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REPORTAGE
Tele Atlas navigatie-ontwikkeling

Foto’s/Tekeningen: Tele Atlas

Navigatie gaat uit de auto en in de jaszak

In explosief tempo voorziet iedereen zich van elektronische navigatiehulpen, vooral

voor het eigen gemotoriseerde vervoer. De apparatuur is niet duur meer en Tele Atlas

breidt zijn kaartinformatie, die het tweede vereiste vormt voor elektronische naviga-

tie, steeds verder uit. Hoe doen ze dat, en hoe zien ze de toekomst?

Met de enorme vlucht die ‘personal navigation’
heeft genomen breekt voor Tele Atlas, met
hoofdkantoor in Den Bosch, de tijd van oogsten
aan. Het ruim twintig jaar geleden opgezette be-
drijf stak ruwweg een miljard euro in de ont-
wikkeling van digitale kaarten. Omdat op die
gigantische investering boekhoudkundig afge-
schreven moet worden maakt het bedrijf vol-
gens officiële regels nog altijd geen winst.
Maar dat zal niet lang meer duren. Het belang-
rijkste deel van de wereld is in kaart gebracht,
via externe bronnen die geografische informa-
tie verstrekken en eigen verkenning waar geen
informatie beschikbaar is. Nu gaat het vooral
om controle en verfijning van de al gemaakte
kaarten. Daartoe doorkruisen sinds enkele jaren

‘mobile mapping vans’, kampeerwagens uitge-
rust met videocamera’s aan alle kanten, de in
kaart gebrachte gebieden. Die nemen rondom
de omgeving op.

Accuraat blijven
Het beeldmateriaal wordt geanalyseerd. Hoe is
precies het wegverloop, wat voor borden staan
er, waar zijn afslagen en zijwegen. Daarmee
worden de digitale kaarten verrijkt en gecorri-
geerd, die al tien jaar lang centraal in India ge-
maakt worden. Terugmelding van gebruikers is
ook zeer welkom, om aan te geven waar er iets
veranderd is.
Om een idee te geven heeft Tele Atlas sinds 2001
bijna drie miljoen wijzigingen doorgevoerd op

basis van meldingen uit de praktijk. Elk jaar
worden alle hoofdwegen gecontroleerd, vier-
maal per jaar komt een update uit van de digi-
tale kaarten. Dat brengt meteen een voordeel
van portable navigatieapparaten naar voren. Via
internet kunnen daarin gemakkelijk die up-
dates binnengehaald worden. Bij vast (in de
auto) gemonteerde apparaten zou regelmatig
een nieuwe cd of dvd gekocht moeten worden.
Vaak worden ze al niet eens met de meest re-
cente kaartgegevens op cd of dvd afgeleverd.
Per jaar verandert volgens Tele Atlas tot 20% van
de kaartgegevens, en tot 35% van de bedrijfsge-
gevens die voorkomen in de ‘points of interest’.
Daarom heeft Tele Atlas programma’s opgezet
waarin kaart- en bedrijfsgegevens gemeld kun-
nen worden. Niettemin kost dit bijhouden en
bijwerken van de gegevens veel minder dan het
in kaart brengen van nieuwe gebieden, vandaar
dat Tele Atlas geen verlies meer zal maken. Voor
de volledigheid: er is maar één andere grote spe-
ler als concurrent, dat is NavTeq.

In zakformaat
Een jaar of twintig geleden verwonderden we
ons bij de experimentele versie van het Carin-
navigatiesysteem dat Philips ontwikkelde. Een
halve Mercedes-bus vol apparatuur was nodig
om te tonen hoe auto’s hun eigen positie zou-

Tele Atlas verkent
de wereld

Met dit type ‘mobile mapping van’ worden voor
Tele Atlas de wegen verkend. Camera’s aan alle
kanten leggen de omgeving vast. Op het dak an-
tennes van een zeer nauwkeurig GPS-systeem dat
de positie bijhoudt. Zo legt men reële situaties
vast van wegverloop, verkeers- en richtingsborden.
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den kunnen bepalen, en uit elektronische gege-
vens de weg naar een opgegeven adres wijzen.
Vandaag wordt navigatie nog steeds voorname-
lijk in de auto gebruikt, maar staat de appara-
tuur los van de auto.
Het aantal vast ingebouwde navigatieapparaten
groeit niet hard meer, alleen in auto’s van ho-
gere klassen is er vraag naar. Sinds 2003 loopt
de omschakeling naar ‘personal navigation’, uit-
neembare apparatuur die geen enkele externe
aansluiting nodig heeft. Alleen nog 12 V om de
ingebouwde batterij te sparen.
De ontwikkeling gaat erg hard, in korte tijd is
touch screen-bediening de standaard geworden,
zodat er vrijwel geen knopjes meer zitten op
een ‘personal’ navigatiesysteem. In net zo hoog
tempo zien we nu de opkomst van breedbeeld-
schermpjes, die een groter stuk kaart en vooral
ook grotere aanraakknopjes tonen.

Autobedrijf buitenspel?
Heel rap heeft deze navigatie in zakformaat de
vast ingebouwde apparatuur verdrongen, al
voorziet Tele Atlas dat de marktgroei nu gaat af-
nemen. Van jaarlijks 50% grotere afzet naar 25%
groei. Ook alweer geweest is de populariteit van
navigatiesets om aan een PDA te koppelen. De
grote markt is die van pure navigatieapparaten,
met wereldwijd bovenaan TomTom. Internatio-
naal volgen Garmin en Navman, in Nederland
staat vóór die twee Mio op de tweede plaats. In
plaats van de PDA komt nu de ‘smartphone’ als
alternatief naast die navigatiehulpen, een mo-
bieltje met zakcomputermogelijkheden.
Gevolg is dat nog maar een heel klein deel van
de navigatiehulpen via het autobedrijf wordt af-
gezet. De autoshop levert 20% van die navigatie-

gemaakt. De eerste systemen met deze platte-
gronden erin komen binnenkort op de markt.
Op die 2D-plattegronden herken je veel makke-
lijker straten. Een begin is ook al gemaakt met
3D-(stads)kaarten, waarop gebouwen herken-
baar zijn die heel goed als oriëntatiepunt kun-
nen dienen. Pioneer heeft als eerste een
AVIC-navigatiesysteem uitgebracht dat met drie-
dimensionale afbeeldingen kan werken.
Een volgende stap is dat meer bedrijfsinforma-
tie wordt toegevoegd. Je hoeft dan niet op adres
te zoeken, maar kunt opgeven welk bedrijf (win-
kel, restaurant, noem maar op) je zoekt, want
vaak weet je het adres helemaal niet. Nog
mooier wordt het als navigatie en mobiele tele-
fonie gecombineerd zijn. De navigatie zal dan
via de telefoon kaartgegevens opvragen voor de
route die je opgeeft. Vanzelfsprekend dient het
navigatieapparaat dan meteen als handsfree te-

Links afgebeeld een foto uit de video-opnames
van een ‘mapping van’. Rechts de schematische
kaartweergave om alles uit te meten, met positie
van de mapping van en beeldhoek van de camera.
Uit het fotodetail van de richtingsborden worden
in de database de aangegeven plaatsnamen opge-
nomen. Rechtsonder het resultaat dat op het navi-
gatiescherm zal verschijnen.

Helemaal zo gek waren die papieren kaarten nog
niet: voor een beter overzicht en oriëntatie brengt
Tele Atlas nu de stadsplattegrond terug in elektro-
nische versie. Daarmee kun je op het beeldscherm
in een grote stad beter herkennen waar je bent en
waar je heen wilt.

Voor een betere oriëntatie worden nu driedimen-
sionale stadskaarten ontwikkeld, waarop gebou-
wen herkenbaar zijn. Hier Berlijn, met de enorme
‘funkturm’ in het voormalig oostelijk stadsdeel.
Een vijftigtal van deze stedenkaarten zal in 2007
en 2008 beschikbaar komen.

kastjes, het autobedrijf maar 4%. Zo dreigt navi-
gatie van het pure auto-accessoire dat het ooit
was een branchevreemd artikel te worden. Het
autobedrijf dat bij de tijd wil blijven zou naast
een display met autoradio’s ook een aanbod van
navigatieapparaten moeten hebben.
Want hoewel die ‘personal’ navigatie in prin-
cipe ook bij wandelen of fietsen bruikbaar zou
zijn, technisch gezien, richten ze met de aanwij-
zingen die ze geven eerst en vooral op autorij-
den. Fiets- of voetpaden staan niet op hun
kaarten.

Meer informatie
Voorlopig zijn bedrijven als Tele Atlas en Navteq
eerst bezig de kaartinformatie aan te vullen met
gegevens die voor bedrijfswagens belangrijk
zijn. Dit jaar brengt Tele Atlas de eerste data-
base waarin 25 extra attributen voor trucks aan
de wegen toegevoegd zijn. Zaken zoals bijvoor-
beeld maximaal toegestane gewichten, hoogte
van viaducten, en rekening houden met de
lengte van truckcombinaties.
Om navigatie in steden makkelijker te maken
zijn al een stuk of honderd stadsplattegronden
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lefoonset, een functie die diverse apparaten al
hebben.
Dat gaat uiteindelijk naar LBS, Location Based
Services. Tegelijk met de route wordt telefonisch
aanverwante actuele informatie meegezonden.
Ga je naar een parkeerplaats, dan zie je meteen
hoeveel vrije plekken er nog zijn. Ga je naar het
station, dan kun je zien welke treinen vertrek-
ken na je aankomst, dat soort dingen.

Nauwkeuriger plaatsbepaling
De hoop is dat navigatie verder zal verbeteren
door een nauwkeuriger systeem dan GPS-plaats-
bepaling. Het Global Positioning System baseert
op een Amerikaans satellietnetwerk dat al
zowat dertig jaar in de ruimte hangt. Oorspron-
kelijk voor militair gebruik, de eerste navigatie-
systemen moesten het doen met minder nauw-
keurige signalen die voor burgergebruik vrijge-
geven werden.
Vandaar dat toen ook gyrokompas en wielsenso-
ren voor afgelegde weg nodig waren om samen
met de GPS-gegevens redelijk nauwkeurig je po-
sitie op aarde te bepalen. Later is die beperking
op GPS-signalen versoepeld, daarom kunnen
portable navigatiehulpen nu met alleen maar
GPS toe.
Al heel lang wil Europa een eigen satellietsys-
teem, Galileo gedoopt. Dat zal in combinatie
met GPS gebruikt kunnen worden, en zes satel-
lieten meer tellen (geen 24 maar 30 stuks). Die
satellieten gaan in vaste banen rond de aarde en
vormen een wereldomspannend netwerk.
Overal op aarde kun je van een aantal satellie-

ten het signaal ontvangen. Hoe meer satellieten
je ontvangt, hoe nauwkeuriger je positie te bere-
kenen valt. Het is feitelijk een afstandspeiling,
hoe ver is de ontvanger van elke satelliet verwij-
derd? Met minstens vier satellieten geeft dat
een plaatsbepaling.
Galileo belooft met meer satellieten een nauw-
keurigheid tot op minder dan vijf meter preci-
sie, met GPS haal je tien tot twintig meter. Eind
2005 is de eerste Galileo-satelliet als test gelan-
ceerd, de bedoeling was eerst dat volgend jaar
het hele netwerk er zou zijn. Nu hoopt men in
2012 zo ver te komen. Het probleem is dat Gali-
leo een commercieel systeem moet zijn.
In 2004 verwierf een consortium van acht grote
bedrijven de concessie om Galileo te gebruiken.
Maar dan moesten ze wel eerst vier miljard euro
ophoesten om het systeem in de ruimte te krij-
gen. Daar zijn ze niet uitgekomen, zodat op dit
moment de Europese Unie maar weer het initia-
tief terug wil nemen, en dan Galileo te gaan ver-
huren. Het besluit om daar gemeenschapsgeld
voor te gebruiken is echter nog niet gevallen.
Gezien de explosief groeiende navigatiemarkt
zou je zeggen dat de markt er is om betere Gali-
leo-signalen te verhuren. �

Peter Fokker
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Bekijk op www.AMT.nl/Video/Innovatie
een video van 3D-navigatie voor de toe-
komst.

Een navigatiesysteem past nu
letterlijk in de handpalm, zoals
deze nieuwe X-960 van ViaMi-
chelin. Voor de bediening is een
handig touchscreen gangbaar
geworden, zodat je vrijwel geen
externe knoppen hebt. Vanaf 
€ 229,- adviesprijs zit alle infor-
matie van de befaamde Miche-
lin-hotel/restaurantgidsen er
ook nog standaard in. 

Foto: Michelin

Satellietfotografie dient als modern hulpmiddel
om straten in beeld te brengen. Hiermee wil Tele
Atlas huisnummers nauwkeuriger op de kaart zet-
ten, door ter plaatste te vergelijken met de foto en
de huizen juist te nummeren.

Een flink deel van de
wereld heeft Tele Atlas
al in kaart gebracht, in
64 landen is 21,3 mil-

joen kilometer weg
vastgelegd. Witte vlek-

ken zitten daar waar
nog geen grote markt

bestaat voor navigatie-
apparatuur.

Huidige dekking 
Tele Atlas

Dekking via 
datapartners

Geplande dekking 2007
Geplande dekking 2008
Geplande dekking 2009

Verbindingswegen 
beschikbaar
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