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Samenvatting  
Natuurrampen bedreigen elk jaar miljoenen mensen en veroorzaken miljarden 
dollars aan schade. Klimaatverandering en de toenemende blootstelling in risicovolle 
gebieden zorgen voor een toenemend aantal natuurrampen en grotere gevolgen. Om 
deze effecten tegen te gaan, probeert de samenleving zich beter voor te bereiden op 
rampen, noodhulp te verbeteren en daarna beter te herstellen. Om dit te kunnen 
doen is het belangrijk dat zo snel mogelijk betrouwbare informatie over een 
natuurramp en haar gevolgen beschikbaar komt. Echter, ondanks veelbelovende 
vooruitgang in het verzamelen van informatie over rampen zijn er nog steeds 
informatietekorten en onzekerheden. 

Gedurende de afgelopen decennia is het gebruik van sociale media enorm 
toegenomen – en daarmee ook de hoeveelheid real-time online data – voornamelijk 
gedreven door een snelle toename in het aantal mensen met makkelijke toegang tot 
het internet. Deze online data kan gelokaliseerd worden om vervolgens gebruikt te 
worden om levens te redden en schade te verminderen. Enkele voorbeelden zijn het 
snel detecteren van natuurrampen, het beter organiseren van noodhulp en het snel 
in kaart brengen van de gevolgen. Er zijn echter nog uitdagingen om 1) informatie 
te destilleren uit sociale media data en 2) deze informatie effectief toe te passen voor 
het beheersen van de gevolgen van rampen. 

Als reactie op de eerste uitdaging, wordt in de hoofdstukken 2-4 de ontwikkeling 
en validatie van een aantal algoritmen geschetst voor de lokalisatie en classificatie van 
tweets en het detecteren van overstromingen op een globale schaal. Als reactie op de 
tweede uitdaging wordt in hoofdstuk 5 een methode geschetst om al bestaande 
functies voor de kwetsbaarheid te updaten met informatie uit het rampgebied. 
Daarnaast worden deze functies toegepast in snelle schattingen van de schade na een 
ramp.  

Om de locatie van een ramp die genoemd wordt in tweets te bepalen, moet de 
geografische strekking van een tweet bepaald worden. Helaas, is de locatie van het 
apparaat dat wordt gebruikt om te tweeten slechts beschikbaar voor ongeveer 1% 
van de tweets. Bovendien correspondeert deze locatie met de plaats van de gebruiker 
en niet met de locatie die potentieel in de tweet genoemd wordt. Als oplossing kan 
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een geoparsing algoritme gebruikt worden om de genoemde plaatsen uit de tekst van 
een tweet te herkennen. Helaas komen veel plaatsnamen vaker voor, en hebben veel 
plaatsnamen ook andere betekenissen die niet een locatie zijn. Een voorbeeld hiervan 
is Goes, dat in het Engels “gaat” betekent. Daarom schetst hoofdstuk 2 een 
geoparsing algoritme dat eerst de woorden in de tekst van een tweet opzoekt in een 
globale database van geografische namen. Daarna gebruikt het algoritme de metadata 
van de tweets om de meest waarschijnlijke locatie die in de tweet bedoeld wordt op 
te zoeken. Als een nieuwe toevoeging wordt niet alleen de metadata van de tweet zelf 
geanalyseerd, maar ook de metadata in andere tweets over hetzelfde onderwerp die 
dezelfde plaatsnaam binnen een bepaalde tijdspanne noemen. Hierbij wordt 
aangenomen dat tweets over hetzelfde onderwerp die dezelfde locatienaam noemen 
het over dezelfde geografische locatie hebben. Validatie laat zien dat het aantal 
correct gelokaliseerde tweets met deze aanpak drastisch omhoog gaat. 

Helaas gaan veel gelokaliseerde tweets die overstromingsgerelateerde trefwoorden 
noemen niet daadwerkelijk over overstromingen die op dit moment gaande zijn. 
Hoewel er algoritmes ontwikkeld zijn om tweets te filteren, doen algoritmes dit nog 
steeds slechter dan mensen. Een van de redenen is dat mensen de context van tweets 
kunnen gebruiken. Daarom wordt in hoofdstuk 3 een artificieel neuraal netwerk – 
een algoritme om patronen in data te herkennen – gepresenteerd dat zowel tekst als 
hydrologische data kan analyseren. De hypothese hier is dat wanneer een tweet 
samenvalt met veel neerslag of een hoge rivierafvoer de kans groter is dat de tweet 
over een overstroming gaat die op dit moment plaatsvindt dan wanneer dat niet zo 
is. Om deze hypothese te testen zijn 4.000 tweets in vier veel gesproken talen aan de 
hand van het gegeven of de tweets wel of niet over een overstroming gaan die op dit 
moment gaande is in twee groepen verdeeld.  Daarna worden op basis van het tijdstip 
dat de tweet online is gezet en de locatie die in de tweet genoemd wordt, enkele 
hydrologische statistieken afgeleid met behulp van een globale neerslag dataset en 
een simpel routing algoritme. Samen met de tekst van de tweet worden deze 
hydrologische statistieken vervolgens gebruikt in een aantal experimenten om de 
prestaties van een neuraal netwerk dat de hydrologische statistieken niet gebruikt te 
vergelijken met een neuraal netwerk dat die hydrologische statistieken wel gebruikt. 
Hier werd bevonden dat het neurale netwerk dat de contextuele statistieken wel 
gebruikt beter presteert in alle experimenten en geanalyseerde talen. Het neurale 
netwerk dat hydrologische statistieken wel gebruikt kon ook effectief optimaliseren 
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in scenario’s met een hoge precisie, terwijl het neurale netwerk zonder hydrologische 
statistieken dat niet betrouwbaar kon. Daarnaast kon het neurale netwerk met 
hydrologische statistieken beter toe worden gepast op talen waar het algoritme niet 
op getraind was. 

In hoofdstuk 4 wordt een database op basis van tweets met historische en real-time 
overstromingen gepresenteerd. Om deze database the creëren worden 88 miljoen 
tweets geanalyseerd die tenminste 1 overstromingsgerelateerd trefwoord noemen in 
een van 11 verschillende talen. De tweets beslaan een periode van vier jaar. Eerste 
wordt het geoparsing algoritme dat in hoofdstuk 2 wordt geschetst gebruikt om 
locaties die genoemd worden in tweets te vinden. Daarna wordt op een vergelijkbare 
manier als in hoofdstuk 3, een neuraal netwerk gebruikt om tweets die niet over 
overstromingen gaan die op dit moment gaande zijn weggegooid. Vervolgens 
worden ook dubbele en sterk op elkaar lijkende tweets weggegooid.  Ten slotte wordt 
een algoritme gebruikt om een tijdelijke toename van het aantal tweets in een land 
of subdivisie te detecteren.  Deze tijdelijke toenames worden als overstromingen 
gelabeld.  Dit resulteerde in een database van meer dan 10.000 overstromingen in 
176 landen, waarvan tot 90% daadwerkelijk een overstroming is. De patronen in de 
database komen ook overeen met een grote globale overstromingsdatabase. 
Daarnaast worden er veel overstromingen gedetecteerd die daar niet in voorkomen. 

Nadat een ramp plaats heeft gevonden, wordt de schade die de ramp veroorzaakt 
heeft vaak ingeschat aan de hand van drie componenten: het natuurgeweld zelf, de 
waarde van de middelen in het gebied en de kwetsbaarheid van die middelen voor 
de natuurramp. De kwetsbaarheid wordt vaak gerepresenteerd door een functie die 
de zwaarte van het natuurgeweld aan een schaderatio voor een bepaald gebouwtype 
koppelt. Deze functies worden echter vaak bepaald aan de hand van de kennis van 
experts of historische verzekeringsdata. Dit vermindert de toepasbaarheid van deze 
functies voor de specifieke karakteristieken van de ramp en de gebouwen. Daarom 
wordt in hoofdstuk 5 een Bayesiaanse benadering geschetst om functies te maken 
voor de specifieke ramp om zo snel schade in de kunnen schatten. De benadering 
wordt ook toegepast in de nasleep van Orkaan Dorian die de Bahama’s heeft geraakt 
in september 2019. Om dit te doen wordt beeldmateriaal dat geplaatst is op 
YouTube gedurende de 10 dagen na de ramp geanalyseerd. Deze observaties worden 
dan gebruikt om al bestaande kwetsbaarheidsfuncties die gemaakt zijn aan de hand 
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van de inschatting van experts te updaten. Dit resulteerde in een lagere inschatting 
van de schade aan residentiele gebouwen voor deze specifieke ramp. 

Toekomstige vooruitgang om online media te gebruiken in het beheren van 
natuurrampen kan gemaakt worden door meer bronnen te gebruiken. Een voorbeeld 
is nieuwsartikelen. Hoewel de informatie in nieuwsartikelen meestal niet in real-time 
beschikbaar is, is de tekst van nieuwsartikelen vaak gestructureerder en grammaticaal 
correcter dan voor tweets het geval is. Dit maakt het makkelijker om automatisch 
betrouwbare informatie uit de tekst te halen. Daarnaast kunnen verbeteringen 
gemaakt worden in het extraheren van informatie uit tweets. Een voorbeeld hiervan 
is het verbeteren van de disambiguatie van plaatsnamen aan de hand van 
regenvalintensiteit en de structuur van sociale netwerken.  Dit zou ook de snelheid 
en zekerheid waarmee overstromingen gedetecteerd kunnen worden verbeteren. 
Nadat een ramp gedetecteerd is zou de automatische lokalisatie van foto’s kunnen 
helpen om de precisie en nauwkeurigheid van sociale media berichten te verbeteren. 
Dit zou vervolgens kunnen helpen om de ramp en haar gevolgen beter in kaart te 
brengen. Deze kaarten kunnen ook verbeterd worden door andere bronnen van data 
te integreren van bijvoorbeeld satellieten. Zo kunnen de voordelen van de 
verschillende systemen in verschillende milieus en condities gecombineerd worden. 

Er moet echter ook op worden gemerkt dat sociale media geen panacee is voor het 
beheren van rampen. Het analyseren van deze data kost ook extra geld en tijd. Beiden 
zijn gelimiteerd, vooral tijdens rampen. Daarnaast leidt de enorme hoeveelheid en 
soms zelfs tegenstrijdige data tijdens rampen wel eens tot een overbelasting van 
informatie. Deze noties nodigen uit tot verder onderzoek naar de relatieve voor- en 
nadelen van het gebruiken van verschillende typen data in verschillende situaties. 
Daarnaast kan het verder integreren van verschillende bronnen helpen om het aantal 
stukken informatie te verminderen voor rampenbestrijders terwijl de dekking 
toeneemt en de onzekerheid van de informatie afneemt. 
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