerp: 
o Biodiversiteit (werkt aan de Living Planet Index) 

o Scheepvaart (AIS-data) 
o Milieu Economische Activiteit 

• Krista zelf werkt bij de afdeling Beleid Statistiek 
• Het CBS heeft veel geaggregeerde data en niet zo zeer gedetailleerde ruimtelijk data. 
• Cees merkt op dat het CBS bruikbare visualisatie technieken heeft om bijvoorbeeld 

‘dashboards’ mee te maken. 
 

Gezamenlijke brainstorm 
 
Voortbordurend op de pitches houden we een brainstorm om tot een gezamenlijk idee te komen. 
Hieronder de opmerkingen die daarbij zijn gemaakt: 

• Als we patroonherkenning toe gaan passen kunnen we misschien verrast worden door de 
uitkomsten. 

• We kunnen een paar effectketens selecteren en die goed visualiseren. 

• Er zijn op de Noordzee drie grote actoren: voedsel, natuur en energie. 
• Het PBL heeft een rapport met verkenningen over de Noordzee geschreven. Kunnen we als 

uitgangspunt gebruiken. 

http://www.eyeonwater.org/


• Een aantal modellen heeft een relatief grote rekentijd nodig. Realtime toepassen bij een 

visualisatie wordt dan moeilijk. We zouden daarom een aantal scenario’s moeten afspreken 
en die vooraf doorrekenen. 

• WMR onderscheidt 8000 effectketens. We moeten voor de pilot een deel van de ketens 
selecteren vanwege de omvang van het werk. De keten is opgebouwd uit een activiteit, een 
‘pressure’ en een effect op een bepaalde soort. 

• Lodewijk Abspoel is ook bezig met visualisatie van Noordzee-data. Dat project heet 
NorthSEE of Noordzee-aquarium. Gerjan Piet is hierbij betrokken en John heeft Lodewijk 

kort gesproken. 
• De ecologische effecten zijn eigenlijk te zien als een tweetrapsraket; eerst een direct effect 

op een soort en daarna de indirecte effecten op andere soorten door interacties (zoals 
voedselweb). 

• We zien de volgende data als nuttig voor deze use-case; fysica, gebruik, ecologie en 
economie. 

• Er lopen in de discussie twee dingen door elkaar; één kant gaat over het visualiseren van 
de data en de andere kant gaat over het vergroten van het inzicht door het analyseren van 
procesketens. 

• Misschien goed voor de diversiteit van ons consortium en de innovatiekracht een kleine 

startup mee te laten doen. Wie heeft hier ideeën over? 
• Tip: maak filmpjes in ruimte en tijd. 
• Let op eventuele vertrouwelijkheid van data en neem een disclaimer op. In dat geval 

werken we met data op de plek waar ze staan en maken geen kopie. 
 
 
Conclusies en afspraken 

1. We beperken ons tot windmolens en visserij. Overige gebruiksfuncties nemen we in dit 
stadium niet mee. 

2. In deze use-case richten we ons op het NCP. Daarnaast gaat een uitwerking lopen in de 

Voordelta, maar die valt onder het project PMR (= natuurcompensatie 2e Maasvlakte). 
3. Als doelgroep van ons te ontwikkelen instrumentarium zien we zowel beleidsmakers als 

onderzoekers. Ook onderzoekers krijgen meer inzicht door betere visualisatie van data. 
4. Voor het NCP maken we fysische, ecologische, gebruiks en economische data beschikbaar 

in één systeem i.r.t. windenergie en visserij. 
5. Vervolgens projecteren we hier de belangrijkste effectketens op, ondersteund door 

eventuele modelsimulaties (met een aantal scenario’s). 
6. We missen nog het bedrijfsleven aan tafel: 

a. Aktie Gerjan: windenergie-sector benaderen om mee te doen. 
b. Aktie John: van Oord benaderen om mee te doen. 
c. Aktie iedereen: eventuele startup voordragen als partner 

7. De basis voor DigiShape is dat ieder deel van de ‘gouden driehoek’ (bedrijfsleven, 
kennisinstelling en overheid) investeert in het gemeenschappelijk project. Dat kan door 

geld of ‘in kind’ (uren, data, koppelen met lopende projecten, faciliteiten, ….). Aktie 
iedereen: nagaan bij je eigen instituut wat en hoe je bij kan dragen aan een 
gemeenschappelijke pot met middelen. 

8. Tot nog toe hebben we het gehad over WAT we gaan doen. In de volgende bijeenkomst 
gaan we het hebben over HOE we het gaan doen (welke technieken, welke data). 

 
 

 
 

 


