
Geo4COVID: 
locatiedata voor COVID-19

DiS Geo: Van de kaart

6 oktober 2020



Het is ook een 
locatievraagstuk.

COVID-19 is niet alleen een medisch vraagstuk.



Voorbeelden

https://www.geonovum.nl/themas/geo4covid

Inventarisatie contact 
tracing apps

Quickscan locatiebepaling

Ethische referentie gebruik 
persoonlijke locatiedata

Oproep BGT bronhouders 
aanleveren optionele gegevens

1,5 meter samenleving

Quickscan toepasbaarheid 
locatiegegevens mobiele 

telefoons

Druktemonitors

Quickscan gebruik telecomdata in 
andere Europese landen

https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/internationale-apps-voor-bestrijding-covid
https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/internationale-apps-voor-bestrijding-covid
https://www.geonovum.nl/documents/20200406-quickscan-locatiebepaling-en-covid-19-v020pdf
https://www.geonovum.nl/themas/geo4covid#consultatie
https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/oproep-aan-bronhouders-bgt-data-voor-managen-corona-crisis
https://www.geonovum.nl/themas/geo4covid#inspiratie
https://www.geonovum.nl/themas/geo4covid#inspiratie
https://www.geonovum.nl/uploads/documents/20200614_quickscan_telecomdata_voor_COVID_in_EU%20v1.pdf


Google mobility reports



Google mobility reports

Voor heel Nederland en per provincie

bron: https://www.google.com/covid19/mobility/



Quickscan toepasbaarheid locatiegegevens 
van mobiele telefoons om drukte te meten



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



Druktemonitors

▪ Op basis van sensoren 
(presentatie Imagem)

▪ Op basis van expert tellingen: 
– Provincie Utrecht

– Veluwe

▪ Op basis van locatiegegevens van app op mobiele 
telefoon:
– Gemeente Rotterdam

▪ Onbekend op basis waarvan:
– Gemeente Amsterdam



Druktemonitor provincie Utrecht en Veluwe

bron: https://www.druktemonitorutrecht.nl/ 
bron: https://www.toerismevan.nl/nieuws/bezoekersdrukte-airborne-region/#monitor



Druktemonitor gemeente Rotterdam

Bron: https://spotrotterdam.nl/



Druktemonitor gemeente Amsterdam

Bron: https://maps.amsterdam.nl/corona_drukrustig/



1,5 meter samenleving
en de basisregistraties

▪ BGT

▪ Fietspaden

▪ Social Distancing 

Dashboard

▪ Maaksamenruimte



Fietspaden

Bron: https://storymaps.arcgis.com/stories/260bb942482a4440a90b32fa4bbc0551



Fietspaden

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



Social Distancing Dashboard 1,5 meter

TU Delft en het AMS Institute hebben een dashboard ontwikkeld dat laat zien op welke plekken in grote steden het 
makkelijk is om 1,5 meter afstand te houden:
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. bron: https://covid19.social-glass.tudelft.nl/#14/52.3722/4.88072



Ga naar 

www.menti.com

en gebruik de code

28 41 80 0 

Óf

Maak gebruik van de link uit de chat: 
https://www.menti.com/53ktf1gcrr

about:blank


Waar zetten we op dit moment op in met 
Geo4Covid?

▪ Kennis- en netwerkfunctie

▪ Ethisch referentiekader

▪ Statistisch/ruimtelijke modellering tbv
voorspellingen zonder privacy bezwaren



Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort, NL

Postbus 508, 3800 AM Amersfoort, NL

+ 31 (0) 334 604 100

info@geonovum.nl

www.geonovum.nl

@geonovum.nl

Voor vragen en/of opmerkingen:
Wideke Boersma (w.boersma@geonovum.nl)
Gineke van Putten (g.vanputten@geonovum.nl) 

about:blank
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