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NEXTGEOSS project maakt een federatieve data hub voor de
toegang en exploitatie van aardobservatie en in-situ data, met
inbegrip van gebruikersvriendelijke tools om deze data te
verzamelen, te ontsluiten, en toe te passen in de verschillende WUR
domeinen en voor het creëren van innovatieve en business
georiënteerde applicaties. Wageningen Environmental Research
(WENR) draagt in NEXTGEOSS bij aan de centrale pilots landbouw
& biodiversiteit. Verder helpt WENR om de activiteiten goed te laten
aansluiten aan de mondiale monitoringsnetwerken GEOGLAM,GEO-BON en agronomische netwerken zoals AGMIP en het
CGIAR big data initiatief.
De landbouw pilot richt zich op het beter ontsluiten van op
satellietbeelden gebaseerde gewasindicatoren, en gewas
gerelateerde in-situ data voor mondiale landbouw monitoring. We
richten ons bijvoorbeeld op het verbeteren van viewers om
gewasgroei te visualiseren en het ontsluiten van lokale in-situ data
om oogstvoorspellingen te verbeteren. De biodiversiteit pilot richt
zich op een European Data Hub voor uit remote sensing (RS)
afgeleide Essential Biodiversiteits Variabelen (EBV’s) ter
ondersteuning van mondiale biodiversiteits monitoring.
NextGEOSS richt zich dus op het ontsluiten en verbinden van vrij
beschikbare satellietdata en in-situ data in Europese en mondiale
datacentra voor WUR toepassingen.
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Barcelona (Spanje), DLR Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt
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Planning en voortgang
Loopt het project volgens
planning? Indien er wijzigingen
zijn t.o.v. de plannen, geef
hierop een toelichting. Indien er
knelpunten zijn, geef hiervan
een korte beschrijving
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Observatory of Athens (Griekenland), TDUE Terradue Srl (Italie),
EUCON Euroconsult SA (Frankrijk), ALTA Altamira Information SL
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Het project verloopt volgens planning.

Highlights
Sinds KO in Lissabon 2017 zijn we vooral druk bezig geweest met afstemming eindgebruikers om
de te ontwikkelen producten beter te beschrijven, waaronder de tools voor het verzamelen van
agrarische velddata en het initieren van de cloud computing voor habitat modellering, en hiervoor
de benodigde complexe samenwerkingsverbanden op te zetten.
De AGRO STAC tool wordt op het moment verbetert om heterogene veldmetingen in op te kunnen
slaan en alle verzamelde veld data te kunnen visualiseren en te analyseren. Samen met de CGIAR
instituten wordt de data curation procedure (opschonen, annoteren) van veldexperimenten
geevalueerd en wordt gekeken of en hoe WENR een data curation hub zou kunnen worden.

Pilot Biodiversiteit is nu druk bezig om de Essential Biodiversity Variables (EBVs) te onsluiten in de
NEXTGEOSS datahub en om de cloud processing voor Europese habitat modellering op te zetten.

Grafische weergave modelopzet voor de habitat modelling in de cloud.
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(*) Hiermee wordt bedoeld: contractonderzoek dat voortkomt uit dit project, aanvullende
subsidies die zijn verkregen en spin-off bedrijvigheid.
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nee

Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website
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