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Het is ook een 
locatievraagstuk.

COVID-19 is niet alleen een medisch vraagstuk.



Inventarisatie contact 
tracing apps

Inventarisatie plaatsbepaling 
met zendmasten

Ethische referentie gebruik 
persoonlijke locatiedata

Internationaal overzicht 
verplaatsingsgegevens 

telecomprovider voor overheid

Oproep BGT bronhouders 
aanleveren optionele gegevens

Storymap fietspaden 
social-distance-proof

Quickscan toepasbaarheid 
locatiegegevens mobiele 

telefoons

Werkgroep Corona data
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Quickscan toepasbaarheid locatiegegevens van mobiele 
telefoons om drukte te meten



Het kan, maar het mag niet!
Google gebruiksvoorwaarden verbiedt scrapen van locatiegegevens door derden





LOCATIES VAN O.M. 
SPEELVOORZIENINGEN SPEELTUINEN VOLKSTUINEN

BUNGALOWPARKEN HONDENUITLAATPLAATSEN



https://public.tableau.com/profile/svbbgtkwaliteitsrapportage#!/vizhome/Dashboard_Covid19_objecten/Monitor_Covid19






BRT Wegdeel verhardingsbreedteklasse
rood: <2 meter breed
geel:  2-4 meter breed





Om de breedte van de voetpaden automatisch in te schatten en in te delen volgens een risicoprofiel combineert het 
Social Distancing Dashboard gegevens vanuit meerdere bronnen: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en OpenStreetMap. Is een straat of wijk rood gekleurd, dan is het daar 
erg lastig om 1,5 meter afstand te houden. Kleurt het gebied blauw, dan is het juist erg makkelijk om afstand te 
bewaren.



Reacties

▪ “Net even gekeken bij mij in de buurt, er klopt niets van deze kaart, bijvoorbeeld op een 
pleintje van zo’n 40 vierkante meter lopen twee rode lijnen...”

▪ “Leuk, zo'n kleuren kaart gemaakt door computermodellen. Ik heb even ingezoomd in mijn 
buurt en klopt niks weinig van. Waar het rustig is staat het rood ivm een smallere stoep, 
en waar vele mensen de hele dag rondhangen is het groen.”

▪ “Als ik via de groene wegen een route plan loop ik precies via alle druk bezochte wegen.”

▪ “Daar is deze map niet voor bedoeld. Waar geen 1,5m gehouden kan worden zullen 
aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Zoals 1 richtingsverkeer oid.”

▪ “Mensen met een geo achtergrond en ervaring met bv arcgis kunnen zoiets maken. HBO 
werk. Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn.”



Geo4COVID fase 2

Vervolgactiviteiten t/m december 2020:

• Kennis delen over COVID en locatiedata

• Informatiemodel Geo4COVID 

• Praktische handreiking ethiek en persoonlijke locatiedata



Meer informatie

▪ Dossier Geo4COVID in beeld

▪ Fietspaden: waar zijn fietspaden social-distance-proof?

▪ Monitor COVID-19 relevante objecten

▪ Wetenschappers maken 1,5-meterplattegrond voor grote Nederlandse steden

https://www.geonovum.nl/node/1940
https://storymaps.arcgis.com/stories/260bb942482a4440a90b32fa4bbc0551
https://public.tableau.com/profile/svbbgtkwaliteitsrapportage#!/vizhome/Dashboard_Covid19_objecten/Monitor_Covid19
https://www.nu.nl/tech/6051091/wetenschappers-maken-15-meterplattegrond-voor-grote-nederlandse-steden.html
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