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Abstract  

 

De centrale vraag in dit onderzoek is op welke manier cartografie als hulpmiddel wordt 

gebruikt bij rampenparaatheid binnen de huidige Filipijnse context.  

 

Uit een literatuur analyse blijkt dat preventieve cartografische inspanningen en 

geografische informatiesystemen (GIS) reeds hun functie bewezen hebben bij 

voorgaande natuurrampen in de Filipijnse context en elders. Het opstellen van GIS in 

noodhulpmanagement, is een samenwerking tussen vijf actoren: humanitaire, private 

en overheidsorganisaties, digitale vrijwilligers en de geëngageerde lokale burgers.  

 In een tijdsspanne van slechts 10 jaar, waarvan voornamelijk de laatste 4, zijn 

er binnen de Filipijnse context veel inspanningen te zien waarbij geografische 

informatiesystemen als middel gebruikt worden voor beleid, communicatie en educatie 

om tot een betere rampenparaatheid te komen. Door het frequent voorkomen van 

natuurrampen is door de Filipijnse overheid een beleid uitgewerkt waarin voornamelijk 

ingezet wordt op ramp reducerende maatregelen, gebaseerd op wetenschappelijke 

geografische analyses. Toch is, binnen zowel de Filipijnse context als op internationaal 

niveau, de laatste jaren een focusverschuiving zichtbaar naar lokale participatie voor 

rampenparaatheid. Uit analyses na de verwoestende Filipijnse tyfoon Haiyan in 2013 

wordt de vraag naar lokale integratie benadrukt. Capaciteitsverhogingen maken het op 

lokaal niveau mogelijk om een lokaal rampenparaatheidsplan uit te werken en toe te 

passen. Dit ontwikkeld zicht de laatste jaren simultaan met lokale participatieve 

cartografische inspanningen a.d.h.v. de OpenStreetMap (OSM) software. Dit stelt de 

lokale gemeenschap in staat hun eigen omgeving in kaart te brengen en deze te 

onderhouden. Met deze basis kunnen beschikbare wetenschappelijke data 

geïntegreerd worden in de lokale context. Overheid, ngo’s en lokale initiatieven streven 

deze lokale cartografische participatie na, maar grootschalige implementatie in de 

praktijk blijft voorlopig uit.  

 Het literatuur onderzoek werd aangevuld met informatieverzameling via sociale 

media, conferentievideo’s en blogs. Daarnaast zijn vijf aanvullende interviews 

afgenomen. Drie met Filipijnse cartografische experten en twee andere met (ex-) 

medewerkers van humanitaire organisaties.  
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Inleiding  

 

Door de geografische ligging nabij de ‘Ring van vuur’, boven twee tektonische platen, 

in de Stille Oceaan worden de Filipijnse eilanden vaak getroffen door natuurrampen 

(Figuur 1). Ze halen de vierde plaats in de Global Risk Index 2016, een  

kwalificatiesysteem waar de meest kwetsbare landen voor natuurrampen worden 

opgelijst (Kreft et all, 2016). De Filipijnse eilandengroep bestaat uit meer dan 7.100 

eilanden waar bijna 100 miljoen Filipijnen wonen. Als middelhoog-inkomensland 

hebben de Filipijnen economisch sterk te lijden onder het permanent  voorkomen van 

verschillende natuurrampen. De schade aan infrastructuur en het psychische lijden 

vertraagt de verdere ontwikkeling en economische groei van het land. Door de 

verschillende natuurrampen samen wordt een jaarlijkse economische schade 

geraamd van 7.8 miljoen USD. Door klimaatsverandering verwacht men meer 

natuurrampen en zullen investeerders uit de Filipijnen weg blijven. Bovendien 

bevinden de meeste investeringen en economische activiteiten zich langs de 

kustlijnen. In 2014 leefde 24 miljoen of 25% van de bevolking in armoede. Daarnaast 

leeft 21% rond de armoedegrens en is zeer kwetsbaar om in de armoede terecht te 

komen wanneer een natuurramp plaatsvindt. Deze bevolkingsgroepen zijn niet in staat 

zich zelfstandig te herstellen van een natuurramp en zijn dus zeer gevoelig om 

hierdoor in armoede te verzeilen. Rampenparaatheid heeft een belangrijke rol in de 

bestrijding van armoede en ongelijkheid (Bowen, 2015).   

 

“ Sustainable development cannot be achieved unless disaster risk is 
reduced.”(UNISDR 2015, p5) 

 

 

Figuur 1: Overzicht 
van tropische 
cyclonen in de 
Aziatische-Pacifisch 
regio tussen 1965 en 
2016. De Filipijnse 
eilanden liggen in 
een vaak getroffen 
regio. 

Bron: OCHA 
gepubliceerd in het 
Global Assessment 
Report on Disaster 
Risk Reduction 
(2016) informatie 
verkregen via NASA. 
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Aan de zeer kwetsbare geografische ligging van de Filipijnse eilanden kan men weinig 

veranderen. Wat men kan doen is anticiperen op wat komen gaat. Dit onderzoek focust 

op de creatie van kaarten en het verzamelen van informatie in de paraatheidfase, 

vooraleer een natuurramp heeft plaatsgevonden. Rampenparaatheid past binnen een 

bredere focusverschuiving die gezien kan worden in de noodhulp sector en zelfs de 

gehele humanitaire sector. Om de duurzaamheid van humanitaire inspanningen te 

vergroten wordt meer aandacht besteed aan preventieve inspanningen. Dit door 

enerzijds het voorkomen van de ramp zelf en anderzijds door het inperken van de 

schade die veroorzaakt zal worden door de ramp. De betrokkenheid van de lokale 

bevolking en de samenwerking op lokaal niveau tijdens het noodhulpproces heeft de 

laatste jaren veel aan populariteit gewonnen omwille van de vraag naar duurzame 

projecten (UNISDR 2015). De eerste vragen die bij een noodhulp interventie wordt 

gesteld, zijn: Waar is de ramp? Wie heeft hulp nodig? Welke schade is er? Indien er 

geen kaart van het gebied bestaat of indien men niet weet of er mensen wonen en 

welke wegen er liggen vormt dit een eerste struikelblok voor noodhulp. 

 

In dit onderzoek wordt de kaart als basis voor een breder platform gezien, waarop 

informatie aan geografische locaties gelinkt wordt en gedeeld kan worden. Dergelijke 

platformen worden ook Geografisch Informatie Systeem (GIS)1 genoemd. Dit is op zich 

niets nieuws, het eerste GIS dat werd gebruikt voor humanitaire doeleinden dateert 

reeds van 1852.  In Londen werd toen op een kaart aangeduid waar Cholera patiënten 

woonden. Op deze manier werd duidelijk dat patiënten vooral langs het water of rond 

bepaalde pompen woonde. Sinds dan worden ruimtelijke analyses gebruikt voor 

humanitaire doeleinden (Qadir et all, 2016).   

 Enerzijds is GIS een antwoord op de vraag hoe in het huidig digitale 

informatietijdperk dataverzameling kan geoptimaliseerd worden ter voorbereiding van 

mogelijke humanitaire rampen (WereldBank, 2014 A). Cartografie is een hulpmiddel 

om verschillende soorten informatie te verzamelen zoals het wegennet, de rivieren en 

belangrijke gebouwen, ook wel points of interest (POI) genoemd. Dit lijkt misschien 

voordehandliggende informatie, maar van vele regio’s op aarde is dit niet in kaart 

gebracht. Cartografische inspanningen kunnen hierbij gezien worden als de basis voor 

het reduceren van schade bij mogelijke natuurrampen (Lundkvisk, 2016).   

 

                                                

1  Ook beschreven als ’A computer system that can be used to storage view, process, analyst, manage 

and integrate geographic information. 
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 Anderzijds bied GIS de mogelijkheid aan alle betrokken partners informatie toe 

te voegen aan een basiskaart. Het laatste decennia heeft internettechnologie het 

mogelijk gemaakt dat  digitale humanitaire vrijwilligers en de getroffen burgers actief 

kunnen meewerken in alle fasen van het noodhulpmanagement. In de literatuur wordt 

de aardbeving die Haïti in 2010 door elkaar schudde gezien als kantelpunt waarin 

digitale humanitaire vrijwilligers hun intrede maakten bij de noodhulprespons (Meier, 

2012, Whipkey 2015, UNOCHA, 2013, UNISDR, 2015 & Ziemke, 2012). Door het 

voorbereidende werk werkten voor de eerste keer 

digitale vrijwilligers, humanitaire organisaties en 

de lokale bevolking internationaal samen om 

informatie van de getroffen regio in kaart te 

brengen en te bundelen. Ten eerste werd aan de 

hand van satellietbeelden de hoofdstad, Port-au-

Prince, in een minimum van tijd in kaart gebracht. 

Ter ondersteuning van de humanitaire 

noodhulpacties hielp de vrijwillige digitale 

gemeenschap een overzicht op te stellen door 

informatie in kaart te brengen: welke wegen 

toegankelijk waren, welke noden waar gevraagd 

werden, waar noodhulpcentra zich bevonden, 

etc. Dit was mogelijk doordat software en 

technologische platformen beschikbaar waren en 

zo vrijwilligers vanop een afstand een bijdrage 

konden leveren. De meeste vrijwilligers maakte 

gebruik van de open source software 

OpenStreetMap (OSM). Op Figuur 2 zien we dat 

Port-au-Prince in 2010 een lege vlek was en dat 

de kaart door vrijwilligers werd aangevuld met 

wegen en later met crisisinformatie zoals de 

locatie van opvangcentra. Ten tweede konden 

getroffen personen voor het eerst op grote schaal 

hun noden te delen. Data vanuit verschillende 

bronnen zoals Twitter, persoonlijke foto’s, sms-

berichten, etc. werden, hoofdzakelijk manueel, 

geografisch gelinkt aan de recent gecreëerde 

kaart. Dit enorme werk kon enkel snel uitgevoerd 

worden doordat veel vrijwilligers samenwerkten.  

Figuur 2: Van boven naar onder is de 
bijdrage te zien van digitale vrijwilligers die 
door gebruik van OSM software getroffen 
gebieden, in dit geval Port-au-Prince na de 
aardbeving in 2010. Rechts is 
multidisciplinaire informatie visueel 
duidelijk voor alle betrokken actoren in de 
noodsituatie. 

Bron: ‘introducing Crisis Mapping: An 
interdisciplinary new field. Door Ziemke 
Jen (2015) 
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 Na deze noodhulpinterventie in 2010 veranderde de aanpak drastisch. Digitale 

vrijwilligers organiseerden zichzelf ter anticipatie van komende rampen. De digitale 

vrijwillige humanitaire gemeenschap reageerde de laatste zes jaar tientallen keren in 

de responsfase van door de mens gecreëerde rampen en natuurrampen, zoals de 

Sendai aardbeving in Japan (2011), de Haiyan tyfoon in de Filipijnen (2013) en het 

politiek conflict in Noord Mali (2013) (Shanley, 2013; Quadir 2016). Vanaf de ebola-

uitbraak in 2014 werden de cartografische inspanningen en dataverzamelingen 

verdergezet om een tweede uitbraak beter te controleren. Dit kan volgens Robert 

Banick2, Projectleider GIS bij de WereldBank, gezien worden als de eerste grote 

digitale cartografische inspanning met betrekking tot rampenparaatheid. Voor het eerst 

werd, met geavanceerde technologie en wetenschappelijk ondersteunde data, een 

geografisch overzicht gemaakt ter anticipatie van een tweede ebola-uitbraak. Het 

succesverhaal van de internationale cartografische inspanningen en de digitale 

informatieverzameling na de aardbeving in Kathmandu (Nepal) in April 2015 was te 

danken aan een uitgewerkt digitaal netwerk, nog voordat de aardbeving plaatsvond. 

In 2013 startte het Kathmandu Living Lab-project waarin 70 tot 100 lokale vrijwilligers 

meewerkten aan een gedetailleerde kaart van Kathmandu om o.a. potentiële 

overstromingsgebieden in kaart te brengen. Deze groep was reeds vertrouwd met 

open source datacollectie en de kracht van de globale vrijwillige digitale humanitaire 

gemeenschap. De lokale GIS-vrijwilligers lanceerden als eerste een internationale 

oproep om mee te werken om bestaande kaarten uit te breiden en om andere getroffen 

gebieden in kaart te brengen na de aardbeving (IFRC, 2015). Momenteel is 

cartografische rampenparaatheid uitgegroeid tot een vaste waarde binnen humanitaire 

organisaties. Zo coördineert bijvoorbeeld de Wereldbank over heel de wereld 

cartografische projecten ter anticipatie van schade door voornamelijk overstromingen. 

Voorbeelden hiervan zijn Bangladesh, Vietnam en Sri Lanka. Er worden zowel 

driedimensionale kaarten, waarop reliëf zichtbaar is, als conventionele 

tweedimensionale kaarten opgesteld. De implementatie van digitale cartografie heeft 

de laatste 6 jaar een evolutie doorstaan waardoor veel kinderziektes zijn opgelost.  

 

                                                

2 Uit eigen interview met Robert Banick (21/11/2016) 
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Methodologie  

 

De zoektocht naar een thesisonderwerp startte vanuit mijn persoonlijke interesse voor 

noodhulpmanagement en Big Data technologie. Door verkennend literatuuronderzoek 

zijn cartografische inspanningen in de Filipijnse context bevonden als gepaste 

onderzoek context. Op chronologische wijze is het gebruik en evolutie van cartografie 

met bijhorende geografisch informatiesysteem en rampenparaatheid geanalyseerd in 

de Filipijnen. Dit over een tijdspanne van ongeveer 10 jaar. Vooral de laatste vier jaar 

is veel verandering te zien.  

 De literatuurstudie is opgebouwd uit analyse van academische artikels en 

rapporten aangevuld door 21ste informatie verzamelingsmethoden zoals Twitter en 

Blog berichten. Eind september 2016 hebben twee toonaangevende internationale 

conferenties plaatsgevonden over ‘crisismapping’ en OSM software. Deze twee 

vonden plaats in Manilla, de Filipijnse hoofdstad. De beschikbare conferentie video’s 

boden een actuele inkijk over de toepassingen van cartografie en rampenparaatheid.   

 Aanvullende informatie werd verkregen via 5 semi gestructureerde interviews. 

Ten eerste werd Jorieke Vyncke, ex-student conflict en ontwikkeling geïnterviewd. 

Haar ervaring als ex-medewerker van de ngo, Humanitaire OpenStreetMap Team 

(HOT) en haar actieve vrijwillige inspanningen binnen de Belgische OSM 

gemeenschap werkte verhelderend voor de totstandkoming en afbakening van de 

onderzoeksvraag. Na de literatuuranalyse van de Filipijnse context zijn drie Skype 

gesprekken afgenomen met Filipijnse cartografische experten en leden van de 

Filipijnse OSM gemeenschap. Tot slot heb ik Robert Banick geïnterviewd via Skype 

die na de humanitaire operatie voor tyfoon Yolanda het OSM schadeanalyse rapport 

schreef. Momenteel werkt hij als rampenparaatheid expert voor de WereldBank in 

Vietnam.  
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1. Theoretisch kader: cartografie en rampenparaatheid  

 

1.1. Intrede geografische informatiesystemen bij rampenparaatheid  

1.1.1 Geografische Informatiesysteem: een kaart vol informatie 

 

Door de digitalisering van de huidige maatschappij creëren we dagelijks een enorme 

hoeveelheid nieuwe data. In het rapport ‘Humanitarianism in the Network Age’ (OCHA, 

2013) wordt de nood aan informatie gelijkwaardig gezien aan de nood aan voedsel of 

water. Data verzamelen, analyseren en verwerken biedt veel kansen, maar ook sociale 

en technische uitdagingen. In noodsituaties is er vaak een grote vraag, maar een 

kleine beschikbaarheid van informatie (Shklovski et al. 2010). Nochtans wordt er ook 

tijdens noodsituaties een overvloed aan data gecreëerd. De grootste uitdaging in de 

humanitaire sector is achterhalen hoe deze data mensenlevens kan redden en 

levenskwaliteit kan verbeteren (OCHA, 2013). Computertechnologie kan helpen deze 

data om te zetten in interpreteerbare informatie. 

Een GIS is een hulpmiddel om verschillende 

soorten informatie te verzamelen en deze in 

relatie tot elkaar visueel te interpreteren (figuur 3). 

Om de werking van ‘slimme’ kaarten te duiden, 

moeten we kort stilstaan bij de vaak voorkomende 

term ‘Big Data’. Belangrijk om dit concept te 

begrijpen, zijn de 3 V’s van ‘Big Data’ die vaak 

terugkomen in de literatuur. Ten eerste spreken 

we van een uitzonderlijk Volume van beschikbare 

data. Er worden zodanig veel gegevens 

opgenomen dat een menselijk brein deze niet 

meer kan analyseren. Een tweede kenmerk is de 

revolutionaire snelheid, Velocity, waarmee de 

data verzameld en geanalyseerd worden. Het 

laatste kenmerk is de Variëteit van de bronnen 

waarvan de data afkomstig zijn. De data worden 

verzameld vanuit verschillende kanalen, zowel offline (enquêtes) als online (foto’s, 

tekst, video’s, satellietbeelden, sociale media, e-mail, blogs, nieuwskanalen, etc.) 

(Whipkey, 2015 & Ajibade, Adediran, 2016).  

 

 

Figuur 3: Visualisatie van lagensysteem 
in een geografisch informatieplatform 

Bron: gebaseerd op http://www.in.gov/ 
(2016) 

http://www.in.gov/
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Vooral de laatste 25 jaar onderging de GIS technologie een revolutie. 

Handmatig gecreëerde kaarten werden vervangen door digitale kaarten waar een 

grotere hoeveelheid data aan gelinkt kon worden. Sinds 2010 zijn er exponentieel veel 

commerciële geografische informatiesystemen ontstaan door o.a. de vrij te gebruiken 

open source software. Op een basisplatform wordt verschillende informatie, in de vorm 

van verschillende lagen, verzameld. Dit brengt ons bij een volgende cruciale punt van 

GIS: de basiskaart (GIS Geography, 2016). Aan de hand van satellietbeelden kan een 

basiskaart voor geografische informatiesystemen opgesteld worden. Door punten, 

lijnen en vlakken aan te duiden op satellietfoto's wordt een foto een intelligente digitale 

kaart. Hieraan kunnen twee soorten data worden gelinkt: toekennende of attribute data 

en ruimtelijke of spatial data. Via GPS-coördinaten kunnen gegevens vanuit 

verschillende bronnen zoals foto’s, mobiele telefonie en sociale media gelinkt worden 

aan een bepaalde plaats. Er wordt een functie toegekend aan de geografische plek. 

Daarnaast kunnen gegevens vanop één geografische plaats maar van een andere 

tijdstip ook aan elkaar gelinkt worden. Hierdoor kunnen linken sneller en efficiënter 

gelegd worden tussen geografische gebieden of verandering in tijd op dezelfde plaats. 

Zo kan bijvoorbeeld de verandering van vegetatie in relatie tot de klimaatsverandering 

gezien worden.  

Deze nieuwe vorm van geografie, ook wel neogeografie genoemd (Turner, 

2006), zorgde voor sociale verandering. Voordien waren het vooral cartografische 

experten die gebruik maakten van GIS. Tegenwoordig is dit opengetrokken naar het 

brede publiek: de datagestuurde innovatie is in ons eigen dagelijks leven haast niet 

meer weg te denken. De meest bekende platformen zijn Google maps (2005), Apple 

maps en Bing maps. We weten welke winkels in de buurt zijn, waar we het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen vinden, etc. Ook het delen van persoonlijke locaties 

creëert informatie, zoals foto’s aan geografische plaatsen linken, en is toegankelijk 

voor het brede publiek. Net door die toegankelijkheid voor de eindgebruiker is GIS erg 

populair in verschillende sectoren. Data kunnen niet langer enkel door specialisten 

gelezen worden maar aan de hand van visualisaties ook door de eindgebruiker zelf. 

De mogelijkheden zijn eindeloos. Een GIS-platform kan snel aangepast worden aan 

de vraag van de eindgebruiker doordat men zelf een selectie kan maken van welke 

informatie zichtbaar moet zijn. Het is een visueel hulpmiddel en een 

communicatieplatform tussen experten en eindgebruikers (Esri. 2012 & Lundkvist, 

2016).  
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Er is één groot struikelblok om een geografisch informatiesysteem voor humanitaire 

doeleinden te creëren. Private bedrijven zoals Google en Apple hebben enorme 

financiële inspanningen geleverd om geografische informatiesystemen zoals 

GoogleMaps en AppleMaps te maken. Om die reden zijn de kaarten beschermd en 

niet bedoeld voor gratis gebruik. Daarenboven is de GoogleStreetView auto enkel 

langs de grootste wegen en steden gereden, maar lang niet overal ter wereld geweest.  

Vooral van Europa en de kustlijnen van de Verenigde staten zijn zeer gedetailleerde 

online kaarten beschikbaar. Rurale delen in ontwikkelingslanden zijn vaak lege 

vlekken (OSM België, 2016). Omwille van o.a. auteursrechten, belangenvermenging 

en financiële motieven kunnen de gegevens van basisplatformen van private bedrijven 

niet gebruikt worden voor humanitaire doeleinden. Daarom hebben digitale vrijwilligers 

een gratis te gebruiken open source OSM platform opgestart. Net zoals op Wikipedia 

kan iedereen informatie toevoegen en de kaart vervolledigen, vandaar de bijnaam ‘het 

Wikipedia van de kaarten’. Dit softwareplatform beoogt de creatie van een 

gedetailleerde kaart van de hele wereld, los van private partners. Iedereen is vrij de 

kaart te downloaden en ze te gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden zoals 

routeplanners, toeristische kaarten, een horecakaart van je buurt, etc. OSM-software 

vierde in 2014 zijn 10-jarig bestaan en is ondertussen veel meer dan software voor de 

creatie van kaarten. Het is uitgegroeid tot een gemotiveerde gemeenschap van 

vrijwilligers en de grootste gratis te gebruiken kaartendatabase. Door gebruik te maken 

van een toegankelijk platform, opgebouwd uit publieke software, kunnen mensen over 

heel de wereld samen één project of persoonlijke kaarten maken met geselecteerde 

informatie.  

  In eerste instantie is deze software niet ontwikkeld voor humanitaire 

doeleinden, maar door transparantie eigenschappen zijn de OSM-kaarten vandaag 

toch goed ingeburgerd in humanitaire cartografische projecten (Kogan et all, 2016). 

De ngo Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) werd opgericht in 2010 voor de 

creatie van een GIS-systeem op basis van de OSM-software, specifiek voor 

humanitaire doeleinden. Door specifieke taken d.m.v. een OSM task manager te 

definiëren, wordt geprobeerd de noden van humanitaire organisaties en de 

inspanningen van digitale vrijwilligers op elkaar af te stemmen. Op lokaal niveau geeft 

HOT opleidingen en verifiëren de kaarten die werden opgesteld door de internationale 

gemeenschap. De OSM-gemeenschap is uitgegroeid tot een groep van 3,2 miljoen 

leden waarvan 250.000 actieve leden en is zeer laagdrempelig. Via o.a. blogs 

communiceren ze open en transparant. Mits een kleine introductie kan iedereen die 

beschikt over een computer en een internetverbinding aan de slag met de software. In 

de praktijk is dit idee echter niet vanzelfsprekend. Zo wordt in vraag gesteld hoe loyaal 
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de digitale vrijwilligers zijn. Reeds verschillende studies onderzochten de motivatie van 

deze vrijwilligers. Daaruit volgde dat het gevoel van nuttig te zijn en een rechtstreekse 

bijdrage te kunnen leveren twee belangrijke motivaties zijn. Maar hoe duurzaam zijn 

die motivaties? Daarnaast wordt de kwaliteit van de bijdrage van amateurs ook vaak 

betwist. Extra validatiesystemen zijn vereist wanneer beleidsmakers deze gegevens 

daadwerkelijk gebruiken bij hun beslissingen. Ook de culturele achtergrond en het 

gebrek aan lokale kennis wordt in vraag gesteld bij internationale digitale vrijwilligers 

(Rensor, 2016). Met betrekking tot deze vragen schreef Pierre Béland, projectleider 

van HOT sinds 2012, in November 2016 een blog met de titel ‘Map4Haiti One month 

later - A major but forgotten crisis’. Begin Oktober 2016 raasde orkaan Matthew over 

Haïti. Veel OSM-kaarten waren sinds de aardbeving in 2010 niet meer aangepast en 

dus niet meer accuraat. Ondanks de grote schade zag hij een beperkt digitaal 

internationaal engagement om de getroffen gebieden via satellietbeelden in kaart te 

brengen. Na twee weken werden er al aanzienlijk minder aanpassingen gedaan en 

was HOT genoodzaakt een nieuwe oproep te lanceren. Ook de kwaliteit van de 

informatie die was verzameld, was soms slecht. Veel foutieve of onvolledige 

informatie, zoals bomen die werden geïdentificeerd als hutten, maakten de kaart 

onbetrouwbaar. Dit kwam doordat vooral onervaren vrijwilligers een bijdrage leverden. 

Ze waren nauwelijks gemotiveerd en 40% van de actieve vrijwilligers verrichte slechts 

2% van het totale werk, wat 40 aanpassingen per persoon is. Ook private actoren 

werkten minder gemotiveerd mee om de nodige satellietbeelden te doneren of te 

configureren naar een bruikbaar formaat. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

vrijwillige cartografische inspanningen en informatieverzameling onvoldoende 

betrouwbaar waren om bruikbaar te zijn bij de humanitaire noodhulprespons bij orkaan 

Matthew. Een maand na de orkaan waren er nog steeds gebieden waar geen kaart 

van bestond. Meer dan honderd gemeenschappen rapporteerden dat ze geen enkele 

hulp hadden ontvangen. 

 Digitale vrijwilligers die kleine bijdragen leveren met een lage betrouwbaarheid 

zijn gelabeld als Hit and Run contributors. Ze leveren eerder meer werk voor ervaren 

OSM-gebruikers om dit te verbeteren dan een effectieve bijdrage aan een humanitair 

project. Op Figuur 4 op volgende bladzijde is het ledenaantal van het OSM-netwerk te 

zien. Eind 2015 hebben veel nieuwe vrijwilligers zich aangemeld, maar een groep van 

30% haakt na de eerste dag al af. Wereldwijd is er vandaag een harde kern van 12,8%, 

dat is 250.000 van de 3,2 miljoen OSM-leden, actief. Dagelijkse contribuanten zijn een 

groep van 4000 personen. Vooral een grote groep GIS- en cartografische experten die 

vanaf het begin betrokken waren bij het OSM-project zijn vandaag nog steeds actief. 

Hun bijdrage is van onschatbare waarde (Neis, 2016). 
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Figuur 4: Overzicht 
wereldwijde groei 
aantal actieve OSM 
vrijwilligers.  

Bron: Blog Neis, P., 
A comparative 
study between 
different OSM 
contributor groups 
(13 Nov, 2016). 

 

 

Met heimwee kijkt Béland terug naar de succesvolle OSM-inspanningen bij vorige 

humanitaire acties. Door hun inspanningen bij de aardbeving in Haïti (2010) maakten 

ze naambekendheid bij de VN en andere humanitaire organisaties. Het potentieel van 

de OSM-software voor humanitaire doeleinden had zes jaar geleden veel 

ondersteuning en vertrouwen. Ontelbare projecten zoals o.a. het World Food Program 

(WPF), medische noodhulpinterventies enzovoort, werden geholpen door de inzet van 

de OSM-vrijwilligers. Op het einde van de rit blijft de bijdrage van digitale vrijwilligers 

een belangrijk puzzelstuk in het succesverhaal van de OSM-software voor humanitaire 

GIS-systemen. De organisatie van gezamenlijke sessies, ook Mapathons3 genoemd, 

is volgens Béland cruciaal om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de kaarten te 

verhogen. Dit dan enkel en alleen als deze georganiseerd zijn door experten, anders 

is de onnauwkeurigheid te groot.  

 In humanitaire digitale initiatieven zoals MissingMaps, OSMTaskManager of 

Mapswipe zien we dat verschillende ngo’s zoals Artsen Zonder Grenzen (AZG) 

rekenen op deze digitale vrijwilligers, omdat ze voldoende massa hebben om 

dergelijke hoeveelheid aan werk te verzetten. Het principe blijft wel steeds hetzelfde: 

van onderuit dragen mensen bij tot de creatie en verzameling van gegevens voor 

humanitaire doelen. AZG lanceerde bijvoorbeeld een oproep om een ruraal gebied in 

Zuid-Congo in kaart te brengen omdat ze er een vaccinatiecampagne wilden starten. 

Om zich hierop voor te bereiden, zijn gegevens over het aantal woningen, beschikbare 

wegen en de locaties van bijvoorbeeld scholen uiterst bruikbaar.  

 

Zoals we in de gevalstudie van de Filipijnen zullen zien, vormt een OSM-kaart de basis 

van de belangrijkste GIS-preventiehulpmiddelen.  

                                                

3 Een evenement waarop mensen samenkomen om gezamenlijk cartografische inspanningen te leveren. 

‘mapathon’ is een samenstelling van map en marathon. 
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1.1.2 De kracht van geografische informatiesystemen: effectiviteit bewezen  

 

Bij noodhulp management 

wordt een onderscheid 

gemaakt tussen vier fasen: 

mitigatie, paraatheid, respons 

en herstel (Figuur 5). 

Afhankelijk van de fase waarin 

de GIS-systemen worden 

opgesteld, kunnen ze een 

andere functie vervullen. 

 

De ontwikkeling van GIS ter 

voorbereiding van de 

noodhulprespons won de 

laatste jaren aan populariteit 

door hun bijdrage in de 

langetermijnvisie van 

rampreductie (Bandrova, et 

all., 2012). Vanaf 1990 werden 

reeds GIS systemen gebruikt bij de strategiebepaling in rampsituaties. In 1996 was er 

nog geen sprake van een werkend inclusief geografisch informatiesysteem voor 

noodhulpsituaties (Cova, 1996). Rond de eeuwwisseling is de internationale strategie 

voor ramp reductie UNISDR4 opgestart door de Verenigde Naties. Door middel van 

wetenschap, technologische innovaties en preventieve inspanningen beogen ze ramp 

risicoreductie5. Er is nood aan een lange termijn visie waarin op een duurzame manier 

schade door natuurrampen vermindert wordt. Vanaf toen is data gedreven technologie 

intensiever ingezet in alle fasen van het rampen management. UNISDR lanceerde in 

2007 een internationaal platform, het ‘Global Pulse Platform’, waar kennis gedeeld 

wordt met betrekking tot ramp risicoreductie. In 2017 zal het 5de internationale congres 

m.b.t. ramp risicoreductie plaatsvinden. Dit alles duidt op het recente bestaan en de 

actuele implementatie van preventieve inspanningen (UN Global Pulse, 2013). Zestien 

                                                

4 UNISDR, International Strategy for Disaster Reduction  

5 "The more governments, UN agencies, organizations, businesses and civil society understand risk and 
vulnerability, the better equipped they will be to mitigate disasters when they strike and save more lives" 
-- Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General 

Figuur 5: Noodhulpmanagement cirkel waar een onderscheid 
wordt gemaakt tussen vier fasen: Mitigatie, paraatheid, reactie en 
herstel.   

Bron: Gebaseerd op UN OCHA, Disaster Response in Asia and 
the Pacific (2013) 

 

 

https://www.unisdr.org/who-we-are/international-strategy-for-disaster-reduction
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jaar nadat UNISDR  werd opgericht, in 2015, is het derde rapport ‘Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 2015-2030’ uitgebracht. Hierin staan preventieve 

richtlijnen gebundeld voor op lokaal, nationaal en internationaal niveau veroorzaakte 

schade door natuurrampen te reduceren. Digitale geografische informatie systemen 

leveren een belangrijke bijdrage bij het uitbouwen van deze preventieve inspanningen. 

Enerzijds om actuele informatie over de situatie te ontvangen en te delen en anderzijds 

om de verzamelde data te analyseren (UNISDR 1 & 2, 2015).   

 

Preventief opgestelde GIS-systemen dragen bij tot vier doeleinden: 

 

Ten eerste kunnen preventief opgestelde geografische informatiesystemen 

potentiële problemen en trends zichtbaar maken. Wanneer multidisciplinaire data, 

gelinkt aan eenzelfde geografische plaats, op één platform verzameld wordt, kunnen 

nieuwe inzichtrijke conclusies getrokken worden. Daarenboven kunnen simulaties 

gemaakt worden om noodsituaties beter in te schatten. Duidelijke visuele beelden 

vergroten de leesbaarheid en optimaliseren de interpretatie van de mogelijke 

gevolgen. Door dit preventief uit te voeren, kan men de huidige situatie beter begrijpen. 

Hierdoor kunnen interventies op basis van wetenschappelijke gegevens gepland 

worden om de schade in te dijken. GIS-systemen zijn hiervoor een belangrijk 

beslissingsinstrument geworden. Een voorbeeld hiervan is het strategisch kiezen van 

noodhulpcentra zodat deze niet getroffen kunnen worden door overstromingen. 

 Vervolgens is er het uitgebreide sensorennetwerk en de wetenschappelijke 

manier waarop hiermee omgesprongen wordt om vroegtijdig alarm te kunnen slaan. 

Als data van meetsensoren automatisch gekoppeld worden aan hun locatie op een 

digitale kaart, kan dit veranderingen op een dynamische en inzichtvolle manier 

weergeven. Vroegtijdige signalen van anomalieën worden zo visueel eenvoudig 

interpreteerbaar zodat ze niet enkel door experten waargenomen kunnen worden.  

 

Ten tweede bieden preventieve geografische informatiesystemen in alle 

andere fasen van het noodhulpproces een aanzienlijke bijdrage. Het bestaan en de 

beschikbaarheid van een gedetailleerde slimme kaart heeft namelijk tijdens een 

noodsituatie ook voordelen. In de onlinecursus van expert Jen Ziekme, medeoprichter 

van de internationale organisatie ‘Crisismappers’ (Ziekme J., 2015), worden de 

verschillende functies van crisismappen beschreven. Een kaart die gebruikt wordt 

tijdens een humanitaire ramp, en dus in de responsfase, wordt ook wel een ‘crisis map’ 

genoemd. Dit is een levende kaart, waarop continu of in realtime informatie gebundeld 

wordt. Preventieve cartografische inspanningen dragen op dat moment bij tot een 
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efficiëntere informatieverzameling en een betere verspreiding ervan tijdens de urgente 

fase van een natuurramp. In geval van nood moet een grote hoeveelheid informatie 

op korte termijn verwerkt worden. Zo moet het ruimtelijke profiel (wie, wat, waar) van 

het getroffen gebied in kaart gebracht worden. Een geografisch informatiesysteem is 

de ideale tool om deze enorme hoeveelheid aan interdisciplinaire data snel en continu 

te verzamelen en visueel voor te stellen tot bruikbare informatie. Tijdens de 

responsfase zal hierdoor dus tijd gewonnen worden. Wanneer er reeds gedetailleerde 

kaarten beschikbaar zijn, moet enkel de gewenste informatie toegevoegd worden. 

Indien er tijdens een noodsituatie op een bestaande kaart enkel moet aangeduid 

worden of een weg al dan niet toegankelijk is, versnelt dit de respons. Indien de kaart 

zelf nog opgesteld moet worden, vertraagt dit de respons en kan informatie trager 

verspreid worden. Er bestaan vele types informatie die in crisissituaties nuttig kunnen 

zijn zoals schadeanalyses, de locatie van getroffen gebieden, coördinatiekaarten, 

logistieke kaarten, populatie kaarten, specifieke noden die in kaart gebracht worden, 

etc. Deze informatie kan in een GIS-systeem afzonderlijk of samen gevisualiseerd 

worden (DHNetwork, 2013). Ook in de reconstructiefase van het 

noodhulpmanagement kunnen bestaande kaarten van hoe de situatie voor de 

natuurramp was, bruikbaar zijn. Informatieve kaarten kunnen als bibliotheek gebruikt 

worden om alle informatie overzichtelijk voor te stellen. Dit is nuttig voor het schrijven 

van feedbackrapporten en om lessen te trekken voor volgende humanitaire 

interventies. Vooral bij gewelddadige humanitaire situaties zoals bij oorlog of politiek 

geweld worden GIS-systemen als ooggetuigen gebruikt (Hsu et all, 2005).  

 

Ten derde speelt een GIS een belangrijke rol bij de communicatie tussen lokale 

burgers, nationale organisaties en internationale organisaties, zowel voor als tijdens 

een ramp. Om de grote hoeveelheid data te verwerken tot bruikbare informatie wordt 

een uitgebreide kaart gebruikt als basis. Dit heet in de vakliteratuur data scramble en 

zal met de toenemende toegang tot het internet en draadloze communicatiemiddelen 

in stijgende lijn evolueren. Een GIS is een platform waar informatie in twee richtingen 

gedeeld kan worden. Informatie van de getroffen burgers, zoals hun situatie en hun 

vraag voor hulp, kan gelinkt worden aan hun geografische coördinaten. De 

aangeboden hulp van lokale, nationale en internationale partners kan zo onderling en 

vakoverschrijdend gedeeld worden. Een overzicht van welke diensten waar te vinden 

zijn, wordt zo opgesteld: overheidsdiensten, opvangprogramma's, gezondheid, etc. Op 

deze manier verloopt de coördinatie van de betrokken actoren efficiënter en kan 

dubbel werk vermeden worden. Aan de hand van GIS-platformen kan op voorhand 

een communicatieprotocol worden opgesteld waar alle betrokken actoren gebruik van 
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kunnen maken. Op deze manier weten betrokken partners welke andere partijen op 

welke locatie aan het werk zijn. Dit zal leiden tot een efficiëntere coördinatie en 

communicatie tijdens de noodsituatie zelf. Dit communicatieplatform is nodig om 

vroegtijdige waarschuwingen te verspreiden.  

 

Tot slot sluit de creatie van een geografisch informatiesysteem aan binnen het 

breder kader van ‘lokalisatie’ en ‘rampenparaatheid’ (Aidex, 2016). De lokale bevolking 

wordt steeds meer als belangrijke partner gezien bij preventie en schade-inperking. 

Wanneer een kaart van de omgeving wordt gemaakt is de kennis van de lokale 

bevolking van onschatbare waarde. Zij kennen hun omgeving het beste, kennen de 

gebruiken en gewoonten, en hebben zelf het meeste baat bij het opstellen van een 

lokale GIS. Door hen te betrekken bij de creatie ervan, wordt de gebruiker centraal 

gezet. Meer data verzamelen betekent niet dat er een betere reactie zal zijn tijdens 

een noodsituatie. De kaart wordt gebruikt als educatief middel om wetenschappelijke 

kennis voor interpretatie vatbaar te maken voor de lokale bevolking. Aan de hand van 

GIS-technologie kan een dialoog worden aangegaan en kan kennis verspreid worden. 

Door preventief en actief met de lokale gemeenschap samen te werken bij de creatie 

van een omgevingskaart, zullen hulporganisaties betere beslissingen kunnen nemen 

tijdens een ramp. Daarnaast zal de informatieve waarde van de kaarten kwaliteitsvoller 

zijn. Nieuwe technologie laat de lokale bevolking ook toe om actief deel te nemen en 

bij te dragen tot de creatie van deze slimme kaarten. De informatie die zij, ter plaatse 

zijnde, kunnen leveren in een noodsituatie is dus uitermate belangrijk (OCHA,2013).  
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1.1.3 Actoren die bijdragen tot de creatie van slimme kaarten: digitale 

vrijwilligers, humanitaire organisaties, gouvernementele initiatieven, de private 

sector en lokaal geëngageerde burgers 

 

De realisatie van een geografisch informatiesysteem voor rampenparaatheid kan tot 

stand komen door de samenwerking van volgende vijf actoren: digitale vrijwilligers, de 

lokale bevolking, humanitaire organisaties, overheidsinstellingen en de private sector. 

In de gevalstudie zullen deze actoren terugkomen in de Filipijnse context. 

 

a. Digitale vrijwilligers 

 

Opmerkelijk is de grote bijdrage van digitale humanitaire vrijwilligers bij de creatie van 

GIS-systemen bij rampenparaatheid. Hun inzet is van cruciaal belang op twee 

gebieden: enerzijds om de nodige technologie te leveren en anderzijds om een grote 

hoeveelheid data te verwerken (Resor, 2016). 

Ten eerste zijn door vrijwillige inspanningen technologieën ontwikkeld en 

softwareprogramma’s geschreven om humanitaire activiteiten te ondersteunen. We 

zagen al de bijdrage van de OSM software. Deze is lang niet het enige, maar wel het 

grootst ondersteunde publieke platform. Specifiek werd ook software geschreven om 

data te verzamelen en deze aan geografische informatie te linken. Dit kan op 

verschillende manieren. Zo zijn er volgende technieken: door een geolocatie toe te 

voegen, door fotoanalyse of door statistische analyse. Ushahidi is een voorbeeld van 

een toonaangevend vrijwillig initiatief om crisisdata toe te voegen aan een GIS. Dit 

platform werd in 2007 gelanceerd en maakte het voor de eerste keer mogelijk voor 

gewone burgers om via digitale netwerken het politieke geweld in Kenia in kaart te 

brengen. Iedereen kon vanuit zijn eigen regio informatie doorsturen waarna al deze 

gegevens werden verzameld op één online platform. Hierop was visueel duidelijk waar 

en wanneer welke incidenten hadden plaatsgevonden. De stem van de gewone 

burgers werd via het internet plots zichtbaar voor de hele wereld. Ook bij de aardbeving 

in Haïti kwam de Ushahidi-gemeenschap in actie om de noden die verzameld werden 

via sms, sociale media en foto’s in kaart te brengen. Drie maanden voor de aardbeving 

hadden ze een project gelanceerd in Haïti waardoor ze sneller te werk konden gaan. 

Ook Crisis Commons is een gelijkaardig netwerk waar multidisciplinaire data, vooral 

door professionele vrijwilligers, samen wordt gebracht in geval van een noodsituatie. 

Dergelijke platformen worden ‘open-source crowdsourcing’ crisisinformatieplatformen 

genoemd waar bruikbare data van getroffen of kwetsbare bevolkingsgroepen in kaart 
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wordt gebracht. Er zijn vele andere softwareprogramma's gecreëerd die het mogelijk 

maken om op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier rampgerelateerde 

gegevens te verwerken. Vrijwilligers schrijven apps waardoor het mogelijk wordt voor 

iedereen om te mappen. Een voorbeeld hiervan is GEO-CAN, een Catastrophe 

Assessment Network-platform waarop gemakkelijk de vergelijking van pre- en 

postrampbeelden kan geanalyseerd worden om de schade te bepalen. Andere 

voorbeelden zijn ImageClicker en Tweetclicker die snel de waarde van informatie 

kunnen achterhalen. MapSwipe is een applicatie voor smartphones. Zeer snel kan 

worden achterhaald of het satellietbeeld een huis, weg, rivier, enzovoort bevat door dit 

aan te klikken. Al deze op vrijwillige basis gecreëerde software is noodzakelijk om het 

mogelijk te maken dat digitale humanitaire vrijwilligers van thuis uit kunnen bijdragen 

bij humanitaire interventies. Dit brengt ons bij de tweede rol van digitale vrijwilligers.  

Digitale humanitaire vrijwilligers hebben zich via het internet gegroepeerd en 

zijn uitgegroeid tot een hechte gemeenschap. Een kaart van de hele wereld maken of 

honderdduizenden noodoproepen in kaart brengen, lijkt onbegonnen werk. 

Samenwerken, goede coördinatie en prioriteiten stellen is hierbij de boodschap. Echter 

zonder resultaat zochten maar liefst 3 miljoen vrijwilligers op satellietbeelden mee naar 

het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines in 2014 (Hörler, 2014). Dit is de kracht 

van de massa. In de literatuur worden deze hechte gemeenschappen Volunteer 

Technology communities ofwel VTC’s genoemd. Dit zijn heterogene groepen waarin 

GIS-experts en amateurs samenwerken aan een gemeenschappelijk doel (Blanchard, 

et all, 2011).  

 

b. Lokale geëngageerde burgers 

 

Op lokaal niveau hebben de getroffen groepen altijd al een cruciale rol gespeeld bij de 

eerste noodhulp. Vooraleer nationale en internationale hulporganisaties ter plekke 

komen, dienen de overlevenden de eerste hulp toe.  

In deze context bekijken we eerst het belang van lokale cartografische 

inspanningen bij GIS-systemen voor rampenparaatheid (OCHA, 2013). Ex-student 

Conflict en Ontwikkeling Jorieke Vyncke schreef in 2015 over het belang van het 

betrekken van de lokale community bij de creatie van kaarten (Vyncke, 2015). Naar 

aanleiding van haar expertise bij de ngo HOT stelde ze een tabel op waarin OSM-

software op vier verschillende niveaus gebruikt kan worden (Tabel 1). De eerste kolom 

beschrijft de inspanningen van internationale OSM-vrijwilligers die niet ter plaatse zijn 

geweest. Via satellietbeelden dragen ze bij tot de creatie van een intelligente kaart. 
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Deze omvangrijke groep is afhankelijk van de kwaliteit van de satellietbeelden doordat 

ze niet bekend zijn met de omgeving. Hierdoor is een zekere vorm van verificatie 

nodig.  

De tweede kolom benoemt personen die ter plaatse cartografische 

inspanningen leveren. Hierbij horen toeristen en internationaal humanitair personeel 

die zonder achtergrondkennis en vaak eenmalig een omgeving in kaart helpen 

brengen. Hun goede bedoelingen kunnen echter gekleurd zijn vanwege een westers 

perspectief. Een groter effect ontstaat wanneer, zoals in de derde kolom staat 

afgebeeld, de lokale bevolking zelf in actie schiet om hun eigen omgeving in kaart te 

brengen. In hun habitat kunnen ze sneller, efficiënter en met meer achtergrondkennis 

te werk gaan. De hoogste graad voor duurzame cartografie is het oprichten van 

gemotiveerde lokale gemeenschappen, zoals te zien in de laatste kolom. Dit zijn 

gemotiveerde groepen die zelf overtuigd zijn van de voordelen van cartografie. Ze 

beschikken over kennis die buitenstaanders onmogelijk kunnen achterhalen, noch uit 

satellietbeelden, noch tijdens veldonderzoek. Dit kan enkel bereikt worden wanneer 

het hun kaart is. De sleutel tot duurzame cartografische inspanningen is dat deze niet 

opgedrongen, maar wel ondersteund worden door internationale organisaties. Zij 

kunnen technologieën ter beschikking stellen en de nodige opleidingen aanbieden. De 

focus van cartografische ngo’s wordt steeds meer gelegd op educatie. Lokale 

inspanningen moeten zich vertalen in een rechtstreeks voordeel zodat deze lokale 

groep vrijwilligers gemotiveerd blijft om de kaart te onderhouden. Hierop is het principe 

van cartografische inspanningen voor de gemeenschap en door de gemeenschap 

gebouwd.  

 

 

Tabel 1:  Overzicht betrokkenheid lokale gemeenschap en humanitaire cartografie 

Bron: Vyncke, J., (14 Juni, 2015) Humanitarian mapping and local community, via:: 
http://www.openstreetmap.org/user/Jorieke%20V/diary/35221 
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De tweede reden kadert zich in het digitale tijdperk van netwerken, waardoor lokale 

bevolkingsgroepen evolueerden van passieve tot actieve partners in het internationaal 

noodhulpproces. Gegevens verzamelen via de doelgroep zelf, genaamd 

Crowdsourcing, is niets nieuws, maar de digitale manier waarop dit verloopt is sneller 

en efficiënter en heeft revolutionaire effecten. Dit fenomeen heeft in de academische 

wereld veel aandacht gekregen (Bakillah 2013, Sakai et al 2010, Crooks et al, 2010). 

Meer mensen hebben toegang tot het internet en kunnen gebruik maken van sociale 

media om informatie te verkrijgen en te delen. Deze informatie kan vervolgens gebruikt 

worden als input voor de noodhulprespons. Op de ochtend van 22 maart 2016, toen 

Brussel werd opgeschrikt door een reeks aanslagen, werden de sociale media 

overspoeld met berichten over de veiligheid en de locatie van mensen. De informatie 

die door ‘de massa’ verspreid wordt, kan cruciale informatie bevatten voor 

interventieteams. De vraag blijft echter hoe dit vertaald kan worden in interpreteerbare 

informatie. Binnen de marketingsector past men deze technieken reeds toe: door de 

analyse van persoonlijke data kan men klantgerichte reclame versturen. Binnen het 

debat van een betrokken lokale bevolking bij de creatie van humanitaire of 

crisiskaarten geeft dit evenwel discussiepunten omtrent privacy, betrouwbaarheid, 

veiligheid, intellectuele eigendomsrechten, datatoegang en verspreiding (Shanley et 

all, 2013).  

c. Niet gouvernementele humanitaire organisaties  

  

In de kluwen van ngo’s die een bijdrage leveren aan de digitale humanitaire cartografie 

werd, door mezelf, een onderscheid gemaakt tussen drie specialisaties. De prille 

leeftijd van de meeste ngo’s die werken met digitale vrijwilligers duidt op hun recente 

ontwikkeling. Pas vanaf de eeuwwisseling ontstonden humanitaire digitale 

cartografische informatie-initiatieven. Een gemeenschappelijke eigenschap is dat alle 

ngo’s rekenen op digitale nationale en internationale vrijwilligers voor de uitwerking 

van hun projecten ter ondersteuning van rampenmanagement (Hörler, 2014). 

Ten eerste zijn er ngo’s die zich specifiek focussen op de creatie van GIS voor 

humanitaire doeleinden. Zoals reeds vermeld, is HOT een grote speler. Daarnaast is 

er ook MapAction, een Britse ngo, en GIS corps, zijn Amerikaanse variant. GIS Corps 

is een ngo met 2600 professionele GIS-vrijwilligers die sinds 2003 actief deelnemen 

aan de creatie van GIS bij humanitaire organisaties (Hörler, 2014). Deze ngo’s stellen 

GIS op van humanitaire (nood)situaties, coördineren de vrijwillige inspanningen en 

geven trainingen met betrekking tot cartografie. Dankzij hun uitgebreid netwerk en 

jarenlange ervaring zijn ze uitgegroeid tot belangrijke partners van gouvernementele 
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organisaties. Sinds enkele jaren heeft HOT een Task Manager in het leven geroepen. 

Op deze manier worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Ngo’s kunnen 

een aanvraag doen om bepaalde gebieden in kaart te brengen omdat ze er een project 

willen opstarten. De internationale OSM-community kan deze taak vervolgens zien en 

er kan samen aan gewerkt worden. Telkens wordt weergegeven hoeveel procent van 

de taak al volbracht is en hoeveel personen hieraan hebben meegewerkt. Afhankelijk 

van welk type informatie de ngo eerst wil, kan elke taak ook naar specifieke informatie 

vragen, bijvoorbeeld om enkel huizen of wegen aan te duiden op de satellietbeelden. 

Deze gestructureerde vraag en de weergave van gesegmenteerde informatie zou de 

digitale vrijwilligers moeten motiveren. MapAction focust op internationale coördinatie 

en communicatie met lokale hulpdiensten. Zowel HOT als MapAction hebben 

preventieve projecten lopen waarin lokale partners worden opgeleid om kaarten te 

creëren van hun eigen omgeving om zich te kunnen voorbereiden op natuurrampen. 

Zo lanceerde HOT in 2010 een project in Jakarta (Indonesië) om informatie in verband 

met overstromingen in kaart te brengen. Bij hevige regenval in 2013 kwam deze van 

pas. Doordat een zeer gedetailleerde kaart beschikbaar was, konden snel locaties 

voor noodhulpcentra en evacuatieroutes bepaald worden.  

Een tweede categorie ngo’s focust zich op de dataverzameling en analyse 

zodat deze interpreteerbaar wordt voor een breed publiek. Aan de basis van deze 

digitale humanitaire inspanningen stonden in 2008 de Crisismappers, gestart door 

GIS-experts uit GIS Corps en MapAction. Crisismappers is een ngo die zich focust op 

de transformatie van data afkomstig van tweets, foto’s, enzovoort in kaarten tijdens 

noodsituaties. Overigens organiseerden ze al zeven congressen waarvan het laatste 

in de Filipijnse hoofdstad Manilla plaatsvond. Ze staan aan de basis van een 

internationale gemeenschap die samenwerkt tijdens noodsituaties. Een andere 

gelijkaardige ngo is Standby Task Team (SBTF). Deze werd in 2010, na de aardbeving 

in Haïti, opgericht om een permanent netwerk te creëren van vrijwilligers die 

opgeroepen kunnen worden voor de creatie van kaarten tijdens noodsituaties. Ze 

focussen zich vooral op de coördinatie en de verzameling van informatie met 

betrekking tot de 3W’s: wie, wat en waar.  

Tot slot zijn er ngo’s die de onderlinge coördinatie en communicatie in kaart 

brengen tussen internationale en nationale cartografische en datapartners voor een 

beter verloop en een betere samenwerking. Het digitaal humanitair netwerk, 

DHNetwork, werd opgericht in 2012 en is een ‘netwerk van netwerken’. Ze kanaliseren 

de overvloed aan 21steeeuwse humanitaire data door hun coördinerende rol. Ze 

stemmen het aanbod van digitale vrijwillige gemeenschappen en de vraag van 

humanitaire organisaties op elkaar af.  
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d. Gouvernementele organisaties  

 

Het uitbouwen van publieke GIS-netwerken brengt ook heel wat risico’s met zich mee. 

In het belang van de maatschappij moet er toezicht gehouden worden op de 

betrouwbaarheid, privacy, veiligheid, intellectuele eigendom, toegankelijkheid en 

aansprakelijkheid van dergelijke systemen. Er wordt informatie zichtbaar voor 

iedereen, weliswaar in naam van de noodhulprespons. Overheden hebben dan ook 

de verantwoordelijkheid om hierover te waken en dit in goede banen te leiden (de 

Albuquerque et all, 2015 & Shanley et all, 2013). De gouvernementele inspanningen 

hangen af van land tot land. In de Filipijnen zien we dat de overheid veel inspanningen 

levert om aan de hand van data en cartografie een uitgebreid 

rampenparaatheidsnetwerk uit te werken.  

Internationale gouvernementele humanitaire organisaties, vooral opgericht 

door de Verenigde Naties, werken ook mee aan cartografische rampenparaatheid. In 

2006 werd UN-SPIDER, Space-based information for Disaster Management and 

Emergency Response, opgericht. Deze VN-cel werkt specifiek rond het gebruik van 

geo-informatie voor rampenmanagement en noodinterventies. Hieronder werd in 2013 

het project VALID, Value of Geoinformation for Disaster Risk Management, opgestart. 

Satellietbeelden van kwetsbare gebieden werden verzameld zodat deze ten alle tijde 

geraadpleegd kunnen worden. Dit was ook belangrijk om de situatie voor en na te 

kunnen vergelijken indien mogelijk. Er is een nauwe samenwerking tussen vrijwillige 

initiatieven en door de overheid gefinancierde organisaties. De SBTF werd opgericht 

op vraag van UNOCHA nadat sociale media overspoeld werden met berichten ten 

gevolge van tyfoon Pablo, die in 2012 over de Filipijnen raasde. Samen richtten ze 

MicroMappers op, om digitale vrijwilligers te kunnen mobiliseren in tijden van nood aan 

de hand van applicaties. Daarnaast werd ook het Global Facility for Disaster Reduction 

and Recovery (GFDRR) opgericht door de WereldBank voor een wereldwijde 

samenwerking rond onderzoek met betrekking tot ramppreventie. Ze ondersteunen 

projecten, onder meer in de Filipijnen, omtrent rampenparaatheid en cartografie.  

 

e. Private sector  

 

Door het gebruik van digitale technologieën zijn nieuwe private spelers betrokken bij 

humanitaire interventies. Digitale humanitaire vrijwilligers worden geholpen door 

kennis of technologie afkomstig uit de private sector. GIS-leider ArcGIS biedt kennis 

aan en werkt mee aan kaarten voor non-profitorganisaties en noodhulprespons. Grote 

http://www.un-spider.org/node/7661
http://www.un-spider.org/node/7670
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technologische giganten zoals Google bieden ook hun kennis aan bij het ontwikkelen 

van software. Al verschillende keren lanceerden ze een zoekfunctie ‘Person finder’ 

voor personen die vermist zijn na een ramp. Private bedrijven zoals Digitalglobe, 

GeoEye en ImageSat geven beeldmateriaal gratis vrij voor humanitaire doeleinden, 

waardoor satellietbeelden toegankelijk worden. De vrijwillige digitale gemeenschap is 

sterk afhankelijk van deze private bedrijven.  

 

 

 1.2. Rampenparaatheid in de Filipijnen  

 

Het departement van de VN, Office for Disaster Risk Reduction ofwel UNISDR 

definieert paraatheid als volgt: ‘The knowledge and capacities developed by 

governments, professional response and recovery organizations, communities and 

individuals to effectively anticipate, respond to, and recover from, the impacts of likely, 

imminent or current hazard events or conditions’ (ISDR, 2007).  

1.2.1 Filipijns rampenparaatheidsbeleid 

 

In de periode 1995-2014 waren er maar liefst 92.700 dodelijke slachtoffers ten gevolge 

van 337 erkende natuurrampen (Kreft et all, 2016). Met een jaarlijks tropische cyclonen 

seizoen, aardbevingen, overstromingen, vulkanische activiteit en landverschuivingen 

krijgen de Filipijnen heel wat te verduren. Stormweer is verantwoordelijk voor de 

meeste schade. Volgens het Filipijns nationaal meteorologisch instituut, PAGASA, 

komen jaarlijks 20 tropische cyclonen voor in de regio van de Filipijnse eilanden en 

bereiken daarvan 9 het land (PAGASA, 2014a). Met de klimaatveranderingen in het 

achterhoofd zal dit aantal niet verminderen en zullen tropische stormen frequenter en 

heviger voorkomen. 

 

Rampen management is, net zoals op internationaal niveau, sinds de eeuwwisseling 

een opkomende trend voor Filipijnse beleidsmakers.  Door ondersteuning van ngo’s 

werden beleidsbeslissingen met betrekking tot het Filipijnse Ramp management 

richting preventie en mitigatie gestuurd  (Luna, 2001). Parallel met de exponentiële 

groei in mogelijkheden door nieuwe technologische ontwikkeling zien we dat er 

toenemende interesse en adaptatie is van lokale Filipijnse overheidsinstellingen in GIS 

en rampenparaatheid (WereldBank 2, 2013). In 2010 werd de paradigmashift gemaakt 

van rampvoorbereiding en -reactie naar ramp-risicoreductie en –management (Eng. 

Disaster Risk Reduction, DRR). Het departement sociaal welzijn en ontwikkeling 
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schreef in 2011 een nationaal plan genaamd ‘National Disaster Risk Reduction and 

Management Plan, 2011-2028’. Hierin neemt de overheid concrete maatregelen om 

actief mee te werken aan ramp-risicoreductie. Samen zullen 34 partners uit 

overheidsinstellingen, de private sector en onderzoeksinstellingen hun krachten 

bundelen om de Disaster Risk Reduction (DRR)-strategie in de Filipijnen verder uit te 

werken. Zoals te zien is in (L) Figuur 6 worden de rampgerelateerde inspanningen 

opgedeeld over de gekende vier fasen van noodhulpmanagement. We zien ook hier 

de focusverschuiving naar preventie en mitigatie ((R) Figuur 7). Hier wil de Filipijnse 

overheid meer aandacht aan besteden en de inspanningen bij voorbereiding, respons 

en herstel afbouwen. Door klimaatsopwarming verwacht men een toenemend aantal 

natuurrampen. Een grotere prioritering van mitigatie, preventie en paraatheid is niet 

alleen economisch voordelig, maar vanuit een humanitair oogpunt, vermindert het 

menselijke kosten en sluit aan bij initiatieven op het gebied van duurzame on  twikkeling 

(Alcanya et all, 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(L) Figuur 6 Visueel overzicht van de beoogde resultaten van het NDRRMP 

(R) Figuur 7 Focus verschuiving van het Filipijns ramp risico reductie en management framework naar 
preventieve en mitigatie i.p.v. reactie en herstel 

Bron: NDRRMP rapport (2011) 
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Volgende richtlijnen werden opgesteld. In de eerste fase, ‘preventie en beperking’, 

werd als doel gesteld om gevaren te vermijden en mogelijke gevolgen te beperken. Dit 

door de capaciteit van kwetsbare gemeenschappen te verbeteren en risico’s beter in 

te schatten. Concreet werden er richtlijnen uitgewerkt waar cartografie, analyse en 

controlesystemen gebaseerd op wetenschap ondersteuning kunnen bieden voor de 

lokale gemeenschap. Er werd een wettelijk kader opgesteld rond DRR samen met een 

multisectorieel platform.  

 

Voor de volgende fase, de voorbereidingsfase van noodhulpmanagement, werden 

andere doelstellingen opgesteld. Hier dienen vooral de lokale gemeenschappen 

ondersteund te worden. Men wil de lokale capaciteiten versterken voor een correcte 

reactie en spoedig herstel na een ramp . Er moet gewerkt worden aan educatie over 

zelfredzaamheid en het beschikbaar stellen van materialen en fondsen op lokaal 

niveau. In samenwerking met lokale overheden moet preventief een noodplan worden 

opgesteld. Hierbij moeten verschillende betrokken actoren preventief in dialoog gaan. 

Dit met als doel om een verbeterde samenwerking tussen de verschillende partners 

tot stand te brengen. Door een verbeterde transparantie van wetenschappelijke data 

kunnen lokale overheden onderbouwde beslissingen nemen en gepaste acties 

ondernemen in geval van nood (NDRP, 2014). 

 

1.2.2 Rampenparaatheid in de Aziatisch-Pacifische regio 

 

In de hele Aziatisch-Pacifische regio erkennen ze de nood aan een DRR-plan voor 

schadebeperking. Al in 2005 startte de regio het Sentinel Aziatische Initiatief (SA) met 

als doel twee verschillende disciplines bij elkaar te brengen: ruimtevaartorganisaties 

en noodhulpmanagementorganisaties. Ze gebruiken het Natural Disaster Data Boek 

(2011) om te staven waarom investeren in het gebruik van betere technologieën en 

een vlottere samenwerking van belang zijn. Maar liefst 88% van de mensen getroffen 

door natuurrampen woont in Azië. Het doel van dit initiatief was om bestaande 

organisaties vanuit verschillende sectoren en landen samen te brengen en kennis uit 

te wisselen. De dataverzameling gebeurt met behulp van wetenschappelijke metingen 

vanuit de ruimte en wordt verwerkt met GIS-technologie. Voor hun zevenjarig bestaan 

bracht het SA-Initiatief in 2012 een rapport uit (Kaku & Held, 2013). Hierin werd de 

vooruitgang van cartografische initiatieven en projecten in de 25 deelnemende 

Aziatische landen toegelicht. In 2012 bereikte het SA-Initiatief voor fase 1 en 2 hun 

doelstellingen. Hierin werd het gebruik van nieuwe technologieën, zoals 
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satellietbeelden, geïmplementeerd om kaarten op te stellen en cruciale informatie voor 

de noodhulprespons te verzamelen. Men verzamelt data over verschillende soorten 

natuurrampen zoals overstromingen, tropische cyclonen, landverschuivingen, 

aardbevingen, bosbranden en tsunami’s. Aan de hand van de meest geschikte 

technologie wordt er data verzameld om te analyseren of er buitengewone metingen 

zijn. In de Filipijnse context zien we dat 9 Filipijnse instellingen, zowel 

gouvernementele als onderwijsinstellingen, deelnemen aan dit Initiatief. Dit maakt hen, 

samen met Japan, de actiefste deelnemers van het SA-Initiatief. De eerste casus vond 

in 2009 plaats in de Filipijnen. Door gebruik te maken van satellietbeelden en 

driedimensionale reliëfs werden simulaties van overstromingen en landverschuivingen 

gemaakt. Tijdens de eerste fase werd de regio in kaart gebracht. Later werden 

verschillende soorten sensoren zoals seismografische, vulkanische activiteiten, 

waterniveau, enzovoort gelinkt aan deze kaart zodat men vroegtijdig signalen van 

rampen kon opvangen. Dit wierp bij de vulkaanuitbarsting van de Mayonberg in 2009 

al de eerste vruchten af, doordat 47.000 mensen vroegtijdig geëvacueerd konden 

worden. Door op voorhand lavastromen en andere gevaren in kaart te brengen door 

simulaties kon de National Disaster Coordination Council (NDCC) van de Filipijnen 

sneller en efficiënter beslissingen nemen.  

De laatste fase van dit project is in 2013 gestart en beoogt een inclusief 

systeem waar lokale gemeenschappen zelf gebruik kunnen maken van 

wetenschappelijk onderbouwde informatie, door technologie en data toegankelijk te 

maken voor de eindgebruiker. Het Digital Asia Platform is een GIS waarop kaarten 

gelinkt worden aan gegevens.  
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Figuur 8 Kaart van de Filipijnen  

Bron Reliefweb http://reliefweb.int/country/phl 
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2. Casestudie: Het gebruik van cartografie ter anticipatie van 

natuurrampen in de Filipijnen 

 

In het tweede deel word een gevalstudie onderzocht van cartografische inspanningen 

in de Filipijnen ( Figuur 8). Dit is chronologisch opgebouwd en bestaat uit drie 

onderdelen. Ten eerste is gekaderd hoe rampenparaatheid en GIS geïmplementeerd 

werd in het Filipijnse rampenbeleid. Vervolgens wordt stilgestaan bij de impact van 

tyfoon Yolanda op het ontwikkelingsproces van dit nationaal rampenparaatheid. De 

kern van dit onderzoek is terug te vinden het derde onderdeel. Hier wordt tot slot wordt 

gekeken naar de huidige stand van zaken en hoe de Filipijnen uitgroeide tot regionale 

leider voor ramp risicoreductie.  

 

2.1. Filipijnse focus op rampenparaatheid door cartografie 

 

In de praktijk vertaalden de beleidsbeslissingen met betrekking tot rampenparaatheid 

in de Filipijnen zich in de oprichting van verschillende overheidsorganisaties en 

onderzoeksinstituten. Hieronder worden drie toonaangevende Filipijnse projecten 

aangehaald. Daarnaast zien we dat de start van de Filipijnse OSM gemeenschap 

dateert van de periode voor tyfoon Yolanda. Later in dit onderzoek is te zien hoe deze 

gemeenschap een belangrijke rol opneemt.  

2.1.1 Filipijnse overheid projecten  

 

Specifiek met de focus op de wetenschappelijke benadering van ramp-risicoreductie 

en mitigatie startte het National Ramp Risk Reduction and Management Council, 

NDRRMC onder het Departement van wetenschap en technologie, DOST, een nieuw 

project: Project NOAH.  

 NOAH staat voor ‘Nationwide Operational Assessment of Hazards’ en voert 

multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek met als doel betere inzichten te krijgen in 

de vaak voorkomende natuurrampen. Deze wetenschappelijke informatie wordt 

verzameld in een digitaal geografisch informatiesysteem (web-GIS). Bij de start van 

dit project legde directeur dr. Mahar Lagmay in een tv-interview uit dat het project in 

eerste instantie een systeem ontwikkelt waardoor de overheid minimum zes uur op 

voorhand levensreddende informatie kan doorsturen naar de toekomstige getroffen 

gebieden. Hiervoor is een uitgebreid netwerk voor dataverzameling nodig. Enerzijds is 

er (1) wetenschappelijke data te verzamelen, anderzijds kunnen (2) de data ook 

verzameld worden door de lokale bevolking (Rappler, 28 Jun 2012). 
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Wetenschappelijke data worden verzameld en geanalyseerd door DOST aan de hand 

van verschillende meetsensoren. Het Filipijns meteorologische instituut, Philippine 

Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), levert 

weerskundige data aan. Elke 10 minuten verzamelt PAGASA data om zo snel mogelijk 

ongewoonheden te detecteren. Deze data worden getransformeerd en gelinkt aan een 

geografische kaart. Door vorige natuurrampen te analyseren en bij te houden, kunnen 

toekomstige natuurrampen beter worden ingeschat. DOST maakt ook 1D- en 2D-

simulaties van kwetsbare gebieden. Op deze manier kan DOST zien welke gebieden 

kwetsbaar zijn voor overstromingen, landverschuivingen, tyfoons, enzovoort. Zo kan 

het departement samen met lokale overheden, Local Government Unit (LGU), een 

aangepast rampenparaatheidsplan opstellen. Het NDRRMC en het Filipijnse leger 

gebruiken deze gegevens voor hun organisatie. 

 Ook lokale gemeenschappen verzamelen data. Aan de hand van een platform 

wil men de lokale bevolking de mogelijkheid geven actief mee te werken aan een 

informatiekaart. In tijden van nood is deze informatie immers essentieel voor 

humanitaire interventies. Lokale gemeenschappen hier bij betrekken is zeer belangrijk 

opdat men in twee richtingen informatie kan delen, en vraag en aanbod beter op elkaar 

kan afstemmen. Er is dus nood aan een communicatieplatform waar vrij, niet voor 

commercieel gebruik, informatie gedeeld wordt. Het verspreiden van informatie 

verloopt via verschillende mediakanalen zoals websites, sms, Twitter, Facebook, 

weerkanaal DOSTV, radio en applicaties. 

 

Op 3 december 2012, vijf maanden na de lancering van project NOAH, raasde tyfoon 

Pablo over de zuidelijke eilanden in de Filippijnen. Dit was een eerste test. In een 

televisie-interview legt directeur dr. Lagmay uit waarom er nog zoveel doden vielen 

ondanks de vroegtijdige waarschuwingen. Reeds vijf dagen op voorhand registreerden 

weerssensoren alarmerende weersontwikkelingen. De vroegtijdige waarschuwingen 

hadden de lokale bevolkingen bereikt. Weten wanneer de tyfoon zal komen is één 

ding; weten waar je best naartoe kan gaan is een ander cruciaal aspect, legde Dr. 

Lagmay uit. De tyfoon bracht enorme overstromingen met zich mee. De gemeenschap 

in de Compostella Valley wist niet welke gebieden zouden overstromen en welke niet. 

Ver weggaan van de rivier was niet gegarandeerd een juiste beslissing.  

 Het grote struikelblok voor Project NOAH was het gebrek aan een online map 

van Compostella Valley. Slechts één dag op voorhand werd een digitale kaart gemaakt 

van de overstromingszone en maakten simulaties duidelijk welke zones zouden 

onderlopen. Deze informatie bereikte de gemeenschap te laat. Dr. Lagmay kon niet 
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genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om gedetailleerde geografische 

risicokaarten tijdig ter beschikking te hebben. Het doel van project NOAH is om 

gedetailleerde topografische kaarten te maken in plaats van platte beelden, waarop 

computersimulaties de wetenschappelijke data kunnen verwerken. Hij noemt een 

vijftal regio’s die reeds in kaart zijn gebracht.  

‘Give us time to map all areas’ - Dr. Lagmay (2 Dec, 2012) 

Hij wil de totale Filipijnse oppervlakte van 300.000m2 in topografische kaart brengen 

door Light Detection And Ranging (LIDAR)- technologie te gebruiken. Hij spreekt over 

het gebruik van deze kaarten bij duurzame beleidsbeslissingen en ramp risicoreductie 

planning (ANC Alerts, 5 Dec 2012).  

 

Project DREAM is één van de negen sub-organisaties van project NOAH.  DREAM 

staat voor Disaster Risk and Exposure Assessment for Mitigation en werd gelanceerd 

in November 2012 (DOST, 27 Nov 2012). In 2016 werkten er 107 personen voor het 

project.   Deze cel focust specifiek op overstromingen en bracht 22 grote rivieren en 

hun overstromingszones in kaart met behulp van LiDAR technologie. Het project 

streeft vier doelen na zijnde:  data verzameling, betrouwbaarheid, verwerking en het 

uitvoeren van overstromingssimulaties. Via het communicatie platform van Project 

NOAH verspreiden ze hun data (DREAM, 2016). Het eerste pilootproject vond plaats 

in de provincie Marikina waar meteen positief resultaat werd geboekt door vroegtijdige 

waarschuwing en mensenlevens werden gered bij overstromingen.  

 

Project READY is één van de koplopers rond ramp risico reductie door langdurige 

bewustwording en kennisverspreiding op gemeenschapsniveau in de Filipijnen. Het is 

een samenwerking tussen  UNDP en AusAID en de Filipijnse overheid (DOST, 25 Jan, 

2010). Project READY werd tussen 2006 en 2011 geïmplementeerd op lokaal niveau 

in 27 geselecteerde hoog risico provincies. Het focust op drie doelen: enerzijds de 

implementatie van risico analyse, ten tweede ramp risico mitigatie door de ontwikkeling 

van een vroegtijdig waarschuwingssysteem op lokaal niveau en tot slot de integratie 

van ramp risico reductie op lokaal niveau. In de stad Namria werden fysieke kaarten 

opgesteld en verdeeld waarop ‘veilige’ zones tijdens overstromingen op aangeduid 

waren.  De informatie is ook online te vinden en kan worden gedownload.  
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2.1.2 OpenstreetMap Philippines 

 

De Filipijnse OSM-gemeenschap werd in 2005, een jaar na de lancering van het OSM-

netwerk in Londen, opgericht. Het eerste project, ‘Metro manilla’, bracht de metropool 

Manilla in kaart. Tot op vandaag is de Filipijnse hoofdstad zeer gedetailleerd in kaart 

gebracht. De OSM-gemeenschap word ondersteund door de OpenStreetMap 

foundation die internationaal financiële middelen verzamelt en verdeelt. Ze houdt zich 

ook bezig met de wettelijke aspecten van de vrijwilligers en sluiten contracten af met 

de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven.  

 

 Eugene Alvin Villar scheef een blogpost over de vooruitgang van de Filipijnse 

OSM-gemeenschap in 2011 (Alvin Villar, 23 Jan, 2012). Vanaf 2011 ziet hij een 

verschuiving: een exponentiële data- en ledengroei. Nooit eerder was er zoveel 

activiteit binnen de Filipijnse OSM-gemeenschap. In vergelijking met 2010 werden 

82% meer knooppunten, 112% meer wegen en 174% meer relaties aangeduid op de 

OSM-kaart. Het ledenaantal steeg maar liefst met 77%. In totaal bevatte de OSM-kaart 

nu 90,000 km weg, wat een stijging was van 52%. Dit was zeker ook te danken aan 

de medewerking van technologiegigant Bing, die satellietbeelden beschikbaar stelde. 

Alvin Villar beschrijft 2011 als een goed jaar voor de OSM-gemeenschap. Metro 

Manilla organiseerde 4 ‘mapping parties’, een 

workshop op ‘Software Freedom day’. Voor het 

eerst had een Filippijn de jaarlijkse conferentie 

‘State of the Map’ (SOTM) bijgewoond. Het 

enthousiasme waarmee hij over de 

vooruitgang van de OSM-gemeenschap anno 

2011 schijft is bewonderenswaardig. Anno 

2016 is de Filipijnse OSM-gemeenschap 

uitgegroeid tot een groep van 25.000 leden. 

Specifiek gerelateerd aan 

noodhulpmanagement nam de Filipijnse OSM-

gemeenschap actief deel aan cartografische 

inspanningen voor humanitaire doeleinden bij 

tyfoon Ondoy in 2009, Tyfoon Sendong in 

2011, tyfoon Pablo in 2012 en de aardbeving in 

Bohol in 2013. Alle inspanningen gebeurden in 

samenwerking met de ngo MapAction, die de 

kaarten gebruikte om een overzicht te maken 

Figuur 9: Overzicht levenslijnen getroffen 
gebied door tyfoon Pablo in december 
2012 

Bron: MapAction (14 Dec 2012) via 
Philippines Typhoon Bopha (Pablo)  
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van de noodsituatie. Op 14 december 2012, elf dagen na tyfoon Pablo, werd de kaart 

in figuur 9 gepubliceerd. Op deze rudimentaire kaart is de status van de levenslijnen 

elektriciteit, water, communicatie en toegang tot de wegen te zien. De basiskaart is 

afkomstig van het OSM-netwerk, de overige data van onder andere NDRRMC en 

PAGASA. Later in deze tekst zullen we zien hoe de kwaliteit van deze kaarten 

drastisch verbeterde en informatie gedetailleerder verspreid kan worden. 

 

 

2.2 Digitale respons tijdens humanitaire hulpverlening bij Yolanda  

 

Bij tyfoon Yolanda zijn geografische informatiesystemen voor het eerst op grote schaal 

gebruikt bij de humanitaire noodhulpinterventies in de Filipijnen. Afgeleid uit de 

hoeveelheid wetenschappelijke papers die erover gepubliceerd zijn, is duidelijk dat 

veel lessen geleerd zijn geleerd voor de verdere ontwikkeling van geografische 

informatiesystemen en rampenmanagement (Lapidez, 2015; Mas, 2015; Paciente, 

2014, UNOCHA 2013 & 2014). Tyfoon Yolanda kan niet gezien worden als autonoom 

kantelpunt bij de ontwikkeling van cartografie en rampenparaatheid. Er zijn drie 

ontwikkelingen die parallel staan met de verdere ontwikkeling van GIS in de Filipijnen.  

Ten eerste waren digitale vrijwilligers beter online georganiseerd in gemeenschappen. 

Ten tweede waren er afspraken en voorbereidingen getroffen voor een samenwerking 

met officiële humanitaire organisaties. We zien een verhoogde internationale aandacht 

voor ramp-risicoreductie en rampenparaatheid. In de Filipijnen werd dit concreet met 

de oprichting van het NDRRMC in 2010. Tot slot zag hij een evolutie in de beschikbare 

technologie. Nieuwe IT-programma’s lieten toe op een snellere en efficiëntere manier 

data te analyseren en te visualiseren (Butler, 20 nov 2013).  

 

2.2.1 Tyfoon Yolanda 

 

Het Japans methodologisch agentschap registreerde en waarschuwde twee dagen 

voor de tyfoon Haiyan land bereikte als eerste verontrustende signalen. Japan wist dat 

deze tyfoon verwoestend zou zijn en gaf de tyfoon de naam Haiyan. Later heeft het 

Filipijns meteorologisch agentschap PAGASA diezelfde tyfoon Yolanda genoemd. De 

dag voor Yolanda land bereikte, riepen de Filipijnen het ‘Public Storm Warning Signal’ 

(PSWS) af. In de risicogebieden werden evacuatieacties georganiseerd, maar veel 

hulp kwam te laat. De schade nadat tyfoon Yolanda op 8 November 2013 dwars door 

de Filippijnen raasde, was enorm. NDRRMC maakte in 2014 een overzicht van de 
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schade. Op een totale bevolking van 96.7 miljoen Filipijnen zijn 16,078,181 mensen 

getroffen door de natuurramp verspreid over 44 provincies. Meer dan 6,200 mensen 

lieten het leven en 1,039 waren een jaar na datum nog steeds vermist. Voor 28,626 

personen was de tyfoon niet fataal, maar liepen ze (zware) verwondingen op. Door 

wind- en waterschade waren 1,1 miljoen huizen beschadigd of vernietigd. 4 miljoen 

ontheemden werden opgevangen in 103.000 evacuatie centra. De economische 

schade werd geschat op meer dan 800 miljoen dollar. Door de Filipijnse overheid werd 

788 miljoen USD vrijgemaakt om 3 miljoen getroffenen te helpen (NDRRMC, 2014). 

De internationale respons is samengevat door het situatierapport van HumanityRoad, 

20 dagen na de ramp. Na een oproep van de Filipijnse overheid in samenwerking met 

UNOCHA boden 153 internationale noodhulpteams hulp aan. Door overstromingen en 

schade aan infrastructuur was vooral de logistieke organisatie tijdens de eerste 

noodhulp moeizaam(UNOCHA. 2014).  

   

2.2.2 Overzicht nationale en internationale digitale respons omtrent het 

opstellen van kaarten  

 

Minder dan 24 uur voor Yolanda het vasteland bereikte, lanceerde Andrew Buck van 

de ngo HOT een oproep voor internationale cartografische hulp met focus op de 

gebieden in de Filipijnen die getroffen zouden worden (Blog Malicdem).  

 

“ The town most likely to be affected significantly is the town of Tacloban (Population 

~220,000). There have already been about 2,500 people evacuated in this town and I 

would expect that this is where relief efforts (if they come) will be centered... we are 

still just preparing in case the situation becomes an emergency, it is not an emergency 

yet and there has been no call for mapping at this time. This is all just to be prepared. 

- Andrew R. Buck (Nov, 2013) 

De avond ervoor verstuurde HOT een oproep om Tacloban in kaart te brengen met 

OSM-software. De twee leiders die deze internationale oproep coördineerden, waren 

de vicepresident van OSM Philippines, Maning Sambale, en HOT-medewerker Pierre 

Béland. HOT werkte samen met het Amerikaanse Rode Kruis en het DHNetwork. Naar 

aanleiding van de aardbeving in Haïti hadden deze partners afspraken gemaakt wie 

welke taak op zich zou nemen bij grootschalige natuurrampen in de Filipijnen. Ook de 

internationaal overkoepelende UNOCHA werkte nauw samen met bovenstaande 

partners en rekende op hun medewerking voor digitale coördinatie en bijstand.  
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Samen bepaalden ze welke 

gebieden eerst in kaart moesten 

worden gebracht, en welke 

informatie bruikbaar zou zijn voor 

de humanitaire noodhulprespons.  

DHNetwork mobiliseerde digitale 

vrijwilligers enerzijds om een 

gedetailleerde kaart te creëren van 

de getroffen gebieden via OSM-

software (Figuur 10) en anderzijds 

om crisisinformatie te verzamelen 

en te analyseren ter ondersteuning van een betere noodhulpcoördinatie.  

 In totaal werkten 1.679 vrijwilligers uit 92 landen samen om de getroffen 

gebieden te vervolledigen in het OSM-platform. Deze vrijwilligers voerden 4,8 miljoen 

aanpassingen uit. Opmerkelijk is het groot aantal Filipijnse OSM-leden die een 

bijdrage leverden (figuur 11). De eerste 24 uur werden meer dan 10,000 gebouwen in 

kaart gebracht (Mühlbauer, 11 Nov., 2013). Preventieve lokale cartografische 

inspanningen wierpen ook hun vruchten af. Ervin Malicdem, lid van OSM Philippines, 

deelde zijn offline GPS-routekaarten online. Deze kaarten zijn door het Amerikaanse 

Rode Kruis en UNOCHA gebruikt om hun missies te coördineren. Dit waren de meest 

gedetailleerde beschikbare kaarten. Private satellietbedrijven DigitalGlobe, CNES-

Astrium en Landsat leverden gratis beelden van voor en na de tyfoon. De 

satellietbeelden zijn naast het 

vervolledigen van de basiskaart ook 

gebruikt om crisisinformatie te verzamelen. 

Via deze beelden kan bepaald worden 

welke gebieden zwaar getroffen zijn, welke 

wegen toegankelijk, enzovoort. Kortom: de 

crisissituatie wordt in kaart gebracht.  

 Ten tweede verzamelden en 

analyseerden vrijwilligers van GISCorps, 

HumanityRoad, Big Data volunteers en 

StandByTaskForce data afkomstig van de 

getroffen gemeenschap, de Filipijnse 

overheid en de internationale humanitaire 

organisaties. De verzamelde data werden 

in GIS visueel verwerkt. Specifieke 

Figuur 10: Tacloban voor (L) en na (R) cartografische 
inspanningen van het OSM netwerk 

Bron: Horler R, Crowdsourcing in the humanitarian 
network (2014) 

Figuur 11: Vooral Filipijnse OSM leden waren 
actief bij de cartografische inspanningen na 
Yolanda 

Bron: Olario E., Presentation MapAmore (2016) 
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informatie werd verzameld, zoals wie waar in de stad operationeel was, welke noden 

waar gevraagd werden, etc. Aan de hand van multimedia-analyse werden crisisdata 

verzameld via ‘crowdsourcing’ en de berichten op sociale media, sms en andere 

digitale communicatieplatformen werden in kaart gebracht (Athanasia, 2015 & 

Madianou, 2015). In 2013 bereikte de bijdrage van de lokale bevolking bij de 

verzameling van crisisdata een nieuw niveau. Door de ontwikkeling van nieuwe 

technologie werd het mogelijk om sneller data te selecteren en te linken aan kaarten. 

Meer dan één miljoen tweets, foto’s en andere sociale mediabijlagen zijn na Yolanda 

in kaart gebracht wanneer ze betrekking hadden tot volgende drie onderwerpen: vraag 

om hulp, schade aan infrastructuur of ontheemde personen. Digitale vrijwilligers 

selecteerden of de informatie gerelateerd was aan de ramp. Om kwaliteit te 

garanderen, beoordeelden drie vrijwilligers elke foto of tweet. Dit reduceerde het werk 

met 80% doordat veel herhaling zoals gedeelde berichten van anderen of onbruikbare 

berichten werden weggefilterd. Experten van SBTF of andere partners van het 

DHNetwork verwerkten de geselecteerde berichten verder in informatie. Dit was een 

grote stap voor humanitaire response in de 21ste eeuw volgens crisismapper goeroe 

Patrick Meier (Meier, P., 10 Nov 2013; Butler, 20 nov 2013).  

 

"These dynamic everchanging maps are like having your own helicopter, they provide 

a bird's-eye view as events unfold across time and space. Gaining information like this 

straight from crisis zones is a game changer; these technologies didn't exist just a few 

years ago." – Patrick Meier (10 November 2013)  

 

Tijdens de noodsituatie was het mogelijk gratis sms-berichten te sturen. Analoog aan 

de dataverzameling via getroffen burgers bij de aardbeving in Haïti werd een nationale 

hashtag, #ResuePH, en een sms-noodnummer, ‘tekst: 2920’, gestandaardiseerd 

(HumanityRoad, 2013). Vier maanden voor Yolanda in juni 2013 sloot de Filipijnse 

overheid een ‘free mobile disaster alerts’ act. Hierin werden telecombedrijven verplicht 

gratis sms-, telefonie- en mms-diensten aan te bieden bij een natuur- of door de mens 

veroorzaakte ramp in de Filipijnen (MetroManila, 2013). Deze diensten werden 

aangeboden door de Filipijnse overheid die de crisisdata verzamelden via de website 

Bangonph.com. Via deze website werd de Filipijnse bevolking in de getroffen gebieden 

ook opgeroepen om informatie te delen over hun noden, de schade dat ze konden 

zien, enzovoort. BangonPH verzamelde crisisinformatie om overheidsinspanningen 

beter af te stemmen op de noden van getroffen gemeenschappen.  
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Vooral de stad Tacloban kreeg veel internationale media-aandacht. De zwaar 

getroffen stad was de plaats waar de meeste internationale humanitaire organisaties 

gevestigd waren. GIO-EMS6 publiceerde binnen de 36 uur een gedetailleerd 

schaderapport door middel van satellietbeelden van voor en na de ramp te analyseren. 

Uit hun analyse bleek 58% van de huizen volledig of deels verwoest. De internationale 

OSM-gemeenschap reageerde vooral op de oproep om Tacloban in kaart te brengen. 

Na 8 dagen was er een volledig gedetailleerde kaart, met gelokaliseerde crisisdata. 

Meer dan 1000 OSM-vrijwilligers voegden 2,2 miljoen veranderingen toe aan de 

kaarten van Tacloban (Béland, 2013). Andere getroffen gebieden werden minder 

gedetailleerd of niet in kaart gebracht. De kaarten waren nochtans voor humanitaire 

organisaties een visueel hulpmiddel om te bepalen wie waar hulp nodig heeft. De 

onevenredige aandacht verdeling tussen de gebieden kan te wijten zijn aan de 

aanwezigheid van internationale humanitaire organisaties en aanzienlijk meer 

internationale media-aandacht in de stad Tacloban (Bowen, 2015; Hörler, 2014).  

 

Figuur 12 is één van de vele crisiskaarten die werden gemaakt na tyfoon Yolanda.   

 

                                                

6 European Union's Copernicus Emergency Management Service 

Figuur 12: Afgelegd pad tyfoon Yolanda en schade analyse getroffen regio’s 10 dagen na de tyfoon 

Bron: OCHA (18 Nov 2013) 
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2.2.3 Lessen geleerd van Yolanda 

 

De voordelen van een digitaal humanitair netwerk zijn reeds te zien, vindt Andrej 

Verity, Informatiemanager van UNOCHA en oprichter van DHNetwork. Instellingen 

zoals het Amerikaanse Rode Kruis, de internationale organisatie voor migratie en het 

Filipijns leger bevestigen dat ze gebruik maakten van de beschikbare crisiskaarten. 

Yolanda is een belangrijke try-out in het ontwikkelingsproces van GIS bij 

natuurrampen. In het algemeen was er veel kritiek op de stroeve internationale 

humanitaire noodhulpreactie. Uit analyse na de tyfoon blijkt dat veel schade vermeden 

had kunnen worden door preventieve cartografie en wetenschappelijke analyses via 

GIS.  

 Voor een betere noodhulprespons is een optimalisatie van informatie 

verzamelen en verspreiden nodig. Dit heeft betrekking tot wat men in het Engels data 

scrumble noemt. Dit vraagt een informatieplatform waar, op een gebruiksvriendelijke 

manier, alle betrokken partners informatie kunnen toevoegen; een platform dat een 

brug kan vormen tussen verschillende disciplines. Er is een vraag naar verhoogde 

flexibiliteit van alle betrokken partners om data te delen. De VN-cel, CDAC7, 

bevestigde de nood aan aangepaste hedendaagse communicatiemiddelen in 

noodsituaties8. Tussen interventieteams en de lokale bevolking, maar ook onderling. 

Ze noemen dit de ‘laatste digitale mijl’. Dit is een kritiek punt om informatie te delen 

van en naar de getroffen gemeenschap (OCHA, 25 Nov 2014). Hierop zal in dit 

onderzoek niet dieper worden ingegaan, maar de basis van dit platform start met de 

nood aan een actuele kaart. Preventieve cartografische inspanningen zijn de basis 

voor wat in noodsituaties uitgebouwd kan worden tot waardevolle dynamische kaarten 

(Comes, et all, 2015). 

 

Project NOAH van de Filipijnse overheid stond slechts in zijn kinderschoenen. Ze 

brachten in 2014 het rapport ‘Developing an early warning system for storm surge 

inundation in the Philippines’ (Tablazon et all 2014) uit. Project NOAH voerde vooral 

achteraf studies uit met de verzamelde data (Lagmay, 2014). Er zijn twee lessen 

getrokken die in de toekomst mensenlevens kunnen redden (NDRRMC, 2015).  

                                                

7 Communicating with disaster affected communities 

8 "When we went to the evacuation centers we were so shocked - we thought they would need food and 
water. But their priority was that they needed to be informed on what was going on outside the evacuation 
center, what the Government and humanitarian agencies were doing for them so they would know where 
to go" said Olive Tiu, Regional Director of the Philippine Information Agency based in Tacloban. 
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Ten eerste is er vraag naar wetenschappelijk onderbouwde analyses. 

Cartografische inspanningen vormen een antwoord op deze vraag. Ten eerste is er 

een duidelijke nood aan vroegtijdige waarschuwing wanneer men schade veroorzaakt 

door natuurrampen wil beperken. Er kan vroegtijdig gewaarschuwd worden als 

frequentere en accurate metingen beschikbaar zijn, men weet hoe deze data te 

interpreteren én de informatie tijdig tot bij de getroffen bevolking geraakt. Deze eerste 

vraag is een technisch op te lossen probleem, maar vergt veel inspanningen dit te 

realiseren. De interpretatie van data kan aan de hand van simulaties vooraf. De 

samengebrachte data moeten nauwkeuriger en van hoge informatieve waarde zijn. 

Tot slot moeten de gesimuleerde of reële risico’s toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar 

zijn voor een breed publiek. Pas twee dagen voor Yolanda land bereikte werden lokale 

overheidsdiensten gewaarschuwd. Nochtans waren de eerste signalen vijf dagen op 

voorhand gemeten door het Japans Meteorologisch Agentschap. Deze vroegtijdige 

waarschuwing geraakte niet op tijd bij rurale dorpen. Ook was de ernst van tyfoon 

Yolanda onderschat, waardoor veel mannen achterbleven bij hun huis en het leven 

lieten. Vele Filipijnen zijn reeds bekend met tyfoons, maar nooit eerder van deze orde.  

 

 Het tweede cruciale probleem was dat lokale overheidsinstellingen (LGU) te 

traag of foutief op de vroegtijdige waarschuwing reageerden. Zelfs de Filipijnse 

president riep op de nationale tv op om voorbereidingsmaatregelen te treffen en 

evacuatieacties te organiseren. Door politieke uiteenlopende interesse en verdeelde 

mediaberichtgeving kwam dit niet op gang. Naast stroeve communicatie was er ook 

een foute reactie van de LGU’s door onwetendheid en gebrek aan accurate informatie. 

Lokale overheden beschikten niet of over verouderde deterministische kaarten die 

toonden welke gebieden in een potentiële gevarenzone lagen en best geëvacueerd 

werden. Maar liefst 70% van de evacuatiecentra waren geplaatst op het pad van de 

tyfoon. In Tacloban zijn opvangcentra in overstromingszones naast de kust geplaatst. 

In deze opvangcentra vielen duizenden doden. Mensen zijn van de ene onveilige plek 

naar de andere onveilige plek gebracht. Door preventieve analyse van 

wetenschappelijke data had dit voorspeld kunnen worden. Als de LGU’s wel over 

dergelijke informatie beschikten, werden simulaties van overstromingsgebieden, 

onder andere uitgevoerd door project READY, onderschat. ‘Veilige zones’ bleken toch 

gevarenzones. Het is cruciaal om accurate wetenschappelijke data aan te bieden en 

om aan te leren hoe deze informatie op een correcte manier kan geïnterpreteerd en 

vervolgens vertaald kan worden in een juiste reactie. Project Noah pleit voor de creatie 

van dynamische probabilistische kaarten, gebaseerd op wetenschappelijke sensoren. 

Ook moet aangeleerd worden op het niveau van de LGU’s hoe deze kaarten gebruikt 
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kunnen worden als hulpmiddel in beleidsbeslissingen omtrent rampenparaatheid. 

Gevaarkaarten moet niet alleen wetenschappelijk verifieerbaar zijn, maar ook 

bruikbaar (READY, 2016). 

 Tot slot erkent Project NOAH de nood aan lokale beschikbare data tijdens 

noodsituaties. Door hoog risicogebieden gedetailleerd in kaart te brengen, kan men 

een database creëren van straten, huizen, industrie, etc. In noodsituaties kunnen deze 

data vitaal zijn. Lokale kennis zal de nauwkeurigheid van deze kaart verhogen. 

 

Het Amerikaanse Rode Kruis, REACH en U.S Office of Foreign Disaster Assistance 

voerde een betrouwbaarheidsstudie uit over een schadeanalyse die na tyfoon Haiyan 

was gemaakt door OSM-vrijwilligers. In dit rapport zijn de kaarten onbetrouwbaar en 

dus onbruikbaar bevonden. Open sources software zoals OSM en de bijdrage van 

digitale vrijwilligers werd niet afgeschreven. Integendeel, het rapport vraagt 

nadrukkelijk naar meer middelen en ondersteuning om deze technologie verder uit te 

bouwen zodat deze een bijdrage kunnen leveren bij volgende noodhulpacties (ARC, 

2014). Volgende redenen voor tekortkoming werden aangehaald. Ten eerste is er een 

gebrek aan de bestaande technologie. De vrijwilligers voeren alle data manueel in. De 

verificatie van kwaliteit is onhanteerbaar op dergelijke grote schaal op korte termijn. 

Ten tweede bracht de internationale OSM-gemeenschap veel foute informatie in kaart 

doordat bijvoorbeeld slechts een onderscheid werd gemaakt tussen drie zeer ruime 

categorieën. Infrastructuur kon worden gekwalificeerd in onbeschadigd/deels 

beschadigd, of beschadigd/vernietigd, of ineengestort. Dit was zeer moeilijk te 

beoordelen vanop een satellietbeeld waardoor veel onjuistheden in kaart werden 

gebracht. Wanneer teams ter plaatse de kaarten verifieerden, werd vastgesteld dat 

het aantal gebouwen die ‘volledig vernield’ waren gelabeld, maar liefst met 34% 

overschat waren. Het aantal gebouwen met 'grote schade' was 25% te laag gelabeld. 

De gebouwen die maar een kleine schade hadden of niet beschadigd waren, werden 

ook onderschat, 18% te weinig. De vrijwilligers hadden het moeilijk met 

satellietbeelden correct inschatten wanneer een gebouw dus deels vernietigd was. 

Ook sloppenwijken werden niet herkend als huizen op de satellietbeelden. Sommige 

gebieden waren vergeten of zodanig vernield dat geen spoor meer zichtbaar was. 

Maar liefst 19.8% of 374 huizen werden niet op de satellietbeelden herkend en dus 

niet opgenomen in de schadeanalyse. De vraag naar meer categorieën is makkelijk te 

implementeren bij volgende operaties. Vrijwilligers moeten weten met welke kaarten, 

bijvoorbeeld de soort informatie of een specifiek gebied, zij het best humanitaire 

organisaties helpen. Ook Vyncke J., actief OSM-lid in België sinds 2010 en ex-
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werknemer bij HOT, bevestigde9 dat de schadeanalyse na de tyfoon Haiyan met OSM-

software een regelrechte ramp was. Volgens haar was dit ook te wijten aan de slechte 

kwaliteit van de satellietbeelden. Na een tyfoon is het vaak zeer bewolkt wat het 

moeilijk maakt om duidelijke satellietbeelden te nemen. De internationale OSM-

gemeenschap kan enkel bruikbaar werk leveren als ze toegang hebben tot kwalitatieve 

satellietbeelden. 

Humanitaire en overheidsorganisaties binnen de Filippijnen werden in het 

rapport aangeraden de vrijwillige OSM-gemeenschap te ondersteunen in het kader 

van rampenparaatheid. Deze ondersteuning focust zowel op financiële, structurele en 

organisatorische facetten van vrijwillige cartografische gemeenschappen. Er is nood 

aan een verificatiesysteem dat onnauwkeurigheden uit de manuele geselecteerde 

data kan verminderen. Technologische innovatie kan datacollectie versnellen en de 

kwaliteit optimaliseren. Het rapport raadt de overheid, ngo’s en universiteiten of 

nationale gemeenschappen aan om de krachten te bundelen bij de inzet in 

rampenparaatheid.  

 

Tot slot een voorbeeld van hoe snel fouten in overzichtskaarten kunnen sluipen. 

MapAction bracht samen met UNOCHA in kaart welke organisaties waar actief waren 

(Figuur 13). Het Belgische B-fast staat er twee keer op vermeld als B-fast en Belgium-

FAST. Dit kan verwarrend zijn wanneer men juist wil weten hoeveel teams er aanwezig 

zijn.  

  

                                                

9 Uit eigen interview met Vyncke J. (3 Nov. 2016)  

Figuur 13: 
Lokalisatie 
humanitaire 
organisaties 
na tyfoon 
Yolanda 

Bron: 
MapAction 
OCHA (Nov 
2013) 
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2.3 Cartografische inspanningen en rampenparaatheid in de Filipijnen vandaag 

 

Tweeduizend zestien was een belangrijk jaar voor geografische informatiesystemen 

voor rampenparaatheid in de Filipijnen. Jarenlange voorbereidende inspanningen van 

verschillende actoren vertaalde zich in de praktijk in concrete succesvolle projecten. 

In 2016 werden twee toonaangevende conferenties georganiseerd met betrekking tot 

dit thesisonderwerp in Manilla, de Filipijnse hoofdstad. Manilla werd niet toevallig 

uitgekozen als conferentielocatie. De Filipijnse inspanningen rond crisiscartografie en 

actieve OSM-gemeenschap is internationaal opgemerkt. 

 Ten eerste vond het 7de internationale Crisismappers-congres, ICCM, op 28 29 

en 30 september 2016 plaats. De ngo Crisismappers organiseert sinds 2009 bijna 

jaarlijks een bijeenkomst om afspraken te maken hoe cartografie kan worden ingezet 

bij noodsituaties. Dit jaar was het thema ‘Building Resilience: Inclusive Innovations in 

Crisis Mapping’. Centraal stond de capaciteitsopbouw op bevolkingsniveau.  

 De tweede conferentie ‘State of the Map (SOTM) Asia’ sloot aan op de eerste 

en volgde op 1 en 2 oktober 2016. SOTM Asia is een conferentie voor iedereen die 

met OSM-software bezig is. Hier wordt besproken hoe de open source map van de 

wereld eruit zou moeten zien in de toekomst. Twee dagen lang zitten beleidsmakers, 

ngo’s en OSM-vrijwilligers samen om kennis te delen aan de hand van lezingen en 

workshops. Deze conferentie gaat niet uitsluitend over het gebruik van kaarten voor 

humanitaire doeleinden, maar ook over andere functies van een open source map. Dit 

jaar was er tegelijkertijd een SOTM-conferentie in Brussel. 

 In augustus 2016 werd het 10de congres van het Philippine National Health 

Research System (PNHRS) gehouden met dit jaar ‘Ramp Risicoreductie’ in de verf 

gezet. Door hun expertise met natuurrampen en actief nationaal preventief 

rampenbeleid worden de Filipijnen geprofileerd tot de potentiële internationale leider 

voor het inperken van schade veroorzaakt door natuurrampen. De lopende 

wetenschappelijke en technologisch gestuurde projecten dragen bij tot hun 

voorbeeldrol. De inspanningen geleverd door onder andere het departement van 

wetenschap en technologie, DOST, bij de wetenschappelijke ondersteuning van 

rampanalyse en vroegtijdige waarschuwing, zijn noemenswaardig. Project NOAH 

groeide uit tot een volwaardig geografisch informatiesysteem waar wetenschappelijke 

informatie meer dan ooit tevoren transparant wordt gedeeld met de lokale bevolking 

(Banwell et all, 2016).    
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Volgend onderdeel vormt de kern van dit onderzoek. Er is een huidige trend te zien in 

de Filipijnse context waar cartografie wordt ingezet vanuit twee invalshoeken voor een 

betere rampparaatheid. Enerzijds zijn nationale GIS platvormen uitgebouwd ter 

ondersteuning van wetenschappelijke analyse voor ramp risicoreductie en vroegtijdige 

waarschuwing.  Anderzijds wordt cartografie gebruikt als educatie hulpmiddel om op 

lokaal niveau kennis te delen én informatie te verzamelen. Er is een focusverschuiving 

te zien waarin zowel overheid, nationale en internationale ngo’s als lokale initiatieven 

een betere rampparaatheid beogen door middel van lokale cartografische 

inspanningen.  

 

2.3.1 Rampenparaatheid door verbeterde dataverzamelingstechnologieën en 

integratie wetenschappelijke data  

a. De Filipijnse overheid  

 

In zijn blog scheef OSM-lid Eugene Alvin Villar in 2013 dat de Filipijnen hoog scoren 

in het Wereld Risk Rapport doordat er een tekort is aan mechanismen om rampen te 

detecteren. Ramp-risicoreductie staat volgens hem slechts in de kinderschoenen in de 

Filipijnen. Pas sinds 2011 was er meer transparantie over data. Het Filipijns bureau 

voor Mijnen en Geowetenschap openbaarde pas vanaf 2011 hun risico kaarten. Het 

Filipijns weersagentschap is volgens Villar onbemand en beschikt over te weinig 

middelen. Pas vanaf de start van Project NOAH bevestigt hij de transparantie van data 

waarover DOST beschikte (Vilar,2011) .  

 

Project NOAH is uitgegroeid tot één van de belangrijkste actor in de preventie van 

noodhulp. Het is indrukwekkend om te zien hoe dit project op een paar jaar tijd is 

gegroeid tot een platform waar enorm veel data op een slimme manier is verwerkt tot 

interpreteerbare informatie. Op het 7de ‘Crisicmappers’-congres in Manila in oktober 

2016 sprak dr. Mahar Lagmay, bestuurlijk directeur van Project NOAH, over de huidige 

stand van zaken na vier jaar hard werk (Project NOAH 2016). In Figuur 14 zien we 

welke impact het project had op het reduceren van schade door natuurrampen. Vanaf 

2012 werden successen geboekt en werd schade beperkt door vroegtijdige 

waarschuwingen en evacuatie-acties. Jammer genoeg gebeurde dit nog niet bij elke 

natuurramp. Telkens werden wel lessen getrokken voor verdere ontwikkeling. Dr. 

Lagmay beschrijft het succes van wetenschappelijke dataverzameling en vroegtijdige 

waarschuwing. De natuurrampen waarvan Project NOAH de schade beperkte, waren 

minder interessant voor de media en werden niet vaak vermeld. In de Filipijnen meten 
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elke 15 minuten 1500 sensoren de waterhoogte en sturen ze dit via sms door. Aan de 

hand van meetresultaten uit het verleden zien ze patronen in de curves die deze 

metingen beschrijven. Bij langdurige regenval kan zo relatief vroeg achterhaald 

worden of er problematische overstromingen zullen volgen. De eerste vroegtijdige 

waarschuwing is een verantwoordelijkheid van de overheid en dus van Project NOAH. 

Via het project wordt accurate, betrouwbare en begrijpbare weersinformatie verspreid. 

De verspreiding gebeurt door verschillende types van mediakanalen te gebruiken 

zoals radio, sms en sociale netwerken. Daarnaast werd er inmiddels ook een website 

en gratis applicatie ontwikkeld waar wetenschappelijke data, verzameld door Project 

NOAH, gratis ter beschikking wordt gesteld. De wetenschappelijke data werd in een 

interpreteerbare visuele vorm gegoten. Zo kan de bevolking zien welke gebieden 

hoger gelegen zijn of minder vaak getroffen worden door stormen of overstromingen. 

Via de website is iedereen in staat simulaties te maken en zo risico’s binnen zijn eigen 

leefomgeving te bekijken.  

 

 

  

  
Figuur 14: Behaalde resultaten van Project NOAH door vroegtijdige signalisatie en rampenparaatheid 

Bron: Dr. Lagmay, presentatie op SOTM 2016 manilla (Okt 2016) 



 

49 

Op het congres stelde dr. Lagmay, met trots, nieuwe functies van het GIS-platform 

voor. Dit is online terug te terug te vinden via http://www.noah.dost.gov.ph. De 

interface heeft volgende functies: Op één basiskaart kan men aanduiden welke 

informatie men, apart of samen, wil zien. Dit kan de gebruiker doen door de informatie 

in lagen aan of af te vinken. Ten eerste is de huidige weerssituatie, in realtime, 

beschikbaar. Er zijn overstromingskaarten, landverschuivingskaarten en kaarten met 

gegevens over tropische cyclonen terug te vinden. Daarnaast zijn speciale punten 

zoals meetstations, scholen, politiekantoren, brandweercentra en ziekenhuizen ook 

zichtbaar.  

  In december 2015 werd de ‘WebSAFE tool’ gelanceerd. De oorsprong van het 

Web-based Scenario Assessment for Emergencies platform werd opgestart naar 

aanleiding van het Indonesische project InaSAFE. Dit project werd reeds gelanceerd 

in oktober 2012 en een tweede versie in april 2014. Dit is een softwarepakket waarin 

scenario's worden gesimuleerd. Dit met als doel een betere planning ter voorbereiding 

op mogelijke natuurrampen. Deze nieuwe functie helpt LGU’s om gerichter te werken 

aan rampenparaatheid. Project NOAH ontwikkelde samen met de WereldBank en 

UNICEF, een gelijkaardig platform in de Filipijnse context. De WereldBank heeft nog 

verdere plannen om gelijkaardige platformen te lanceren in kwetsbare gebieden zoals 

Sri Lanka en Pakistan. Via WebSAFE wordt op een gebruiksvriendelijke manier 

weergegeven hoeveel hulpmiddelen zoals voedsel, opvangcentra, enzovoort zij ter 

beschikking moeten hebben om voorbereid te zijn op mogelijke rampen. Door dit 

wetenschappelijk te benaderen, kunnen LGU’s gerichter planningen maken en hun 

beperkt budget optimaal gebruiken om paraat te staan in geval van nood. Deze functie 

is een zeer visuele tool om wetenschappelijke gegevens te visualiseren.  

 Voor dr. Lagmay is open data en de transparantie ervan cruciaal. Hij wil zoveel 

mogelijk wetenschappelijke data ter beschikking stellen van de Filipijnse bevolking. In 

lijn van deze filosofie sloot Project NOAH een duurzame samenwerking af met OSM-

vrijwilligers voor de creatie van de Filipijnse basiskaart. Via de website van Project 

NOAH worden wetenschappelijke rapporten gedeeld in samenwerking met University 

of the Philippines National Institute of Geological Sciences (UP NIGS) over vorige 

natuurrampen.  

 Wat de dag van vandaag nog steeds een groot probleem blijkt te zijn, is de 

gepaste reactie van LGU’s en kwetsbare groepen. Dit wordt verder besproken in 2.3.2. 
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Voor de creatie van topografische kaarten is het overheidsdepartement National 

Mapping and Recources Inforamtion Authority, NAMRIA, verantwoordelijk. Dit 

nationaal ‘Geoportal’ van de Filipijnen is vergelijkbaar met de services dat Geopunt 

Vlaanderen aanbiedt. NAMIDA werd al in 1988 opgestart en brengt verschillende 

soorten basis informatie in kaart zoals bodemtype, bevolkingsdichtheid, 

nutsvoorzieningen, grenzen, etc. . Interessant is dat NAMRIA in 2015 het doel 

lanceerde tegen 2020 een gestandaardiseerde geo-ruimtelijk profiel van de Filipijnen 

openlijk ter beschikking te stellen.  Ook voeren ze een modernisering uit van het 

bestaande kaartendatabase die dateert uit 1992. Analoog met de VN richtlijnen 

beogen ze data te verzamelen via actieve participatie van gemeenschappen 

(namria.gov.ph, 2016).  

 Ze creëren topografische basiskaarten zodat andere overheidsagentschappen 

waaronder het Filipijnse weersagentschap PAGASA of het onderzoeksbureau voor 

vulkanische activiteit en aardbevingen PHILVOLCS, deze kunnen gebruiken om hun 

wetenschappelijke data op te verwerken. Het platform is, ten opzichte van Project 

NOAH, minder gebruiksvriendelijk. Eerder bedoeld voor professionelen en 

beleidsmakers in plaats voor eindgebruikers. NAMRIA werkt met eigen basiskaarten. 

Voor bepaalde informatie zoals bevolkingsdichtheid kan gekozen worden voor een 

andere achtergrondkaart waaronder de OSM kaart of satellietbeelden van Google en 

Bing. 

 

b. Verbeterde dataverzamelingstechnologieën 

  

De evolutie van de Filipijnse cartografische inspanningen kunnen onmogelijk 

losgekoppeld worden van de globale technologische vooruitgang. Enkel en alleen al 

de evolutie van internettechnologie heeft de laatste tien jaar oneindig veel kansen 

gecreëerd. Dit is uiteraard zeer breed en overschrijdt de verwachting binnen dit 

onderzoek. Aan de hand van drie onderstaande voorbeelden wordt kort stilgestaan bij 

de drie recente technologische ontwikkeling die rampenparaatheid in de Filipijnen 

zullen faciliteren.  

 

De Filipijnse overheid focust op wetenschappelijke analyse voor rampenparaatheid 

gebaseerd op GIS technologie. Hiervoor zijn door DOST nieuwe technologieën 

geïmplementeerd zoals onder ander dataverzameling. Dit alles zijn recente 

veranderingen. Om een voorbeeld te geven eind 2012 werd door Project DREAM, dat 

zich toespitst op overstromingsanalyses, voor de allereerste keer uitgewerkte 3D 
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kaarten opgesteld met LiDAR of Light Detectation and Ranging. Deze technologie 

bestond  al 10 jaar voor het in een Filipijns project geïmplementeerd werd, zegt Dr. 

Paringit (Rappler, 25 Nov 2012). De hoge resolutie technologie laat toe om op 20 cm 

nauwkeurig diepte en hoogte te bepalen. Met drie bemande kleine vliegtuigen werden 

initieel 22 grote rivieren en hun beddingen in kaart gebracht. In totaal zou zo 1/3 of 

100.000 km2 van de Filipijnse eilanden in kaart zijn gebracht. Aansluitend werden 

verbeterde waterniveausensoren geplaatst die elke tien minuten informatie 

doorsturen. Op deze manier kunnen accuratere overstromingsmodellen worden 

gecreëerd waardoor voorspellingen juister zijn en vroegtijdige waarschuwingen 

doelgericht kunnen verlopen.  

 

Een tweede opmerkelijke en veelbelovende technologie zijn de onbemande vliegende 

voertuigen of in het Engels Unmanned Arial Vehicle ( UAV). Deze zijn niet nieuw en 

bestaan al meer dan een eeuw, maar door hun commercialisatie hebben UAV de 

laatste 10 jaar veel potentieel binnen de humanitaire noodhulpsector gebracht zegt 

Peter van Blyenburgh, lid van Humanitarian UAV netwerk (Juni 2015).  Geavanceerde 

drones kunnen beeldmateriaal in alle fase van het noodhulpproces leveren dat de 

kwaliteit en vrijheid van satellietbeelden overschrijd. Ook zijn deze beelden goedkoper 

te produceren. In de Filipijnen zijn voor, tijdens en vooral na tyfoon Yolanda 

verschillende UAV projecten gelanceerd waarin internationaal en nationale 

organisaties luchtfoto’s creëren onafhankelijk van private satellietbeelden. De 

Zwitserse UAV bedrijven Danoffice IT en Drone adventures, vlogen na tyfoon Yolanda 

over Tacloban voor 2D en 3D beeldmateriaal van de omgeving. Op deze manier 

leverden ze snel beeldmateriaal over schade die geanalyseerd kon worden en zo 

werden locaties voor noodhulpkampen bepaald. Zo kon ook gekeken worden welke 

wegen toegankelijke waren.  

 Ook lokale UAV bedrijven SkyEye en CorePhil DSL participeerden tijdens de 

noodhulprespons na tyfoon Yolanda. CorePhil DSL D deelde 22 gig aan 

beeldmateriaal voor de ngo HOT. SkyEye is een Filipijns UAV initiatief dat al in 2009 

startte als studentenproject waarin studenten met multidisciplinaire achtergrond 

samenwerkten. Anno 2016 is SkyEye uitgegroeid tot innovatief bedrijf dat in plaats van 

satellietfoto’s goedkopere luchtbeelden kan maken. Hun beeldmateriaal wordt gebruikt 

voor het optekenen van kaarten. Naast verschillende private partners werkte SkyEye 

ook samen met UN COP OCHA, WPF en andere internationale ngo’s zoals USAID 

voor het opstellen van post-ramp zones ter voorbereiding van humanitaire interventies. 

SkyEye is officiële partner van het nationaal Filipijns MapPH project dat later in dit 

onderzoek aan bod komt. Tussen 24 en 72 u na een natuurramp kunnen via UAV 



 

52 

afbeeldingen gemaakt worden. Satellietbeelden laten soms langer op zich wachten. 

Tijdens een interview10 met Robert Banick sprak hij over de evolutie en gebruik van 

UAV bij rampenparaatheid en in noodsituaties. Bij de orkaan Matthew in Haïti eind 

2016, waren luchtfoto’s van het getroffen gebied gecreëerd via UAV.  Dit was een 

nieuwe ontwikkeling waar hij nog veel potentieel in ziet. Huidig probleem is dat de 

bestanden bij orkaan Matthew te groot zijn om deze online te delen met digitale 

vrijwilligers of om ze te verwerken tot gedetailleerde luchtfotokaarten. Zelf voeg ik er 

nog graag aan toe dat gedetailleerde luchtfoto’s bruikbaar kunnen zijn tijdens 

noodsituaties maar er een dunne lijn is met  mogelijks privacy schennis, althans vanuit 

ons Europees wettelijk kader.  

 

Tot slot is digitale communicatie op spectaculaire wijze ingeburgerd in de Filipijnen. 

Voor 2010 had slechts minder dan 10% van de Filipijnse bevolking toegang tot internet. 

In 2013 steeg dit aantal tot één op drie of, 33% van de 92 miljoen Filipijnse inwoners. 

Hiervan had maar liefst 92% Facebook gebruikt. Drie jaar later, eind 2016, is internet 

toegang gegroeid tot 43,5%11 (Internetlivestats, 2016). In 2012 was er een volledige 

mobile telefoon penetratie. De Filipijnse bevolking nam in 2015 de meeste ‘selfies’ ter 

wereld (Agaton, C., 2016). Dit om aan te duiden dat digitale communicatie technologie 

in een groeifase zit, en niet onderschat mag worden als communicatiekanaal. Door de 

toegang tot mobile technologie is de toegang tot informatie sterk toegenomen en 

nemen burgers deel bij zowel het verspreiden als de creatie van informatie. Anderzijds 

heeft meer dan de helft van de Filipijnse bevolking, waarschijnlijk de meest kwetsbare 

groepen bij natuurrampen, net geen toegang tot internet. Vroegtijdige waarschuwingen 

mogen dus niet enkel via digitale weg verlopen.  

 

2.3.2 GIS als coördinator en communicatiemiddel met lokale gemeenschap. De 

sleutel tot succes?   

 

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat met integratie van geografische informatiesystemen 

bij rampenparaatheid enkel successen geboekt kunnen worden als meerdere doelen 

simultaan worden bereikt. De beschikbaarheid van wetenschappelijke data is niet 

voldoende om schade, aangericht door natuurrampen, te reduceren. Een volgende 

                                                

10 Uit eigen interview met Robert Banick (21/11/2016) 
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sleutel tot succes is een integratie op lokaal niveau. Dit blijkt alleen in de Filipijnen een 

probleem. In het rapport van UNISDR, ‘Making Development Sustainable: The Future 

of Disaster Risk Management: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction’, 

word verwezen naar het Belgisch vroegtijdig waarschuwingssysteem dat sinds 2005 

geactiveerd is. Bij ons zijn meetsensoren 24/7 gekoppeld aan overstromingskaarten 

om anomalieën vroegtijdig te detecteren. Ons vroegtijdig waarschuwingssysteem 

verspreid informatie via SMS, e-mail en via vaak bezocht internetportalen. Het rapport 

beschrijft in België het gebrek aan dynamische overstromingskaarten en 

implementatie op lokaal en regionaal niveau doordat dit system voornamelijk van 

bovenuit gestuurd wordt. Hieruit wordt geconcludeerd dat er vroegtijdige 

waarschuwing in België gelimiteerd is. (p. 158, UNISDR, 2015).  

 We zien in de Filipijnse context dat er een focusverschuiving te merken is naar 

een meer betrokken lokale bevolking bij het opstellen van kaarten en verzamelen van 

informatie in alle fase van noodhulp management. Vanuit verschillende perspectieven 

wordt deze lokale gemeenschap betrokken bij een duurzaam rampenparaatheidsplan. 

Het vervolledigen van de Filipijnse kaart is vaak een educatief hulpmiddel om dit doel 

te bereiken. Vanop overheids-, nationaal, internationaal en lokaal niveau wordt dit, op 

een verschillende manier, benaderd.  

 

a. Overheid: capaciteitsopbouw lokale gemeenschap   

 

Vier jaar na het oprichten van het National Disaster Response Plan werd een 

tussentijds rapport geschreven waarin de Filipijnse inspanningen met betrekking tot 

ramp-risicoreductie zijn geëvalueerd. Het analyserapport beschrijft de periode 2013-

2015, een periode waarin veel veranderde (NDRRMP, 2015). Opmerkelijk wordt vaak 

verwezen naar ‘na de respons op Yolanda’. Dit wijst op de grote impact van de tyfoon 

op het nationaal beleid voor ramp-risicoreductie. We zien weer dezelfde werkpunten 

naar voren komen, maar specifiek één werkpunt springt er, naar mijn mening, uit. 

Ondanks de verschillende doeltreffende inspanningen voor data monitoring en het 

visueel simuleren van mogelijke natuurrampen erkent men een gebrek bij de 

samenwerking met de lokale kwetsbare gemeenschap. Door technologische innovatie 

is schade, veroorzaakt door natuurrampen, beter te voorspellen. Ook kunnen tijdig 

signalen worden opgevangen in de aanloop naar een natuurramp. De zwakke schakel 

zit in de communicatie van deze informatie naar de ‘eindgebruiker’, de lokale bevolking 

in kwetsbare gebieden. Dit heeft verschillende oorzaken, volgens het rapport.  
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  Ten eerste is de beschikbare wetenschappelijke informatie onvoldoende 

publiekelijk beschikbaar. Het academisch taalgebruik vormt een struikelblok voor de 

communicatie tussen wetenschappelijke en technische instellingen onderling, alsook 

voor de eindgebruiker, om de informatie te begrijpen. Het taalgebruik moet 

toegankelijker worden voor alle betrokken partijen. Ook is er nood aan een analyse 

van de ‘kwetsbare gemeenschappen’ om de informatie op een gepaste manier door te 

spelen.  

 Ten tweede werden er twee soorten logistieke problemen vastgesteld. 

Enerzijds technische problemen, zoals het gebrek aan elektriciteit of slechte 

internetsignalen. Men beoogt daarom data vanuit verschillende bronnen te halen. 

Communicatievormen via internet kunnen worden aangevuld met inheemse vormen 

van communicatie. Anderzijds zijn er fysieke logistieke problemen, zoals schade aan 

de wegen, waardoor informatie ook niet fysiek tot op de eindbestemming geraakt.  

 Verder wil de Filipijnse overheid een betere samenwerking met internationale 

organisaties, zowel bilateraal als multilateraal, voor technische ondersteuning. Dit om 

ruimtelijke data beter en efficiënter te verwerken alsook de verdere uitbouw van een 

veilige database waarin de kwetsbare data is opgenomen.  

 Tot slot staat de ontwikkeling van één centrale ‘levenslijn’ waar communicatie 

tijdens een noodsituatie samenkomt op het to-do lijstje van de Filipijnse overheid. 

 

Rampenparaatheid door nationale en gemeenschapscapaciteiten te versterken, werd 

in de hedendaagse Filipijnse context recent onderzocht (Alcanya et all, 2016). Het 

artikel bevestigt de grote inspanningen van de overheid met betrekking tot ramp-

risicoreductie en de internationale toonaangevende rol van het Filipijns ramp-

risicoreductiebeleid. Toch blijken beleidsafspraken niet makkelijk te vertalen in de 

praktijk. Drie concrete tekortkomingen werden anno 2016 vastgesteld bij de integratie 

van een ramp-risicoreductie bij lokale gemeenschappen (Lapidez, 2015).  

 Ten eerste is er nog steeds een gebrek aan overzicht wie welke ramp-

risicoverminderende inspanningen in de Filipijnen levert. Dit kan worden opgelost door 

het netwerk van actoren in kaart te brengen. Het is niet duidelijk in welke regio’s veel 

inspanningen worden geleverd en welke gebieden vergeten worden. Grote 

hoeveelheden informatie zijn beschikbaar, maar een overzicht om deze informatie te 

gebruiken en interpreteren blijft uit. Manila Observatory en DOST zijn twee 

organisaties die erkend worden om risicogebieden in kaart te brengen en mogelijke 

schade te analyseren. De risico’s in lagerisicogebieden werden in het verleden vaak 

overschat. Door overdrijving werden de risico’s onrealistisch geacht, waardoor de 
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boodschap niet tot bij de kwetsbare groepen geraakte. Hoe de communicatie van 

rampgerelateerde informatie verloopt, blijft voor het onderzoek onduidelijk.  

 Ten tweede zijn tot op heden de perceptie, de culturele waarden en de 

cognitieve barrières van rampenparaatheid en sociaaleconomische systemen binnen 

lokale gemeenschappen onvoldoende begrepen. Wil men een duurzame ramp-

risicoreductiestrategie uitbouwen, dan is dit nodig. Samen met de gemeenschap moet 

bepaald worden welke capaciteit men wil uitbouwen. Een gevalstudie in de stad Iloilo 

toonde aan dat de gemeenschap zelf vooral op de uitwerking van het sociale netwerk 

wilde focussen voor de uitwerking van hun informatieverspreidingssysteem. Binnen 

hun langetermijn ramp-risicoreductiestrategie werd dit systeem gedragen door de 

lokale gemeenschap. De Filipijnse overheid moet ook beter samenwerken met lokale 

overheden. Volgens de studie waren deze LGU’s vaak onder gekwalificeerd en 

onderbemand. Daarenboven zijn er, door de klimaatsveranderingen, recentelijk 

gebieden getroffen waar zelden natuurrampen plaatsvonden. Deze LGU’s kregen 

geen voorbereiding of hebben geen ervaring om een goed reductiebeleid op te stellen. 

De Filipijnse overheid biedt leningen aan, aan de LGU’s voor investeringen in ramp-

risicoreductie. Daarnaast verspreidde ze een controlelijst zodat de LGU’s zelf kunnen 

nakijken of ze voldoen aan de nationale richtlijnen. De nationale ramp-risicoreductie- 

en managementcouncil, NDRRMC, heeft niet de capaciteit om al deze lokale 

overheden te controleren en te ondersteunen. Wetenschappelijke bronnen worden 

door LGU’s soms foutief of niet geïmplementeerd in hun lokaal ramp-

risicoreductiebeleid.  

 Tot slot moet voor een betere samenwerking op lokaal niveau bedacht worden 

wie ‘de lokale gemeenschap’ is. Dit is geen homogene groep mensen die op dezelfde 

plaats woont. Er zijn verschillende economische en sociale profielen. Wanneer men 

de lokale gemeenschap betrekt in het proces van rampenparaatheid moet hier meer 

aandacht aan besteed worden. De integratie van lokale perceptie en waarden zijn 

cruciaal voor het slagen van een lokaal ramp-risicoreductieplan. Ook een ingeburgerd 

lokaal communicatieplatform waarop wetenschappelijk onderbouwde informatie en 

vroegtijdige waarschuwing verspreid kunnen worden, blijkt onvoldoende vertaald in de 

praktijk. Daar blijken andere risicoverspreidingsmechanismen, zoals mondeling via 

familie, even effectief. Het sterke gemeenschapsgevoel komt in tijden van nood nog 

steeds sterk naar boven. Toch moet de opmerking gemaakt worden dat sociale 

netwerken bepalen wie geholpen wordt en wie niet. Een natuurramp zorgt soms voor 

een groeiende ongelijkheid binnen de gemeenschap. Rampenparaatheid zal bijdragen 

tot de controle van het sociaalecologisch systeem dat drastische veranderingen zal 
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ondergaan door klimaatsveranderingen. Ongelijkheid in een regio of tussen regio’s 

onderling zal volksverschuivingen tot gevolg hebben.  

 

Bovenstaande werkpunten wordt misschien in de nabije toekomst beantwoord door 

een nieuw overheidsproject. In maart 2016 werd Project ISAIAH gelanceerd, specifiek 

voor publieke participaties bij rampenparaatheid en respons. ISAIAH staat voor 

Integrated Scenario-based Assessments of Impacts and Hazards. Dit project zal 

werken rond drie pijlers: informatie, educatie en communicatie. Door lokale 

gemeenschappen te betrekken bij het cartografische proces probeert de overheid 

rampenparaatheid op een duurzame manier aan de man te brengen. Door ze aan te 

zetten om zelf een rampenkaart op te stellen, wil men een juiste reactie uitlokken 

tijdens de noodsituatie zelf. Mooi meegenomen is dat meer gedetailleerde kaarten 

beschikbaar worden voor wetenschappelijke studies. Momenteel zijn er enkel 

proefworkshops lopende om de trainingen af te stemmen op de behoeften van de 

doelgroep. In het voorjaar van 2017 zouden deze trainingen van start gaan. Hun 

doelgroep zijn lokale overheden, ramp-risicoreductiebeleidmakers en experten en de 

geïnteresseerde plaatselijke bevolking. Deze groep moet mee de verdere 

gemeenschap mobiliseren. Dit klinkt zeer gelijkaardig aan de aanpak van de OSM-

gemeenschap (DOST, 2016).  

 Tijdens de SOTM-conferentie eind september 2016 spraken Ervin Malicdem 

van Project NOAH en Dinnah Feye Andal van OSM Philippines over de samenwerking 

tussen beide organisaties en hun gezamenlijke strijd voor ramp-risicoreductie en hoe 

dataverzameling via de gemeenschap hieraan kan bijdragen. Een van de taken van 

Project ISAIAH is een duurzaam samenwerkingsverband opbouwen tussen project 

NOAH en de OSM-gemeenschap. De OSM-kaart werd recent als basiskaart voor 

Project NOAH gebruikt. In totaal zijn eind 2016 reeds 15 van de 82 provincies 

gedetailleerd in de OSM-kaart gebracht. Er is dus nog een hele weg te gaan. Project 

NOAH blijft op de OSM-gemeenschap rekenen voor verdere inspanningen. De 

trainingen die in de toekomst gegeven zullen worden door Project ISAIAH focussen op 

de educatie van ramp-risicoreductie, zoals het belang van cartografie en hoe ze door 

GIS correct in te schatten hun zelfredzaamheid zullen vergroten. Dit educatieve aspect 

kan onmogelijk losgekoppeld worden van de lokale OSM-inspanningen. Nadat de 

OSM-software is aangeleerd, is een duurzame opvolging van de kaart vereist. Dit kan 

met een geïnteresseerde gemeenschap die overtuigd is van de voordelen van hun 

cartografische inspanningen. Project ISAIAH organiseerde eind oktober 2016 een 

grootschalige training voor 50 personen om ze te leren werken met OSM.  
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 Ook werkt project ISAIAH aan de verspreiding van kennis om OSM te 

gebruiken via korte YouTube filmpjes en flyers. De 10 gemakkelijke stappen om OSM-

software te gebruiken stroken niet helemaal met de vraag naar betrouwbare OSM-

data. Eerder in dit onderzoek zagen we de vraag naar expertise om effectief een 

bruikbare bijdrage te kunnen leveren. 

 

 

  

Figuur 15: Overheid promotie om OSM software gebruik in 10 eenvoudige stappen 

Bron: Project ISAIAH (2016) 
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b. Een nationaal niet gouvernementeel antwoord voor samenwerking op lokaal 

niveau 

 

Map The Philippines  

 

In mei 2016 is ‘Map the Philippines’ gelanceerd door Célina Agaton. Dit project is 

mogelijks een antwoord op de vraag naar een geëngageerde Filipijnse gemeenschap 

in verband met cartografische inspanningen. Voorbereidingen startten reeds in 2015. 

Tijdens deze periode waren alle 80 partners actief betrokken bij de creatie van het 

project. Door het aantal partners waarmee MapPH samenwerkt, lijken ze een 

coördinerende rol voor ramp-risicoreductie op zich te willen nemen in de Filipijnen. Het 

project ziet er veelbelovend uit, maar staat nog in zijn kinderschoenen. In totaal zijn er 

vandaag 112 organisaties aangesloten vanuit verschillende sectoren: bilaterale 

samenwerkingen, UN-instellingen, zakelijke partners, de overheid, internationale en 

nationale ngo’s, internationale en nationale militaire organisaties, 

financieringsprogramma's, etc. Allemaal hebben ze zich geëngageerd om informatie 

te delen via dit netwerk en samen te werken aan een gedetailleerde informatieve kaart 

van de Filippijnen. Een samenwerking tussen deze partners en de lokale 

gemeenschap was nodig voor een betere ramp-risicoreductieplanning en -mobilisatie 

in tijden van nood. Het lijkt erop dat het initiatief van Agaton het langverwachte 

geografische informatiesysteem zal vormen waar beleidsmakers en ngo’s al lang naar 

vragen.  

 Tot nu toe zijn enkel de filosofie, de projectstructuur en de pilootprojecten 

bekend. Door de creatie van een GIS wil men bijdragen aan drie duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen: rampenparaatheid, voedselzekerheid en het bijhouden 

van klimaatsveranderingen. Met betrekking tot rampenparaatheid pleit Map the 

Philippines of MapPH voor een betere fysieke samenwerking tussen de verschillende 

betrokken actoren. Gekende actoren zijn bijvoorbeeld de overheid, ngo’s en de private 

sector, maar er is ook een nieuwe actor waar nog niet eerder is over gesproken. De 

Filipijnse diaspora is enorm: 10% of 10 miljoen Filipijnen wonen in het buitenland. Net 

zoals Célina Agaton, die uitweek naar Canada, wil deze diaspora hun thuisland 

steunen. Agaton keerde terug naar de Filipijnen en wil door het opstellen van een GIS 

de verschillende samenwerkingen en noden duidelijk zichtbaar maken. Het 

MapPH.com-platform is een communicatieplatform voor en door de gemeenschap. 

Iedereen kan gratis informatie delen en downloaden voor eigen gebruik. Het project 

beoogt een transparante coördinatie voor meer engagement vanuit deze lokale 

gemeenschappen. Expliciet zeggen ze dat ze geen politiek platform maar een 
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gemeenschapsplatform te zijn, gestuurd van onderuit. Op die manier kan de meest 

kwetsbare groep zich ook op de kaart zetten en zichzelf zichtbaar maken voor hulp 

indien nodig. Op het online platform kunnen mensen noden of veranderingen 

rapporteren. Dit kan ook via de universele hashtag #MapPH die het project gebruikt 

als communicatiemiddel. 

 Tijdens haar lezing over MapPH op de Crisismappers-conferentie eind 

september 2016 erkende Agaton het gebrek aan een kaart voor rurale Filipijnse 

gebieden. Enkel grote steden en wegen zijn reeds in kaart gebracht. Voor de overheid, 

internationale ngo’s en investeerders betekent een lege vlek op de kaart een 

onbewoond gebied. Basisinformatie van wegen, huizen en POI zoals luchthavens zijn 

een minimale vereiste voor het uitschrijven van een rampenparaatheidsplan. MapPH 

werkt ook met OSM-software. De ondersteuning van een vrijwillige OSM-

gemeenschap is voor haar essentieel. Binnen MapPH zijn er inspanningen voor het 

mobiliseren en aanleren van OSM-software vanuit de lokale gemeenschap. Tijdens de 

voorbereidingen in juli 2015 was er een prangende nood aan lokale Filipijnse kaarten. 

Lokale overheden en universiteiten hebben deze nodig voor beleidsplanning en 

onderzoek. Er werd vastgesteld dat lokale OSM-geïnteresseerden en experten vaak 

naar het buitenland trekken waardoor de kennis verdwijnt. MapPH stuurt daarom aan 

om professionals aan te moedigen om hun kennis te delen en de lokale initiatieven in 

hun omgeving te ondersteunen. Lokale OSM-gemeenschappen moeten beter 

ondersteund worden om een duurzaam gemotiveerde groep te creëren en te 

behouden. Célina Agaton spreekt over een huidig gebrek aan financiële ondersteuning 

van de lokale OSM-gemeenschappen voor verdere ontwikkeling. Binnen MapPH wordt 

ook beroep gedaan op de bestaande vrijwillige OSM-gemeenschap vanuit 

verschillende organisaties, zijnde MapGive, HOT en OSM Philippines. Er is een 

samenwerking met DHNetwork voor de organisatie en mobilisatie van vrijwilligers voor 

doelgerichte vragen van MapPH.  

 Er is een sterke samenwerking tussen Project NOAH en MapPH om samen 

aan hun gemeenschappelijk doel te werken. Waar Project NOAH vooral 

wetenschappelijke data verzamelt en visualiseert, is een interactieve samenwerking 

met de lokale gemeenschappen niet mogelijk via het huidige GIS van Project NOAH. 

Hier kan iedereen informatie afhalen, maar niet toevoegen. Ook werken ze samen met 

ngo’s zoals MapPHSwipe, Youthmappers, Humanitarian information Unit (HIU), 

MapGive en OpenAerialMap. MapPH werkt samen met het Filipijns bedrijfje SkyEye 

voor luchtfoto’s.  
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Filipijnse OSM-gemeenschap  

 
OSM Philippines is vandaag de dag nog steeds een groeiende gemeenschap. Sinds 

de opstart in 2005 groeide de Filipijnse OSM-gemeenschap tot 250.000 leden. Op 16 

verschillende locaties, verspreid over de eilandengroep, zijn reeds workshops en 

mapathons gehouden waarop vrijwilligers cartografische inspanningen doen met 

behulp van OSM-software.  

Zoals te zien op figuur 16 is vanaf 2013 een duidelijke verandering in het 

gedrag van de Filipijnse OSM-gemeenschap te merken. De laatste drie jaar zijn er 

aanzienlijk meer activiteiten. De buitengewone stijging is hoogstwaarschijnlijk te 

verklaren door een samenloop van omstandigheden en niet enkel door de 

inspanningen van de OSM-gemeenschap. Binnen de Filipijnse context zien we dat 

ngo’s en de overheid ook inspanningen leveren. Ook moet dit gezien worden in een 

internationale context waar de OSM-gemeenschap nog steeds groeit. Op de curve van 

internationale OSM-ledenwerving is tot op vandaag, 2016, een recht evenredige groei 

te zien. Vanaf half 2016 is zelfs een steilere stijging te zien. Er is ook een verband 

tussen de stijging van OSM-activiteiten en de hoeveelheid beschikbare data. In figuur 

17 is vanaf 2013 een uitzonderlijke groei aan beschikbare data te zien.  

 

Figuur 16: Overzicht aantal gebouwen dat in kaart 
werd gebracht met OSM software 2010 -2016 

Bron: Dr. Lagmay, presentatie op SOTM 2016 
manilla (Okt 2016) 

Figuur 17: Beschikbare data voor  OSM 
gebruikers 2010 -2016 

Bron: Dr. Lagmay, presentatie op SOTM 2016 
manilla (Okt 2016) 



 

61 

   

Uit data analyse van dr. Neis (Neis, 2016) blijkt dat er dagelijks tussen de 50-70 

Filipijnen toevoegingen of veranderingen aanbrengen via de OSM-software. Hiermee 

staat de Filipijnse gemeenschap op de 18de plaats van actiefste OSM-gemeenschap, 

vier plaatsen voor België. Rond de periode van Haiyan zien we een activiteit van +150 

dagelijkse OSM-gebruikers (figuur18). Zoals gezien in het theoretisch kader past dit 

gedrag binnen dat van de internationale ontwikkeling van de OSM-gemeenschap. 

Tijdens een Skype-interview bevestigt Ervin Olario, OSM-secretaris, dat er slechts een 

harde kern van 25 personen frequente inspanningen levert. Ondank hun sterke 

motivatie kunnen ze dit niet alleen.  

 

Op de figuur 19 zijn de inspanningen van de 

Filipijnse OSM-gemeenschap te zien eind 2016. 

Zichtbaar is de grotere activiteit in het noorden, 

waar tyfoon Karin en super tyfoon Haima midden 

oktober grote schade aanrichtte. Dit duidt op het 

verband tussen de OSM-gemeenschap en ramp 

gerelateerde activiteiten. 

 

 

 

  

Figuur 16: Dagelijkse Filipijnse OSM gebruikers  

Bron: Blog Neis, P. (2016) via http://osmstats.neis-one.org/?item=relations&country=Philippines 

Figuur 17: Activiteiten OSM 
gemeenschap in het laatste kwartaal 
van 2016, het Noorden van de Filipijnen 
werd ook getroffen tyfoon Haima 
midden oktober. 

Bron: OSM Philippines  
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Maning Sambale, vicepresident van OSM Philippines, deelde zijn visie over cartografie 

en rampenparaatheid in de Filipijnen12. Vanaf 2009, naar aanleiding van grote 

overstromingen, voelde hij een nood aan wetenschappelijke ondersteuning voor 

rampreductie. Om dit te doen was er een gedetailleerde kaart nodig, iets wat voor veel 

rurale gebieden in de Filipijnen niet bestond. De OSM-gemeenschap besloot de 

wetenschappelijke benadering van natuurrampen te ondersteunen door de basiskaart 

te leveren. Al snel werd duidelijk dat de kwaliteit van deze kaarten op lokaal niveau 

hoger lag doordat de gemeenschap de lokale context en sociale dynamiek kende. 

Hiervoor organiseert de OSM-gemeenschap workshops om hun kennis over te dragen 

aan lokale gemeenschappen, en zo te groeien. Deze workshop start meestal met de 

creatie van papieren kaarten. De bestaande kaarten, als deze er zijn, worden 

afgedrukt, anders wordt gestart van een leeg blad. Op de offline kaarten worden dan 

door lokale bewoners aanpassingen aangebracht. Grotere workshops duren meestal 

drie dagen waaraan gemiddeld 30 deelnemers van de lokale overheid en lokale OSM-

leden deelnemen. De eerste dag leren ze werken met OSM en JOSM-software. De 

deelnemers oefenen om hun eigen omgeving in kaart te brengen. Een tweede dag 

gaat men op expeditie, om kennis op te doen door in de praktijk kaarten te creëren. 

Ook GPS-routes en foto’s van belangrijke plaatsen worden verzameld. Later worden 

deze foto’s gelinkt aan de hand van geo-tagging en wordt de informatie in de OSM-

software opgenomen. Op dag drie wordt verder gewerkt aan de OSM-kaart en een 

plan gemaakt om zelf een miniworkshop te geven. Op lokaal overheidsniveau 

ondervindt Maning Sambale vaak een beperkte interesse in cartografie. Wanneer er 

reeds enkele geëngageerde OSM-leden zijn binnen de lokale gemeenschap vóór de 

workshop, ziet Sambale een positief resultaat. Deze groep motiveert nieuwe leden om 

ook actief deel te nemen.  

De rampgerelateerde inspanningen van de OSM-gemeenschap zijn vaak op 

vraag van Project Noah. Project NOAH biedt heel veel en kwalitatieve 

wetenschappelijke informatie, maar veel Filipijnen kennen dit project niet. Buiten 

noodoproepen ziet Sambale geen samenwerking met of ondersteuning van de 

overheid. Hij bevestigde dat het moeilijk is om kaarten voor rampenparaatheid te 

creëren. Dit vanwege de lokale context. Vóór Yolanda organiseerde de OSM-

gemeenschap reeds de workshops voor de LGU’s. Bij de tyfoon zag hij dat slechts 

enkele getroffen LGU’s hun tips voor datacollectie en cartografische voorbereiding, 

vaak gedeeltelijk, hadden geïntegreerd. Een andere benadering dan via LGU’s is 

volgens Maning Sambale nodig voor een beter resultaat van rampenparaatheid.  

                                                

12 Uit eigen interview met Sambale, M., (15 Nov, 2016) 
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  Hij zag de laatste jaren een groeiende interesse van ngo’s om samen met de 

OSM-gemeenschap te werken. Het Amerikaanse, Britse, Zwitserse en Franse Rode 

Kruis startte naar aanleiding van Haiyan projecten met preventieve cartografische 

inspanningen. Wanneer de internationale projecten ten einde liepen, stagneerden de 

cartografische inspanningen en werden de kaarten niet verder afgewerkt of 

onderhouden. Vandaag benadrukt hij dat ngo’s zoals MissingMaps en MapSwipe, die 

vrijwilligers coördineren om op afstand te werken aan OSM-kaarten, meer moeten 

focussen op een duurzame lokale participatie. Technische ondersteuning en het delen 

van expertise is iets waar ngo’s zeker ook bij kunnen bijdragen.  

  Sambale werkte tijdens tyfoon Yolanda voor HOT en sinds 2015 voor Mapbox. 

Hij heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Mapbox is een profitbedrijf dat gebruik 

maakt van OSM-kaarten als basiskaart. Ze verkopen een hele waaier aan producten 

zoals navigatiesystemen, gepersonaliseerde kaarten, etc. Ze leveren zelf een 

benoemingswaardige bijdrage aan het vervolledigen van de OSM-kaart. Samen met 

een van hun klanten ontwikkelden ze de loopapplicatie Runkeeper. Zo verzamelden 

ze 1,5 miljoen routes die nog niet op de OSM-Map stonden. Mapbox deelt zijn GIS en 

cartografische kennis voor ramp-risicoreductie. Momenteel werkt Sambale voor een 

project in het zuiden van India. De filosofie van MapBox is streven naar gelijkheid door 

in te zetten op lokaal niveau. Samen met de lokale bevolking werkt hij aan een kaart 

en GIS om potentiele rampen door overstroming te beperken.  

Tot op de dag van vandaag, ondanks de duidelijke voordelen, bestaat er van 

vele rurale gebieden geen kaart. Al ruim zes jaar benadrukken overheid 

en humanitaire organisaties, zowel internationaal als nationaal, het belang van de 

actieve lokale gemeenschap in dit proces. 

 

c. Humanitaire ngo’s ondersteunen lokale capaciteiten  

 

Capaciteitsopbouw door lokale participatieve cartografische inspanningen krijgt door 

internationale humanitaire organisaties ook ondersteuning. Aan de hand van 

onderstaande voorbeelden wordt geschetst dat internationale ngo’s ondersteuning 

bieden aan of samenwerken met bestaande lokale initiatieven of overheidsprojecten.  

  

Een eerste voorbeeld is een cartografisch project van de EU Aid Volunteers dat startte 

in 2014 met doel technologie in te zetten bij de voorbereidingen op toekomstige 

rampen. EU aid vrijwilliger en beleidsanalist Efrath Silver schreef op haar EU Aid 

Volunteers blog het volgende (Silver, 4 Nov 2014):  
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“The Philippines has a very extensive national law on disaster risk reduction; it all looks 

good on paper, but one of the problems is the lack of skills, staff and funding to actually 

take the necessary measures in the communities where they are needed most” - Efrath 

Silve(4 Nov, 2014) 

Silver heeft haar bedenkingen bij de implementatie van rampenparaatheid in de 

praktijk. Ze verwijst naar de Nederlandse context waar vele niet weten dat ze in 

overstromingsgebied leven omdat de omgeving uitermate goed is aangepast. Het EU 

Aid project focust op de ondersteuning van het Filipijnse overheidsproject DREAM. Ze 

focussen op capaciteit versterking van de gemeenschappen die werden getroffen bij 

de aardbeving in Bohol in 2013. Samen met LGU’s worden rampenplannen 

geëvalueerd en verbeterd ter voorbereiding van komende natuurrampen. EU aid 

vrijwilligers Arnoud Keizers en Anita Ayuban, gaven workshops hoe OSM software te 

gebruiken en hoe je via GPS technologie data kan verzamelen. De workshops waren 

bedoeld om lokale LGU’s en geïnteresseerde vrijwilligers op te leiden. Deze moeten 

op hun beurt de kennis verspreiden in de gemeenschap en meer OSM vrijwilligers 

aantrekken. In een interview van Vsointernational (22 Feb 2014)  vertelde Arnoud 

vertrouwen te hebben in het potentieel van OSM cartografie en rampenparaatheid. Hij 

ziet enthousiasme bij de lokale gemeenschap om  hieraan mee te werken. Het helpt 

hen belangrijke plaatsen te kennen en te weten waar je naartoe kan in tijden van nood, 

zoals ziekenhuizen die niet gelegen zijn in overstromingsgebieden. Daarnaast werkte 

Arnaud Keizers, als overstromingsexpert uit Nederland, vrijwillig mee aan het 

overheidsproject DREAM. Binnen het project werd een dynamische kaart van 

mogelijke overstromingsgebieden in kaart gebracht met betrekking tot ramp 

risicoreductie. Hun werk was van levensbelang zegt hij. In de praktijk zag Arnoud ook 

dat verschillende evacuatie centra in overstromingsgebieden gelokaliseerd waren. Net 

zoals bij tyfoon Yolanda gebeurd was.  

 

Een tweede voorbeeld is een pilootproject dat in mei 2013, net voor tyfoon Haiyan, 

opgestart werd door de WereldBank in samenwerking met het Filipijns 

overheidsdepartement voor interne en lokale overheden (DILG). Een pilootproject om 

samen met LGU rond educatie over ramp risicoreductie en intrede van OSM software 

te werken. Dit werd gefinancierd door het Australian Aid Infrastructure for Growth Trust 

fonds. In 2014 bracht de WereldBank hierover het rapport ‘community mapping for 

disaster risk reduction and management’ uit waarin lokale participatieve OSM 

cartografie in de Filipijnse context wordt geanalyseerd (WereldBank, 2014).  
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In een stappenplan wordt duidelijk gezegd dat publiekelijke cartografische 

dataverzamelingsmethode in combinatie met de kennis van GIS experten uit de OSM 

gemeenschap de lokale gemeenschappen kunnen helpen om hun omgeving in kaart 

te brengen. Hiervoor werden minimum vereisten opgesteld. Zo heeft men basiskennis 

en toegang nodig tot een computer, internet en geo-ruimtelijke dataplatvormen. Er is 

een toewijding vanuit de lokale gemeenschap noodzakelijk om deze data regelmatig 

te vernieuwen in deze dynamisch wereld. Deze voornemens vertaalden zich in de 

praktijk in een reeks workshops waar OSM software is aangeleerd aan lokale 

gemeenschappen in kwetsbare gebieden. De nood voor samenwerking met GIS 

experten zoals bijvoorbeeld van Project NOAH werd erkent voor kwaliteitscontrole, 

specifieke data analyses en actueel houden van de data in het OSM platform. 

 Het resultaat van één van de eerste 

workshops in de gemeente Candaba is te zien in 

figuur 20.  Er is een duidelijk verschil tussen voor 

en na. De onderste kaart bevat meer en 

nauwkeurigere informatie.  

 Het eerste positief resultaat van de 

samenwerking tussen de WereldBank, DILG en 

plaatselijke overheden bleek tijdens de 

responsfase na tyfoon Glenda. Dit was de eerste 

grote tropische storm acht maanden na tyfoon 

Yolanda. Hier waren 100 doden, 1.200 

gewonden en 27 miljoen USD schade. In 

aanloop van tyfoon Glenda trof men 

verschillende voorbereidingen zoals vroegtijdige 

waarschuwing. Vier dagen op voorhand wist 

men dat de tyfoon over de Filipijnen zou razen. 

Hiervoor werden 12 miljoen Filipijnen 

gewaarschuwd voor komende stormen, 

overstromingen en landverschuivingen. De 

kaarten in de getroffen regio’s waren 

geactualiseerd en beschikbaar voor evacuatie 

planning. Dit tot in de kleinste Filipijnse 

kustdorpen  zegt Edgar Dabu, DRRM ambtenaar van Lubao (WereldBank, p.9, 2014). 

In dit piloot project uit 2014 lijkt de opzet van een geografisch informatiesysteem als 

communicatiemiddel tussen lokaal een academisch niveau geslaagd. Of dit 

pilootproject uitgroeide tot iets duurzaam en überhaupt nog bestaat, is onduidelijk.   

Figuur 18: Duidelijk zichtbaar resultaat na 
een participatieve cartografische workshop 
in Candaba. Vooral de vorm van de grote 
rivier en zijrivieren werden nauwkeuriger in 
kaart gebracht. De kaart werd bijgevoegd 
in de OSM kaart. 

Bron: WereldBank, Community mapping 
for disaster risk reduction and 
management p.5(2014) 
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Een volgend mooi voorbeeld is het OpenRoad project. Een organisatie genaamd 

‘Development Seeds’ creëert opensource software om overheden te ondersteunen in 

een transparant beleid. Samen met de Wereldbank, Filipijnse OSM gemeenschap en 

overheid wordt bekeken hoe ze door samenwerking een hulpmiddel kunnen creëren 

om LGU’s en burgers te betrekken en zowel hun data kunnen beschermen, als op een 

efficiënte manier kunnen inzetten. Een onafhankelijk OSM platform kan, volgens de 

ngo, in de Filipijnen vooral voor de overheid een uitermate handig hulpmiddel zijn 

omdat deze publieke diensten aanbieden. Het wettelijk kader, beleid en culturele 

bedenkingen beletten overheden vaak om deel te nemen aan het OSM netwerk. 

Speciaal werd voor de Filipijnse overheid een platform aangeboden om hun data 

transparant te kunnen verwerken. Er werd een extra OpenRoads Network Editor 

geïmplementeerd waar verschillende autoriteiten en vrijwilligers de bestaand OSM 

software kunnen aanpassen. Via dit extra hulmiddel  werd  al 200.000 km weg in kaart 

gebracht (Veerman, 15 Apr 2015). 

 

In het internationale project MissingMaps wordt extra aandacht besteed aan het 

vervolledigen van kaarten specifiek voor rampenparaatheid en humanitaire missies. 

Het project werd opgericht in 2014 door het Amerikaanse en Britse rode kruis, HOT en 

MSF. Wereldwijd hebben sinds 2014 al 16.000 vrijwilligers bijgedragen geleverd aan 

kaarten die nog niet bestonden met gebruik van OSM software. In de Filipijnse context 

is er een samenwerking tussen Missing Maps  en Project ISAIAH. Doelgerichte wordt 

via deze weg beroep gedaan op de internationale OSM gemeenschap. Via het 

MissingMaps netwerk zijn al 430.000 huizen en 1400 km weg op de kaart gezet. In 

November 2016 waren 10 Filipijnse projecten uitgeschreven. Twee projecten waren 

99% in kaart gebracht en stonden minder dan een maand op de website. Andere 

projecten stonden slecht minder dan een maand op de website maar in een 

vergevorderd stadium tot 46-70% in kaart gebracht. Twee projecten met een lage 

prioriteit die slecht 5 dagen op de website stonden waren voor 0 en 6% in kaart 

gebracht (MissingMaps, Nov, 2016). Opmerkelijk is het ingeburgerd Engels 

taalgebruik in de Filipijnse OSM gemeenschap. Dit vergoot de internationale aandacht 

en toegankelijkheid van onderzoekers en digitale vrijwilligers. Anderzijds is het ook 

een noodzaak zegt Olario E. tijdens ons gesprek omdat meer dan 200 dialecten 

worden gesproken in de 7.100 verschillende Filipijnse eilanden.  
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Een laatste voorbeeld is de ngo AidData die open data inzetten voor ontwikkeling. 

Naar aanleiding van de aardbeving in Nepal begin 2015 startte een reeks van 

cartografische projecten m.b.t. rampenparaatheid op locaties met een hoog risico voor 

rampen. Emily Jackson en Daniel Aboagye schreven een artikel  ‘Why should we wait? 

Mapping for the next disaster (DataAid, 23 Jun 2015) over hun ervaring als vrijwilligers 

van AidData bij de ontwikkeling van het Filipijnse MapPH project. Ze gaven workshops 

aan studenten om ze te leren hoe ze met OSM software aan de slag kunnen. 

Daarnaast wordt het belang van hun bijdrage benadrukt door ze te overtuigen van de 

kracht van cartografie.  Stagiaire bij AidData Lu Silver getuigd van de succesvolle 

cartografische inspanningen op gemeenschapsniveau. De stad Legazpi werd 

gedetailleerd in kaart gebracht door de lokale gemeenschap. Op deze manier wisten 

deze welke gebieden een overstromingsrisico hadden, waar veel vrouwen en kinderen 

zicht in de stad bevonden en waar men evacuatiecentra ‘s zou plaatsen in tijden van 

nood.  Met de lokale gemeenschap werd een statische kaart opgesteld. Later is deze 

met OSM software opgetekend tot een dynamische kaart.  

 

De lijst van grote en kleine ngo projecten die zo nationale en lokale cartografische 

inspanningen ondersteunen is zeer divers en wellicht nog lang. Een kant en klaar 

overzicht is hiervan niet terug te vinden.   

 

d. Rampenparaatheid voor en door lokale gemeenschappen 

 

Het is onduidelijk hoeveel cartografische projecten er bestaan die voor en door de 

Filipijnse gemeenschap zijn opgericht. Volgende drie initiatieven zijn mogelijk slechts 

enkele van vele voorbeelden. Door de toegankelijkheid van open source technologie 

en de transparantie van wetenschappelijke data zijn persoonlijke initiatieven relatief 

laagdrempelig geworden. Tijdens drie afzonderlijke Skypegesprekken13 werden zowel 

Ervin Malicdem, Maning Sambale (Vicepresident OSM Philippines) als Prof. Erwin 

Olario in eerste instantie gecontacteerd vanwege hun zichtbare activiteit binnen de 

Filipijnse OSM-gemeenschap op sociale media.  

 

 

                                                

13 Uit eigen interviews Olario, E., (15 Nov. 2016), Sambale, M., (15 Nov, 2016), Malicdem, E., (14 

Nov, 2016) 
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Ervin Malicdem is ongetwijfeld een van de spilfiguren bij cartografische inspanningen 

in de Filipijnen. Van zijn passie kon hij zijn beroep maken: hij werkt nu officieel voor 

het nieuwe overheidsproject Project ISHIAH. Prof. Mahar Lagmay, Directeur van 

Project NOAH, erkende zijn inspanningen als eerste op internet.  

 

"No amount of Science will work in disaster risk reduction if people do not embrace it. 

As such, "a Filipino must not be a stranger to his own motherland”. - We are only a few 

mappers here in our country. We should look after each other.” – Dr. Alfredo Mahar 

Lagmay PhD over Ervin Malicdem (Blog Shadow1Expedition 13 mei 2016) 

 

In het Skypegesprek sprak hij enkel als actieve OSM-vrijwilliger, blogger en protagonist 

van cartografische implementatie en rampreductiemanagement.  

Als pionier creëerde hij vanaf 2004 zijn eigen navigatienetwerk. Dit was toen voor veel 

regio’s in de Filipijnen onbestaande. Voor het OSM-netwerk bestond, gebruikte hij 

GPS-coördinaten om een wegenkaart van de Filipijnen te maken. Hij wil de 

ontwikkeling van zijn land ondersteunen door data in kaart te brengen. De 

navigatiekaarten kunnen door iedereen gratis gedownload worden. Hij organiseert nog 

steeds wekelijks expedities om gegevens te creëren van plaatsen waarvan er nog 

maar weinig gegevens zijn. Deze expedities zijn alleen of in groep. Later koos hij 

ervoor te werken met OSM-software omdat zijn filosofie strookt met dat van de open 

source, gratis te gebruiken software. De laatste jaren werkt hij ook met reliëfkaarten 

door de hoogte in kaart brengen. Naast wegenkaarten visualiseert hij ook locaties 

zoals toeristische plekken en stranden of gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen. 

Onder zijn motto ‘A Filipino must not be a stranger to his own motherland’ plaatst hij 

wekelijks nieuwe data op zijn blog ‘Shadow1expeditions’. Met zijn blog won hij in 2016 

een award voor de beste Filipijnse ‘reis en recreatie’-blog. In eerste instantie creëert 

hij nog steeds navigatiekaarten. Op 13 mei 2016 beschreef hij in een blogpost wat hem 

motiveerde om over te schakelen van cartografie voor louter navigatie en avontuur 

naar ramp-risicoreductiemanagement. Na tyfoon Yolanda werd duidelijk dat kaarten 

nodig waren voor de identificatie van natuurrampen. In het begin maakte hij geen 

navigatiekaarten voor humanitaire doeleinden. Het Amerikaanse Rode Kruis en 

UNOCHA gebruikten zijn online kaarten om hun missie te coördineren. Ook werden 

zijn kaarten gepubliceerd door HOT, The Guardian, Al Jazeera en Philippines 

Humanitarian Response OCHA. Hier is hij best trots op. Jammer genoeg werden de 

kaarten en de daarop toegevoegde data niet door de Filippijnen zelf gebruikt, voegt hij 

er in zijn blog nog aan toe. Door de getroffen Filipijnse bevolking zelf werd vooral 
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gekeken naar waarom de overheid en buitenlandse hulporganisaties inefficiënt waren 

zonder na te denken hoe ze hierbij konden helpen. Volgens Ervin had de getroffen 

bevolking de taak om na te denken over hoe de hulp tot bij hen kon komen, hoe ze 

hun noden konden doorspelen, hoe ze konden helpen bij het logistieke probleem, etc. 

Geleidelijk aan is hij zijn expertise als cartograaf ook voor rampscenario’s gaan 

gebruiken. De combinatie van geografische en topografische activiteiten met 

natuurrampen beschrijft hij als ‘maptivism’. Na Yolanda werd de term ‘ramp-

risicoreductie’ in zijn werk geïntegreerd. Hij kocht, onwetend, enkele jaren geleden een 

huis in een overstromingsgebied. Nu linkt hij wetenschappelijke data aan de OSM-

kaart en gebruikt hij die als communicatiemiddel in bewustmakingcampagnes. Dit lokt 

veel tegenstand uit van investeringsgroepen die de verkoop van hun gebouwen zagen 

dalen. Hij vindt het de taak van de overheid om hier aan mee te werken. Ondertussen 

werd project Nababaha.com opgestart. De University of the Philippines waar Dr. 

Legmay, Directeur van project NOAH, werkt, brengt overstromingsgebieden in kaart 

zodat Filipijnen beter op de hoogte zijn vooraleer ze een huis kopen. Anno 2016 levert 

Project Noah betere gegevens voor analyse.  

Malicdem ervaart de laatste jaren een exponentiële groei van de creatie van 

OSM-kaarten, dataverzameling en -verspreiding. Met betrekking tot rampenparaatheid 

identificeert HOT samen met de Filipijnse overheid mogelijk getroffen locaties die in 

kaart moeten worden gezet. Hij focust specifiek op cartografische inspanningen met 

betrekking tot de locatie van evacuatiecentra in zijn vrije tijd.  

 

Een tweede OSM-vrijwilliger, Erwin Olario, is GIS- en dataexpert en professor aan de 

universiteit van San Juan. Hij levert zijn bijdrage aan de Filipijnse OSM-gemeenschap 

door data-analyse. Sinds 2009 is hij actief als OSM-lid, omdat maar weinig ruimtelijke 

data beschikbaar was van de Filipijnen. Olario bevestigde de boost van Filipijnse OSM-

leden door tyfoon Yolanda. Ook merkte hij een duidelijk focusverschil. Vóór de tyfoon 

was cartografie formeel, erna was het meer gebaseerd op de gemeenschap en werd 

het informeler. Nu focust de internationale OSM-gemeenschap meer op kaarten voor 

humanitaire doeleinden. Sinds 2013 werkt hij samen met verschillende humanitaire 

organisaties, zoals het Franse en Zwitserse Rode Kruis en de Asia Foundation. Tot 

voor kort werkte hij tijdelijk voor Map the Philippines (MapPH) als GIS-expert. Hij 

benadrukt dat de positie van MapPH ergens tussen de OSM-gemeenschap en lokale 

gemeenschappen ligt. Ze beogen vooral alle stemmen te laten meetellen. MapPH 

benaderde studenten voor het vervolledigen van de OSM-kaart. Voor zover hij weet is 

dat niet effectief, maar hij heeft daar geen bewijs van. Het project ondervindt veel 

uitdagingen om vrijwilligers te vinden die data willen linken aan de kaart. Er zijn 
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volgens Erwin heel veel projecten waar vrijwilligers en getroffen bevolking verwacht 

worden de kaart te vervolledigen. Enkel GIS-experten of reeds geïnteresseerden doen 

hieraan mee. Hij weet niet tot wat MapPH zal uitgroeien, maar volgens hem heeft het 

in ieder geval veel potentieel. Project NOAH omschrijft hij als een heel groot en visueel 

zichtbaar project. Hun samenwerking met lokale overheden is formeel. Na de training 

worden de opgeleide ambtenaren verwacht hun kennis verder te verspreiden. Dit is 

gebeurd als onderdeel van hun job en niet omdat OSM hun nieuwe passie is 

geworden. Als OSM-lid heeft hij zelf ook trainingen georganiseerd voor 

geïnteresseerden. Als 30 deelnemers aanwezig zijn, blijven er misschien nog maar 3 

over. Het is moeilijk om na een training gemotiveerd te blijven. Er is niet altijd een hoog 

risico, waardoor de workshop zich niet vertaald in een actieve interesse, zeker niet op 

het niveau van LGU’s.  

  Zelf is hij voorstander van meer kleine projecten in de verschillende gebieden. 

Hij vertelde in een gesprek over zijn eigen project ‘MapAmore’. Samen met zijn 

studenten en lokale geïnteresseerden brengt hij zijn eigen omgeving, San Juan ten 

noorden van Tacloban, in kaart. Zijn slogan is ‘MapAmore, a community-based, 

participatory mapping project’. Het is een kleinschalig project, begin oktober 2016, is 

gestart. Hij organiseert zelf workshops om het belang en de meerwaarde van een 

beschikbare gedetailleerde kaart te verspreiden. In de presentatie die hij gebruikte 

tijdens de eerste MapAmore lezing is te zien hoe een OSM-kaart van levensbelang 

kan zijn (Figuur 19). Ten tweede leert hij de geïnteresseerden werken met OSM-

software en organiseert hij aansluitend veldexpedities voor verificatie. In groep nemen 

ze foto’s en leert hij ze GPS-coördinaten op te slaan en eraan te linken. Als professor 

beschikt hij over veel kennis om ook technische ondersteuning te bieden.   

Figuur 19: Satellietkaart (L) – Googlekaart (M) - OSM kaart (R) naast elkaar vergeleken om het 
verschil in detail aan te tonen.  

Bron: Presentatie MapAmore van Olario, E., (2016) 
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Naast de workshops wil hij zich in de toekomst ook focussen op de organisatie van 

‘map party’s’ en fotocollectie-expedities. Hij startte dit project omdat de regio rond San 

Juan kwetsbaar is voor natuurrampen, en er nog geen gedetailleerde kaart 

beschikbaar was. Als fanatiek en langdurig OSM-lid is hij bekend met de voordelen 

van preventieve cartografie. Hij vindt zijn aanpak niet effectiever, maar dit past binnen 

zijn eigen capaciteit met zijn netwerk. Door echt vanuit de gemeenschap te werken, 

wil hij een duurzame kaart creëren omdat engagement op lokaal niveau vaak ver zoek 

is. Olario focust op een samenwerking met de lokale bevolking omdat hij gelooft dat 

de gemeenschap zelf bewust moet bezig zijn met hun omgeving. Dit is volgens hem 

de sleutel tot succes om een ramp-risicoreductieplan te doen slagen. Hij is er ook van 

overtuigd dat de kwaliteit van de kaarten er sterk op vooruit gaat. Als GIS-data-analist 

weet hij dat een basiskaart nodig is om analyse en inzicht te krijgen. Interessant om te 

horen is dat hij ondersteund wordt door de universiteit in de vorm van ter beschikking 

gestelde ruimte, computers en internet. Zijn doel is om een gedetailleerde kaart te 

maken van zijn regio tot in de kleinste ‘barangay’.  

 

Ten derde kan Project DREAM aangehaald worden als bottom-up-project. DREAM 

staat voor Disaster Risk and Exposure Assessment for Mitigation en werd in juni 2013 

opgericht door Filipijnse lokale initiatiefnemers in de centraal gelegen provincie Negros 

Occidental. Samen met het provinciaal bureau voor toerisme en het departement voor 

scholing werkte ook EU-Aid-vrijwilliger Arnaud Keizers als overstromingsexpert uit 

Nederland hieraan mee. Binnen het project werd een dynamische kaart van mogelijke 

overstromingsgebieden in kaart gebracht met betrekking tot ramp-risicoreductie. Hun 

werk was van levensbelang, zegt hij. In de praktijk zag hij ook dat verschillende 

evacuatiecentra in overstromingsgebieden gelokaliseerd waren, zoals ook bij tyfoon 

Yolanda gebeurd was – met dodelijke gevolgen. De provincie met bijna 2 miljoen 

inwoners ligt aan de kust en heeft vaak te kampen met overlast ten gevolge van 

natuurrampen.  

 

Op de website van OSM Philippines staan een handvol verschillende andere 

initiatieven die minder direct betrekking hebben tot ramp-risicoreductie en 

rampenparaatheid. Een laatste voorbeeld is ‘Philippine Heritage map’. Deze 

gemeenschap focust op het in kaart brengen van Filipijns erfgoed met als doel deze 

beter te conserveren.   
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3. Bespreking en Conclusie  

 

In deze studie zijn cartografische inspanningen m.b.t. rampenparaatheid in de 

Filipijnse context bestudeerd.  Dit is een dankbare gevalstudie vanwege het hoge risico 

voor natuurrampen in de regio en de aanzienlijke inzet van de Filipijnse overheid om 

de schade te reduceren. De evolutie van deze inspanningen kadert in drie algemene 

tendensen. Ten eerste is een internationale focusverschuiving waarneembaar van 

noodhulpmanagement naar ramp risicoreductie en rampenparaatheid. Ten tweede 

wordt steeds meer aandacht besteed aan de duurzaamheid van humanitaire 

projecten. Hierdoor wordt vaker en intensiever samengewerkt met lokale 

gemeenschappen. Ten derde zien we een exponentiële groei van technologisch 

gedreven innovatie die data verzameling, analyse, verspreiding en visualisaties de 

laatst jaren mogelijk maakte. 

 

Anno 2016 worden de Filipijnse eilanden geprofileerd als internationaal voorbeeld door 

hun nationaal beleid voor ramp risicoreductie en rampenparaatheid. Centraal in dit 

beleid is het gebruik van geografisch informatiesystemen (GIS), waar een kaart de 

basis vormt en twee functies vervult. Enerzijds brengt een geografisch 

informatiesysteem multidisciplinaire informatie samen door data te linken aan tijd en 

ruimte. Anderzijds is deze kaart een visueel hulpmiddel om enorme hoeveelheden 

data om te zetten in interpreteerbare informatie en fungeert ze hierdoor als efficiënt 

communicatiemiddel. 

 

In de Filipijnse context ligt de focus van de overheid op de wetenschappelijke analyse 

van data voor rampenparaatheid. Ten eerste worden geografische simulatiemodellen 

gebruikt om scenario’s te voorspellen voor verschillende types natuurrampen. Aan de 

hand van deze wetenschappelijk onderbouwde analyses worden door lokale 

overheden beleidsbeslissingen genomen. Op deze manier kunnen ze de beschikbare 

middelen op de meest efficiënte manier inzetten voor een gereduceerd rampenrisico. 

Deze simulaties worden uitgevoerd aan de hand van data doorgestuurd door 

verschillende type sensoren zoals bijv. meteorologische, seismografische, of water 

niveau-sensoren. Ten tweede is dit sensoren netwerk in de Filipijnen voldoende 

uitgebouwd zodat anomalieën snel gedetecteerd kunnen worden en vroegtijdige 

waarschuwing de schade beperken. Door het Filipijnse overheidsproject NOAH zijn 

vooral successen geboekt door simulaties van overstromingsgebieden en 
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landverschuivingen. Ten derde worden, met de klimaatopwarming in het achterhoofd, 

op lange termijn globale trends zichtbaar.  

 

Meer dan ooit is het mogelijk om multidisciplinaire wetenschappelijke data te 

centraliseren in GIS. Hierdoor kunnen deze data niet enkel door experten, maar ook 

door een breed publiek geïnterpreteerd worden. De drempel om deze data te 

gebruiken moet verder verlaagd worden om duurzame ontwikkeling uit te bouwen door 

samenwerking op lokaal niveau. Het bestaan van beschikbare levensbelangrijke 

informatie betekent helaas niet dat deze op lokaal niveau correct gehanteerd wordt. 

Tijdens de ontwikkeling van een nationaal beleid voor rampenparaatheid raasde tyfoon 

Haiyan eind 2013 over de Filipijnen. Tijdens deze ramp werd duidelijk dat 

rampenparaatheid door wetenschappelijke analyse nog niet sluitend werkte en 

onvoldoende geïntegreerd was op lokaal niveau. Met nadruk werd duidelijk dat 

rampenparaatheid onmogelijk losgekoppeld kan worden van lokale educatie voor 

implementatie deze data in een rampenparaatheidsplan en de uitvoering ervan tijdens 

noodsituaties. 

Informatie kan uitgewisseld worden via GIS tussen de overheid, humanitaire 

organisaties en lokale gemeenschappen voor en tijdens noodsituaties. Op deze 

manier spreken deze partners een gemeenschappelijke digitale taal om de 

hulpverlening efficiënt te laten verlopen. Het Filipijnse overheidsproject NOAH biedt de 

mogelijkheid aan gemeenschappen in risicozones om via zijn GIS platform op een 

gebruiksvriendelijke manier zelf simulaties uit te voeren. Daarnaast is er de stijgende 

vraag naar actieve lokale participatie bij rampenparaatheid. Dit wordt mogelijk door het 

communicatieplatform te gebruiken in twee richtingen ten opzicht van de klassieke 

methode waar informatie in één richting verloopt. In de Filipijnse context lijkt de OSM 

software deze basistaal te worden. Deze openbare software laat lokale 

gemeenschappen toe, als context experten, bij te dragen aan de creatie van kaarten 

die als basis dienen in het GIS. De laatste twee jaar ligt de focus op de educatie van 

deze software bij zowel het Filipijnse overheidsproject ISAIAH, verschillende 

humanitaire organisaties als bij lokale initiatieven rond rampenparaatheid. Via 

workshops worden de voordelen van een gedetailleerde kaart aangetoond en wordt 

aangeleerd hoe gemeenschappen zelf een bijdrage kunnen leveren door hun eigen 

omgeving in kaart te brengen.  

 

In een tijdsspanne van slechts 10 jaar, waarvan voornamelijk de laatste 4, zijn er 

binnen de Filipijnse context veel inspanningen te zien waarbij geografische 

informatiesystemen als middel gebruikt worden voor beleid, communicatie en educatie 
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om tot een betere rampenparaatheid te komen. Toch sluit ik graag af met enkele 

bedenkingen en suggesties voor verder onderzoek.  

 De focusverschuiving op lokale cartografische participatie volgt uit het recht dat 

lokale gemeenschappen hebben om actief betrokken te worden. Dit komt de 

duurzaamheid van humanitaire projecten zeker ten goede. Anderzijds impliceert dit 

ook plichten zoals een minimale cartografische participatie om  de zelfredzaamheid te 

versterken. Door te kiezen voor open source software wordt van lokale 

gemeenschappen verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren door het aanleveren 

en onderhouden van hun lokale kaart. Eind 2016 was slechts voor 15 van de 82 

Filipijnse provincies een afgewerkte kaart ter beschikking. Er is dus nog een hele weg 

te gaan, waarin vrijwillige inspanningen nodig zijn om deze te vervolledigen. Daarnaast 

roept het gebruik van lokale kennis voor noodhulpmanagement ook andere 

vraagtekens op zoals o.a. de privacy van de gebruikers, de betrouwbaarheid van hun 

input en hun objectiviteit. 

 Door de recente gezamenlijke inspanningen van de Filipijnse overheid, 

verschillende ngo’s en de Filipijnse OSM gemeenschap heeft de Filipijnse OSM kaart 

veel potentieel om uit te groeien tot een gedetailleerde basiskaart. Sinds tyfoon Haiyan 

kende de OSM gemeenschap en hoeveelheid toegankelijke data een exponentiële 

groei. Nochtans is te zien dat de Filipijnse OSM gemeenschap wordt gedragen door 

een harde kern van ongeveer 25 personen die sinds de start actief betrokken zijn. 

Wanneer actieve OSM leden, zoals Ervin, worden aangeworven in overheidsprojecten 

blijft er dan voldoende tijd over hun OSM idealen na te streven? Hoe de Filipijnse OSM 

gemeenschap verder zal ontwikkelen blijft onzeker. Tot nu toe is de participatie van 

lokale kwetsbare gemeenschappen eerder beperkt.  

 Wat mij vooral aanspreekt in dit onderzoek is de opportuniteit voor het ontstaan 

van lokale initiatieven die gebruik maken van de beschikbare open source data en 

technologie. Zoals blijkt uit één van de interviews startte zo een lokaal initiatief om op 

gemeenschapsniveau rampenparaatheid te introduceren. Vanuit de gemeenschap 

wordt het mogelijk rurale delen, waar geen ngo of overheidsproject loopt, zelf letterlijk 

op de kaart te zetten.  

 Verdere technologische ontwikkelingen kan het opstellen van deze 

gedetailleerde kaart in de toekomst vergemakkelijken, maar tot op heden blijft het 

manueel vervolledigen van kaarten eerder primitief. Betere dataverzameling en 

optimalere visualisaties blijven voor GIS een uitdaging. In dit digitale informatietijdperk 

blijft de vraag hoe deze ‘Big Data’ verzameld en geïnterpreteerd worden. In deze 

dynamische tijden kan er echter op korte termijn veel vooruitgang geboekt worden. 

Daarnaast is het belangrijk in acht te nemen dat minder dan de helft van de Filipijnse 
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bevolking permanente toegang heeft tot het internet. Er is dus ook nood aan 

alternatieven naast volledig gedigitaliseerde platformen. 

 Het is duidelijk dat GIS ons de mogelijkheid biedt een overvloed aan 

multidisciplinaire data visueel overzichtelijk te houden. In de praktijk blijft een volledige 

overzicht, zelfs als dat mogelijk is, uit. Het is te vroeg om te oordelen of MapPH zal 

uitgroeien tot de ultieme coördinator tussen alle betrokken partijen en een brug zal 

slaan tussen lokaal, nationaal en internationaal niveau voor een betere 

rampparaatheid.  

Tot slot zou het interessant zijn na te gaan of gelijkaardige tendensen terug te 

vinden zijn in andere risicovolle contexten zoals bijvoorbeeld Indonesië of Japan.  

 

In het Filipijns rampenparaatheidsbeleid zullen verdere technologische ontwikkelingen 

en een betere lokale implementatie nog veel inspanningen vragen. De toekomst van 

geografische informatiesystemen, datacollectie en inspanningen op lokaal niveau zien 

er, volgens mij, veelbelovend uit. Rome werd tenslotte ook niet op één dag gebouwd. 
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