
 
 

  

  

Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 
Techniek, projecten, ontwikkelingen en aanbieders 

 

L.M.Th. Swart



 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat 
 dr.ir. K.I. (Kyra) van Onselen 
 Postbus 5023 
 2600 ga  Delft 
 telefoon 015 275 71 07 

Auteur ir. L.M.Th. (Rens) Swart (Swartvast) 

Versie 3.4.1 

Status Definitief 

Datum 17 april 2013 

Swartvast kenmerk 1203.03 

isbn 978-90-79331-00-0 (pdf) 

nur 950 

Afbeelding Synthetisch (berekend) interferogram op basis van een model van de atmosferische 
voorpagina signaalvertraging. Eén kleurcyclus van blauw tot rood weerspiegelt een faseverloop 

van 0 tot 2π oftewel een weglengtevertraging van 0 tot 2,8 cm. Hierop is nog een ander 
signaal gesuperponeerd (beeld uit Interferometrische overpeinzingen, L.M.Th. Swart, 
2001) 

 

 Dit rapport kwam tot stand in het kader van het Corporate 
Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Dit programma heeft tot doel 
innovatie maximaal te laten bijdragen aan de realisatie van de strategische 
doelstellingen van Rijkswaterstaat: het optimaal beheer van het 
hoofdwatersysteem, het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Zie 
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie/innovatieprogrammas/corpor
ate_innovatieprogramma/index.aspx. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies bij innovatieve inwinning van geo-informatie 

Swartvast telefoon e-post 
ir. L.M.Th. Swart +31 6 28 33 45 94 rens@swartvast.nl 

Perzikgaarde 7 webstek handelsregister 

5103 eh  Dongen www.swartvast.nl 34255085 



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 

Swartvast 3 

Inhoudsopgave 

Samenvatting ........................................................................................................................................ 5!
1! Inleiding ........................................................................................................................................... 8!

1.1! Achtergrond ............................................................................................................................. 8!
1.2! Probleemstelling ...................................................................................................................... 8!
1.3! Doelstellingen .......................................................................................................................... 8!
1.4! Afbakening ............................................................................................................................... 9!
1.5! Aanpak ...................................................................................................................................... 9!
1.6! Het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat ..................................................... 9!
1.7! Leeswijzer ................................................................................................................................. 9!

2! SAR en InSAR: de technieken ...................................................................................................... 11!
2.1! Overzicht ................................................................................................................................ 11!
2.2! Radar ....................................................................................................................................... 12!
2.3! Beeldvorming met apertuursyntheseradar: SAR ................................................................. 12!
2.4! Interferometrische SAR: InSAR ........................................................................................... 14!
2.5! Deformatiemetingen met interferometrische SAR (InSAR) ............................................... 19!
2.6! Deformatiemeting met ‘persistent scatterer’ (PS) InSAR ................................................... 22!
2.7! Deformatiemeting van gedistribueerde verstrooiers ........................................................... 27!
2.8! SAR-satellieten en satellietbanen ......................................................................................... 29!

2.8.1! Inleiding ..................................................................................................................... 29!
2.8.2! Vliegtuigen versus satellieten ................................................................................... 29!
2.8.3! Satellietbanen en dekking van het aardoppervlak .................................................... 30!
2.8.4! SAR-satellieten .......................................................................................................... 32!

2.9! Ontwikkelingen ...................................................................................................................... 39!
3! Projecten met InSAR bij Rijkswaterstaat ..................................................................................... 41!

3.1! Inleiding .................................................................................................................................. 41!
3.2! Onderzoek maaivelddaling .................................................................................................... 41!
3.3! Deformatiemetingen tijdens het Bergambacht-dijkvervormingsexperiment met PHARUS

 42!
3.4! Hoogtebestand en geometrische infrastructuur van Nederland .......................................... 45!
3.5! Spuisluizen Afsluitdijk bij Kornwerderzand ........................................................................ 46!
3.6! SBIR-project Digidijk: Hansje Brinker ................................................................................. 47!

3.6.1! WINN, SBIR en Digidijk .......................................................................................... 47!
3.6.2! Hansje Brinker: monitoring van waterkeringen vanuit de ruimte ......................... 48!
3.6.3! De Hondsbossche en Pettemer zeewering ................................................................ 48!
3.6.4! Houtribdijk ................................................................................................................ 48!
3.6.5! Friesland ..................................................................................................................... 52!
3.6.6! De voorgestelde diensten van Hansje Brinker ......................................................... 52!
3.6.7! Toekomstige ontwikkelingen .................................................................................... 53!

3.7! Omringkade Marken ............................................................................................................. 55!
3.8! Verkenning toepassingsmogelijkheden InSAR bij waterkeringen Zeeland ........................ 57!
3.9! Vlaketunnel in rijksweg A58 ................................................................................................. 62!
3.10!Overgangsconstructies ........................................................................................................... 64!
3.11!Geluidsschermen .................................................................................................................... 69!



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 
 
 

4 Swartvast 

4! Projecten buiten Rijkswaterstaat .................................................................................................. 75!
4.1! Inleiding .................................................................................................................................. 75!
4.2! Technische Universiteit Delft ................................................................................................ 75!

4.2.1! Bodemdaling Kennemerland ..................................................................................... 75!
4.2.2! Deformatie van de Hondsbossche en Pettemer zeewering ...................................... 78!
4.2.3! Winkelcentrum ’t Loon te Heerlen .......................................................................... 82!
4.2.4! Bodembeweging in Nederland als gevolg van grondwaterstandvariaties ............... 84!

4.3! Hansje Brinker (Delft) ........................................................................................................... 84!
4.3.1! Gemeente Diemen ..................................................................................................... 84!

4.4! Monitoring maaivelddaling als gevolg van delfstofwinning ............................................... 86!
4.5! Bodemdaling door gas- en zoutwinning in Noordwest-Friesland ....................................... 89!
4.6! GMES Terrafirma .................................................................................................................. 91!
4.7! ESA-vergelijking PS-InSAR-aanbieders .............................................................................. 96!
4.8! Subcoast .................................................................................................................................. 97!

5! Commerciële aanbieders ................................................................................................................ 99!
5.1! TRE (Milaan, Italië) ............................................................................................................... 99!
5.2! Hansje Brinker (Delft, Nederland) ...................................................................................... 100!
5.3! Fugro/CGG-NPA (Edenbridge, Verenigd Koninkrijk) ...................................................... 100!
5.4! MDA Corporation/Vexcel (Ottawa, Canada) ..................................................................... 101!
5.5! Altamira (Barcelona, Spanje) ............................................................................................... 102!
5.6! Gamma Remote Sensing (Bern, Zwitserland) .................................................................... 102!

6! Toepasbaarheid van InSAR voor deformatiemetingen: conclusies ........................................... 103!
6.1! Satelliet- en vliegtuigbeelden: beschikbaarheid, resolutie en prijs .................................... 103!
6.2! Het ontstaan van een markt ................................................................................................ 104!
6.3! Algemene aspecten van de toepassing ................................................................................ 104!
6.4! Maaivelddaling ..................................................................................................................... 105!
6.5! Hoogte en geometrische infrastructuur van Nederland .................................................... 106!
6.6! Deformatiemetingen van waterkeringen ............................................................................ 106!
6.7! Deformatiemetingen van objecten, waaronder kunstwerken ............................................ 107!
6.8! Deformatiemetingen grove lineaire infrastructuur ........................................................... 107!
6.9! Deformatiemetingen fijne lineaire infrastructuur ............................................................. 108!

Referenties ........................................................................................................................................ 110!
A! Het Rijkswaterstaatproject ‘Maaivelddaling’ ............................................................................. 115!
B! Geconsulteerde deskundigen ....................................................................................................... 119!
 

 



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 

Swartvast 5 

Samenvatting 

Insar oftewel radarinterometrie is een techniek waarmee het mogelijk is vanuit satellieten 
en vliegtuigen op grote schaal metingen te doen waaruit deformaties kunnen worden 
afgeleid met een precisie die kan oplopen tot 1 mm per jaar. Omstreeks tien jaar geleden is 
de ontwikkeling van deze techniek in een stroomversnelling gekomen. Met name het 
gebruik van langdurig coherente verstrooiers of persistent scatterers (PS), natuurlijke 
punten die over een periode van jaren radarstraling op dezelfde manier blijven reflecteren, 
heeft de toepassingsmogelijkheden sterk vergroot doordat met deze zogeheten ps-Insar-
techniek deze punten in een grote reeks van beelden kunnen worden opgespoord en de 
deformatie ervan kan worden vastgesteld. 
 Deze techniek om deformaties te kunnen monitoren is onderwerp van ettelijke 
wetenschappelijke publicaties en proefprojecten en is inmiddels dermate volwassen 
geworden dat dit monitoringsinstrument ook op commerciële basis wordt aangeboden. 
 Rijkswaterstaat is op incidentele basis betrokken geweest bij (proef)projecten waarbij 
radarinterferometrie als deformatiemeettechniek op zijn merites werd beproefd en ook 
buiten Rijkswaterstaat zijn dergelijke projecten uitgevoerd. Niettemin was er geen goed 
overzicht over de uitgevoerde projecten en de conclusies met betrekking tot de praktische 
toepasbaarheid. Dit rapport geeft inzicht in de technische aspecten en de ontwikkelingen en 
geeft een geïllustreerd overzicht van projectresultaten binnen en buiten Rijkswaterstaat, 
met name binnen Nederland. Met dit rapport beschikt Rijkswaterstaat over voldoende 
informatie om de stap naar operationele toepassing in het primaire proces te kunnen zetten. 
 
De klassieke radarinterferometrie is niet geschikt voor het meten van langzame 
deformatieprocessen in begroeide gebieden als Nederland. De techniek die gebruik maakt 
van individuele elementen in het terrein die gedurende jaren hun verstrooiende 
eigenschappen op een coherente manier behouden, ps-Insar, levert echter bijna altijd 
bruikbare resultaten op. Of en waar deze langdurig coherente punten gevonden worden, is 
tevoren nauwelijks te voorspellen, maar de dichtheid van gevonden valide punten wordt 
naarmate de techniek voortschrijdt almaar hoger. 
 Het is altijd noodzakelijk te verifiëren of een gevonden punt en de berekende 
deformatie ervan wel het verschijnsel representeert waarnaar men op zoek is. Anderzijds 
worden soms onverwachte deformaties ontdekt die toch van belang blijken. 
 Er wordt nog relatief weinig aandacht besteed aan de deprojectie van de 
afstandsverandering in de kijkrichting van de satelliet naar de richting van de deformatie op 
het aardoppervlak. Door gebruik te maken van reeksen beelden uit meerdere kijkrichtingen 
is dit mogelijk, waardoor pure verzakking en horizontale componenten, bijvoorbeeld als 
gevolg van afschuiving, kunnen worden onderscheiden. 
 Ook het vanaf het begin gepropageerde gebruik van deformatieanalyse met Insar om 
bij elk nieuw beschikbaar beeld te toetsen of er sprake is van een verandering in de 
deformatiesnelheid komt nauwelijks van de grond. Juist hedendaagse satellieten met een 
korte herhalingstijd maken zo’n monitoringsdienst zinvol. 
 Indien er een reeks van minimaal 25 sar-beelden ter beschikking staat en de signaal-
ruisverhouding gunstig is, kan de lineair veronderstelde deformatiesnelheid van een enkel 
langdurig coherent meetpunt met een standaardafwijking van 0,1–0,3 mm per jaar worden 
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vastgesteld. De standaardafwijking van de berekende deformatie per punt per tijdstip is 
gemiddeld 4–5 mm maar kan sterk variëren; de intrinsieke meetruis in de data is zo’n 3,5 
mm. De standaardafwijking van de bepaling van de locatie van de langdurig coherente 
verstrooier is typisch 3–5 meter, die van de hoogte 1–2 meter. 
 Maaivelddaling kan, ondanks de decorrelatie die optreedt als gevolg van gewasgroei 
en soortgelijke veranderingen in verstrooiingseigenschappen, steeds beter worden gemeten, 
doordat er vaak toch enige langdurig coherente meetpunten worden gevonden die kunnen 
worden gerelateerd aan de daling van het maaiveld. Sedert een jaar is een techniek in 
ontwikkeling waarmee van relatief minder sterke verstrooiers die gedistribueerd 
voorkomen binnen één resolutiecel toch de deformatie kan worden gemeten. 
 De meting van deformatie als gevolg van gaswinning is met ps-Insar nu zo goed 
mogelijk dat in bepaalde gevallen een reductie van de meetinspanning met waterpassen 
verantwoord is. Daarbij komt het gezochte signaal boven water als onderscheid wordt 
gemaakt tussen deformatie aan het maaiveld, van al dan niet goed op het pleistoceen 
gefundeerde gebouwen en als gevolg van onttrekking aan het op 3 km diepte gelegen 
gasveld. Het toevoegen van parameters van de gaswinning en geomechanische modellering 
maken de resultaten nauwkeuriger en meer valide. 
 Vanwege het belang van waterbeheer in Nederland staat de deformatiemeting met 
Insar van dijken van oudsher bovenaan de wensenlijst. Begroeide dijken zijn net als het 
maaiveld nog steeds nauwelijks te meten omdat hierop weinig langdurig coherente objecten 
te vinden zijn. Zodra wél punten gevonden worden, moet worden nagegaan of deze 
representatief zijn voor het deformatieverschijnsel waarnaar men op zoek was en door 
welke omstandigheid in het terrein ze worden veroorzaakt. De meeste aangetroffen 
meetpunten zijn terug te voeren op verstrooiing aan grove stenige dijkverhardingen, zoals 
stortsteen langs de waterlijn. Stortsteen geeft niet direct informatie over deformatie van 
bijvoorbeeld het talud of de kruin. 
 Omdat objecten zoals gebouwen en (al dan niet waterkerende) kunstwerken zowel 
een constant, hard oppervlak hebben als vele hoeken van 90°, is de kans op het optreden 
van meervoudige reflecties met een hoekreflectorachtige geometrie groot. Omdat deze in 
het algemeen ook nog eens langdurig coherent zullen zijn, is deformatiemeting met ps-

Insar van objecten relatief het meest kansrijk. Ook daarbij moet een nadere analyse 
uitwijzen of de gevonden deformatie representatief is voor het verwachte verschijnsel. 
 Grove lineaire infrastructuur, zoals wegen, ligt in het algemeen op aardebanen en 
deze zijn, zoals beschreven bij maaivelddaling, in het algemeen door een gebrek aan 
langdurige coherentie niet met Insar te analyseren. Ook asfalt is te glad om voor voldoende 
terugstrooiing te zorgen, hoewel het erop lijkt dat bij gebruik van X-band (met een kortere 
golflengte dan het gebruikelijker C-band) zelfs asfalt zelf valide meetpunten oplevert. 
Niettemin kunnen objecten rond de weg, die voor een dubbele reflectie zorgen, zoals 
geleiderails, meetbaar zijn en informatie geven over de weg zelf of over 
overgangsconstructies tussen aardebaan en kunstwerken. Spoorwegen zijn in dit rapport 
niet aan de orde geweest, maar niet uitgesloten moet worden geacht dat de 
deformatiemeting van spoortaluds kansrijker is dan die van wegen op aardebanen omdat 
hier meer grove verharding voorkomt. 
 Fijne lineaire infrastructuur, bijvoorbeeld geluidsschermen en geleiderails, is 
hoogstens detecteerbaar bij het gebruik van hogeresolutie-sar-beelden (X-band). Dan nog 
is het vrijwel onmogelijk hiervan de deformatie vast te stellen en als er toch deformatie van 
langdurig coherente punten wordt gevonden, kan een nadere analyse aannemelijk maken 
dat deze deformatie niet die van de gezochte objecten representeert. 
 



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 

Swartvast 7 

Deformatiemeting met radarinterferometrie bevindt zich thans in het operationele stadium. 
Er vinden nog constant verbeteringen plaats die de toepassingsmogelijkheden vergroten, 
maar de projecten in dit rapport tonen aan dat de techniek voor operationele toepassingen 
ingezet kan worden. Het verleden heeft echter wel uitgewezen dat een goed werkende 
techniek nog geen garantie is voor operationele toepassing in de vraaggestuurde praktijk. 
De als gereedschap bij wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde programmatuur leent zich 
in het algemeen niet of nauwelijks voor operationele radarinterferometrische verwerking. 
Daartoe zijn wetenschappelijke instituten ook niet geëquipeerd. 
 Van operationele toepassing kan feitelijk pas daadwerkelijk sprake zijn, als er 
aanbieders zijn die de techniek continu, op basis van operationele bedrijfsprocessen en 
commercieel aanbieden. Dergelijke aanbieders zijn er inderdaad. Zoals altijd is de kwaliteit 
van product en dienstverlening erbij gebaat dat er keuze is uit meerdere commercieel 
opererende aanbieders. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Insar oftewel radarinterometrie is een techniek waarmee het mogelijk is vanuit satellieten 
en vliegtuigen op grote schaal metingen te doen waaruit deformaties kunnen worden 
afgeleid met een precisie die kan oplopen tot 1 mm per jaar. Tot tien jaar geleden was de 
techniek vooral toepasbaar op relatief snelle deformaties, zoals in het geval van 
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De invloed van begroeiing op de beelden was een 
sterke beperking voor de toepassing in Nederland. 
 Omstreeks tien jaar geleden is de ontwikkeling van deze techniek in een 
stroomversnelling gekomen. Daarmee werd de deformatiemeting van harde objecten ook in 
Nederland succesvol. Sindsdien zijn er vele verkenningen en projecten uitgevoerd, ook 
binnen Rijkswaterstaat. Er zijn vele publicaties verschenen. Ook is radarinterferometrie als 
techniek om deformaties te kunnen monitoren dermate volwassen geworden dat niet alleen 
wetenschappelijke instituten deze ontwikkelen, maar dat dit monitoringsinstrument ook op 
commerciële basis wordt aangeboden. 

1.2 Probleemstelling 
In de afgelopen tien jaar zijn verschillende diensten van Rijkswaterstaat op incidentele basis 
betrokken geweest bij (proef)projecten waarbij radarinterferometrie als 
deformatiemeettechniek op zijn merites werd beproefd en ook buiten Rijkswaterstaat zijn 
dergelijke projecten uitgevoerd. Niettemin bestaat bij Rijkswaterstaat geen goed overzicht 
over de uitgevoerde projecten en de conclusies met betrekking tot de praktische 
toepasbaarheid. 
 Ook is er onvoldoende inzicht in de stand van de techniek en de ontwikkelingen 
daarin. Dit inzicht is niet alleen van belang om de toepasbaarheid binnen de primaire 
processen van Rijkswaterstaat te kunnen beoordelen, maar ook om goed te kunnen 
reageren op initiatieven van commerciële aanbieders. 

1.3 Doelstellingen 
Dit rapport heeft tot doel Rijkswaterstaat inzicht te verschaffen in de volgende punten: 

• uitgevoerde projecten op het gebied van deformatiemeting met Insar in binnen- en 
buitenland, de resultaten daarvan en een oordeel over de praktische toepasbaarheid; 

• ontwikkelingen binnen en buiten Rijkswaterstaat op dat gebied; 
• bestaande literatuur en documentatie over de praktische toepassingen van Insar; 
• commerciële en andere aanbieders van deze techniek; 
• ontwikkelingen die de praktische toepasbaarheid op afzienbare termijn zullen 

beïnvloeden. 

Hoewel dit rapport beoogt kennis te ontsluiten, is het primair gericht op potentiële 
gebruikers en adviseurs die niet met de technologie van Insar bekend zijn. Om hen beter in 
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staat te stellen de materie te beoordelen, zal dit rapport echter ook een inleidend technisch 
overzicht bevatten. 
 Dit rapport beoogt de brug te slaan tussen expertise, aanbod en ontwikkelingen 
enerzijds en de praktische toepassing binnen Rijkswaterstaat anderzijds. 
 Voorts heeft dit rapport tot doel Rijkswaterstaat een fundament te bieden waarop zij 
haar positie tegenover de lopende beleids- en technische ontwikkelingen kan bepalen. Op 
basis daarvan kan Rijkswaterstaat tevens bepalen welke regie noodzakelijk is om de 
ontwikkelingen te stroomlijnen. 

1.4 Afbakening 
Dit rapport richt zich primair op de ontwikkelingen die voor toepassing binnen 
Rijkswaterstaat en de Nederlandse context van belang zijn. Het staat vooral stil bij de 
projecten zoals ze in Nederland zijn uitgevoerd, niet alleen omdat Rijkswaterstaat 
opdrachtgever van vele van deze projecten was, maar ook omdat Nederland met de 
Technische Universiteit Delft en het bedrijf Hansje Brinker aan de frontlinie van de 
ontwikkelingen staat. Er zijn zeker verschijnselen niet in dit rapport geïllustreerd, zoals 
landafschuivingen, plaattectoniek en aardbevingen, maar deze zijn in Nederland dan ook 
niet of nauwelijks van belang. 
 De internationale en wetenschappelijke ontwikkelingen komen summier aan bod. Dit 
rapport beoogt niet een volledig overzicht te geven, maar een aanzet te zijn op basis 
waarvan Rijkswaterstaat verdere verkenningen kan doen en initiatieven kan ontplooien. 

1.5 Aanpak 
Voor het samenstellen van dit rapport is begonnen met een inventarisatie van projecten, 
documenten en aanbieders. Vervolgens zijn betrokkenen, experts en commerciële 
aanbieders ondervraagd om een completer beeld te krijgen. De verzamelde informatie is 
vervolgens geanalyseerd en vertaald in een min of meer logisch opgebouwd document. 

1.6 Het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat 
Dit rapport verschijnt in het kader van het Corporatie Innovatieprogamma van 
Rijkswaterstaat, dat past binnen het nieuwe Ondernemingsplan 2015 en tot doel heeft 
innovatie maximaal te laten bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen 
van Rijkswaterstaat: het optimaal beheer van het hoofdwatersysteem, het hoofdwegennet 
en het hoofdvaarwegennet. Dit gebeurt onder meer door innovatie integraal onderdeel te 
maken van de processen op wat men bij Rijkswaterstaat noemt het netwerkniveau 
(hoofdwegen, hoofdvaarwegen, hoofdwatersysteem), in plaats van dit per dienst en 
vakgebied te organiseren. 
 Het Corporatie Innovatieprogramma is georganiseerd in zes clusters. Het onderwerp 
van dit rapport valt onder het cluster Slim Meten, Inwinnen en Testen (smit). 

1.7 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 komen de principes van de techniek om met sar deformaties te meten aan 
bod. In principe kan de in de toepassing geïnteresseerde lezer dit technische hoofdstuk 
overslaan, maar als hij of zij goed beslagen ten ijs wil komen, is het materiaal voorhanden. 
De eerste paragraaf laat zich lezen als een zeer beknopt overzicht. Vervolgens komen in 
hoofdstuk 3 de projecten waarbij Rijkswaterstaat betrokken was aan bod. Deze zijn zoveel 
mogelijk geïllustreerd met materiaal uit de projectrapporten. In hoofdstuk 4 worden 
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projecten behandeld waarbij Rijkswaterstaat niet betrokken was. De nadruk ligt daarbij op 
projecten binnen Nederland. Hoofdstuk 5 beschrijft de commerciële aanbieders van de 
techniek. Besloten wordt met conclusies over de toepasbaarheid van ps-Insar voor 
verschillende typen deformatieverschijnselen in Nederland (hoofdstuk 6). 
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2 SAR en InSAR: de technieken 

2.1 Overzicht 
Voor een goed begrip van deformatiemeting met radarinterferometrie worden in dit 
hoofdstuk de principes van deze techniek uiteengezet. In principe kan de in de toepassing 
geïnteresseerde lezer dit technische hoofdstuk overslaan, maar hij kan voor een summier 
technisch overzicht ook deze overzichtparagraaf lezen. Hierin worden kort de principes 
aangeduid, met verwijzing naar de paragrafen hierna waarin deze verder worden uitgediept. 
 Het basisprincipe dat ten grondslag ligt aan interferometrische sar (Insar) is het 
uitzenden van elektromagnetische golven en het ‘luisteren’ naar wat het terrein daarvan 
terugverstrooit. Dit gaat via een puls en de bepaling van hoe lang het duurt vooraleer de 
reflectie van de puls wordt terugontvangen: radar (zie § 2.2). Omdat het instrument zelf de 
straling uitzendt, is geen (zon)licht nodig. Een radarantenne is echter niet in staat een beeld 
te vormen. Door een slimme signaalverwerkingstechniek kan toch een beeld worden 
vervaardigd: apertuursyntheseradar oftewel sar (synthetic aperture radar): zie § 2.3. 
 Als het sar-instrument behalve de sterkte (amplitude) van het terugverstrooide 
signaal ook de fase (het deel van de golflengte) registreert, kunnen uit twee sar-beelden 
faseverschillen worden berekend: een interferogram. In principe correspondeert een 
faseverschil tussen twee beelden met een looptijdverschil en dat kan weer ontstaan als 
gevolg van een verschil in afstand. Zie § 2.4. Eén van de verschijnselen die in een 
interferogram zichtbaar kan zijn is deformatie. Dit leidt immers ook tot een 
afstandsverschil. Deze techniek, die uitgebreid wordt uiteengezet in § 2.5, is echter niet 
onder alle omstandigheden geschikt om deformatie vast te stellen, met name niet in 
Nederland waar vegetatie snel groeit. De techniek die gebruik maakt van langdurig 
coherente verstrooiers (persistent scatterers) haalt uit een reeks van minimaal dertig 
satellietbeelden de punten die toch deformatie laten zien en kan deze dan ook met een 
precisie oplopend tot tienden van een millimeter per jaar vaststellen (zie § 2.6). De laatste 
ontwikkeling is die waarbij voor resolutiecellen die relatief lage en onveranderlijke 
vegetatie bevatten, en daarmee gedistribueerde verstrooiers, toch ook de deformatie kan 
worden vastgesteld (§ 2.7). 
 Het sar-instrument bevindt zich doorgaans aan boord van een satelliet. De esa-
satellieten ers-1 en ers-2 hebben sinds 1992 sar-beelden opgenomen en hun opvolger envisat 
tot april 2012. Dit zijn beelden met een pixelgrootte van 4×20 meter, genomen vanaf zo’n 780 
km hoogte. Ook vliegtuigen kunnen platform zijn voor een sar-instrument, maar voor 
deformatiemeting met Insar zijn deze in het algemeen minder geschikt. In § 2.8 wordt een 
overzicht van sar-satellieten en satellietbaaneigenschappen gegeven. De bruikbaarheid 
voor deformatiemetingen hangt voor een deel van de satellietbaan af, onder meer voor wat 
betreft de herhalingsfrequentie. De klimmende en dalende baan maakt het bovendien 
mogelijk de deformatierichting min of meer te ontbinden in vectoren. 
 Enige ontwikkelingen worden aangestipt in § 2.9. 
 Voor dit hoofdstuk is primair gebruikgemaakt van eigen kennis (Swart, 2000). Een 
goede referentie is Hanssen (2001). Voor het Netherlands Space Office werd recentelijk de 
stand van zaken op het gebied van sar-toepassingen beschreven, waaronder  
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figuur 1  Een radarpuls en het signaal dat terugkomt of terugverstrooid wordt (‘backscatter’). De 
resolutie hangt af van de pulsbreedte: er kan geen onderscheid worden gemaakt tussen het 
terugverstrooid signaal van het begin en einde van de puls. Figuur uit Swart (2000). 

deformatiemeting met Insar (Swart, 2012). Genoemd rapport bevat ook een uitgebreid 
overzicht van huidige en binnenkort te lanceren sar-satellieten en hun eigenschappen. 

2.2 Radar 
Het basisprincipe dat ten grondslag ligt aan interferometrische sar (Insar) is het uitzenden 
van elektromagnetische golven en het ‘luisteren’ naar wat het terrein of de omgeving 
daarvan terugkaatst (beter: terugverstrooit). De antenne staat eerst in zendmodus en zendt 
gedurende een beperkte tijd een puls uit. Vervolgens schakelt de antenne over op 
ontvangen en luistert naar de terugverstrooide straling. Hoe langer de tijd tussen zenden en 
ontvangen, hoe verder het object dat de straling heeft terugverstrooid. Vandaar het 
acronym radar: radio detection and ranging. 
 De lengte van de puls bepaalt de energie en de resolutie: hoe langer de puls, hoe meer 
energie er uitgezonden kan worden en zal terugkomen, maar hoe geringer de resolutie. 
Men kan immers bij het meten van de tijdsduur die de puls onderweg is geweest geen 
onderscheid maken tussen signaal dat terugkomt van het begin van de puls (B in figuur 1) 
of van het einde (A). De puls wordt daarom frequentiegemoduleerd (zie Swart (2000)). 
 Een interessante eigenschap van radar is dat de sensor zelf de straling uitzendt die hij 
ook weer detecteert. Het is een actief instrument. Een radar is dus niet afhankelijk van het 
(zon)licht en kan ook ’s nachts waarnemen. Voorts heeft radiostraling in het 
golflengtegebied waar het hier over gaat (millimeters tot decimeters) nauwelijks last van de 
atmosfeer. Daarom kan het instrument door bewolking heen kijken, hoewel de atmosfeer 
wel een kleine invloed heeft op de looptijd van het signaal (een voorbeeld daarvan zien we 
in § 2.4). Dit is vooral een voordeel in gebieden waar vrijwel doorlopend dichte bewolking 
hangt, zoals in tropische gebieden. 

2.3 Beeldvorming met apertuursyntheseradar: SAR 
Een radar kent niet, zoals bijvoorbeeld een optische camera, een lens waarmee een beeld 
van het terrein wordt afgebeeld op een vlakvormige sensor, zoals een fotografische plaat of 
een lichtgevoelige chip. De antenne kent wel een zekere richtingsgevoeligheid, maar kan 
geen afbeelding van het terrein maken. Het ‘beeld’ bevat als het ware één pixel. Om een 
beeld te kunnen maken, moeten enige kunstgrepen worden toegepast (zie Swart, 2000). 
 De beeldscherpte wordt volgens de natuurkunde bepaald door de grootte van de 
opening of sensor. In het optische geval is dit de opening van de lens of telescoop en bij 
radiostraling werkt dit soortgelijk. Omdat de golflengte van de hier gebruikte radiostraling  
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figuur 2  Om een beeld te kunnen vormen in de richting dwars op de voortbewegingsrichting, moet 
de radar onderscheid maken naar looptijd. Om ambiguïteit tussen links en rechts te vermijden, moet 
hij bovendien opzij kijken. Figuur uit Swart (2000) 

honderdduizend maal groter is dan in het optische geval, zou voor dezelfde resolutie ook 
een honderdduizend maal grotere sensor nodig zijn, in dit geval een antenne. Dit is niet 
praktisch realiseerbaar. Om toch een beeld te kunnen vormen, worden in beide 
beeldrichtingen verschillende technieken toegepast. 
 In de richting dwars op de voortbewegingsrichting van het ‘platform’ (vliegtuig of 
satelliet) (range) kunnen onderdelen van het terrein binnen de bundel worden 
onderscheiden doordat verder weg gelegen onderdelen een langere looptijd hebben 
vooraleer het terugverstrooide signaal terug is bij de antenne: zie figuur 2. Vandaar dat een 
sar altijd opzij naar beneden kijkt (side-looking). Zou hij recht naar beneden kijken, dan 
zouden punten op dezelfde afstand links en rechts van het punt direct onder hem (het 
voetpunt of nadir) niet van elkaar kunnen worden onderscheiden omdat ze dezelfde looptijd 
hebben. 
 In de richting van voortbewegen kunnen onderdelen van het opgenomen terrein 
worden onderscheiden aan de hand van de Dopplerverschuiving, precies zoals de 
toonhoogteverandering van de sirene van een voorbijrijdende ziekenwagen. Aan de hand 
daarvan kan in die richting (azimuth genoemd) een beeld worden teruggerekend. Zie in 
figuur 3 bijvoorbeeld de zichtlijnen naar punt P die vanaf de posities a, b en c zichtbaar zijn. 
 De beeldscherpte wordt verkregen door hetzelfde stukje terrein vanaf verschillende 
punten in de vliegbaan op te nemen en terug te rekenen tot één scherp beeld. Hierbij wordt 
als het ware een grote ‘apertuur’ of antenne ‘gesynthetiseerd’, waardoor conform het 
eerder beschreven natuurkundig principe toch een hoge resolutie kan worden bereikt. Dit  
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figuur 3  Het beeld wordt gevormd door onderscheid te maken naar looptijd (dwars op de baan, 
range) en Dopplerverschuiving (in de voortbewegingsrichting, azimuth). Vervolgens worden 
signalen samengevoegd om te komen tot een grotere beeldscherpte: synthetische apertuurradar, sar. 
Figuur uit Swart (2000) 

beeldvormende principe heet met een correct Nederlands woord apertuursyntheseradar 
oftewel sar (synthetic aperture radar). 

2.4 Interferometrische SAR: InSAR 
Het klassieke grijswaarden-sar-beeld bevat alleen de sterkte (amplitude) van het 
terugverstrooide signaal. Als echter het sar-instrument behalve de amplitude ook de fase 
(het deel van de golflengte) registreert, kunnen uit twee sar-beelden faseverschillen 
worden berekend. Deze twee sar-beelden kunnen gelijktijdig met twee instrumenten aan 
boord van één satelliet (of ander platform) worden opgenomen (instantaan), maar 
gebruikelijk is het dat dezelfde satelliet de tweede opname tijdens een latere overkomst 
maakt (repeat pass). Er zit dus een tijdsverschil tussen beide opnamen, ook wel de 
temporele basislijn genoemd. 
 De twee afzonderlijke sar-opnamen worden gecombineerd in een zogenaamd 
interferogram, dat per beeldpunt het faseverschil tussen de twee opnamen bevat. Deze 
techniek heet SAR interferometry of in het Nederlands interferometrische SAR, door 
auteur dezes (technisch niet geheel equivalent) verder vernederlandst tot 
radarinterferometrie. 
 In principe correspondeert een faseverschil tussen twee beelden met een 
looptijdverschil en dat kan weer ontstaan als gevolg van een verschil in afstand. Dit verschil 
in afstand kan de volgende oorzaken hebben: 
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figuur 4  Geometrie van interferometrie, aan de hand waarvan het fasepatroon van het 
interferogram kan worden uitgerekend. De dikke krommen zijn lijnen van gelijke afstand tot P resp. 
Q. De weglengte van q1 en q2 naar satelliet 1 kan worden berekend en als dit een half maal de 
golflengte is, is in het interferogram tussen P en Q één faseband (fringe) zichtbaar. Hoe groter de 
basislijn B, hoe dichter de fasebanden bij elkaar liggen. Figuur uit Swart (2000) 

• de satelliet staat tijdens de tweede opname op een (iets) andere positie dan tijdens de 
eerste opname; aan de hand van de satellietlocaties 1 en 2 in figuur 4 is te berekenen hoe 
groot het afstands- en faseverschil is tussen de waarnemingen van de punten P en Q; het 
verschil in satellietpositie is bepalend en wordt (loodrechte) basislijn (perpendicular 
baseline) genoemd; 

• de locatie van het waargenomen punt is sinds de eerste opname veranderd, bijvoorbeeld 
door een verschuiving of deformatie. 

Dit laatste suggereert reeds een mogelijke toepassing van interferometrische sar: zie de 
volgende paragraaf. Het looptijdverschil hoeft niet beslist door een weglengteverschil te 
ontstaan: 
• vocht in de atmosfeer en vrije ionen in de ionosfeer hebben een vertragend effect op het 

radiosignaal en veroorzaken dus ook een faseverschil. 
 
Een voorbeeld van een interferogram, althans de fase daarvan, wordt getoond in figuur 5. 
Elke gekleurde band of fringe vertegenwoordigt een faseverschil van 2π of éénmaal de 
golflengte, in het geval van C-band 5,6 cm, en omdat het radarsignaal heen én terug gaat 
komt dit overeen met 2,8 cm aan verschil in afstand tussen satelliet en waargenomen punt. 
De satelliet die het beeld heeft opgenomen is aan de linkerzijde van het beeld van boven 
naar beneden (of andersom) gevlogen. Het typische bandenpatroon is een gevolg van de 
faseverschillen als gevolg van de afstand tussen de twee waarnemingsposities van de 
satelliet. De afwijkingen van de banden zijn een gevolg van de topografie: er zijn bergen 
zichtbaar. Aan de hand van een typisch verschijnsel dat een gevolg is van het zojuist 
besproken looptijdeffect is vast te stellen dat de waarnemingspositie links van het beeld is. 
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figuur 5  Een interferogram, althans de fase daarvan. Elke gekleurde band of fringe 
vertegenwoordigt een faseverschil van 2π of éénmaal de golflengte, in het geval van C-band 5,6 cm. 

 
figuur 6  Het uit de precieze satellietbanen berekend interferogram, dat zou resulteren als de aarde 
perfect vlak zou zijn. Naarmate de waarneemposities van de satelliet zich verder van elkaar 
bevinden, neemt het aantal fasebanden (de fringe frequency) toe. 

Bergtoppen hebben namelijk, omdat ze dichterbij de satelliet liggen, een kleinere looptijd en 
komen dus op dezelfde plaats in het berekende sar-beeld terecht als locaties die minder 
hoog zijn maar zich meer in de richting van het grondspoor van de satelliet bevinden. Dit 
verschijnsel heet omvalling (layover) en is karakteristiek voor sar-beelden. 
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figuur 7  Het interferogram na correctie voor de vlakke aarde. In principe zijn nog drie invloeden 
aanwezig: die als gevolg van de topografie (de banden in de figuur lijken op hoogtelijnen) en 
eventueel nog de veel kleinere invloeden van deformatie en atmosfeer. In principe is door de fase-
ambiguïteiten op te lossen (‘uitpakken’) en om te rekenen naar hoogte een hoogtemodel te 
berekenen. 

 Met behulp van een nauwkeurige kennis van de satellietbanen kunnen we dit 
bandenpatroon berekenen. In Swart (2000) wordt dit faseverschil aan de hand van figuur 4 
mathematisch uitgewerkt. De ‘fase van de vlakke aarde’ die dit oplevert is afgebeeld in 
figuur 6. Overigens is deze fase meestal ook wel uit het interferogram zelf te schatten. De 
banden liggen dichter bij elkaar naarmate de basislijn groter is. Trekken we nu deze fase af, 
dan resteert een interferogram waarin als voornaamste verschijnsel de fase als gevolg van 
de topografie resteert (figuur 7). De fasebanden zien er min of meer uit als hoogtelijnen. 
 Net zoals de afstand tussen de fasebanden kleiner wordt naarmate de basislijn (de 
afstand tussen beide waarnemingsposities van de satelliet) langer wordt, neemt het aantal 
fasebanden dat een berg van een zekere hoogte laat zien, toen naarmate de basislijn groter 
wordt. De interferometrische fase wordt als het ware ‘gevoeliger’ voor topografie naarmate 
de basislijn groter wordt. 
 Met de bekende basislijn is deze figuur om te rekenen tot een hoogtemodel van het 
terrein. Daarbij wordt eerst de ambiguïteit in de fase verwijderd: in plaats van dat deze zich 
tussen 0 en 2π bevindt, wordt 2π opgeteld elke keer als er een overgang 2π–0 voorkomt om 
tot een soort ‘absolute fase’ (met een willekeurig nulpunt) te komen. Dit proces wordt 
‘uitpakken van de fase’ genoemd (phase unwrapping). Een zekere basislijn kan worden 
omgerekend naar het hoogteverschil dat resulteert in 2π faseverschil in het interferogram, 
de zogenoemde hoogteambiguïteit. Een 300 meter lange basislijn leidt voor ers 
bijvoorbeeld tot een faseverschil van 2π en een hoogteverschil van 30 meter. Met een 
langere basislijn wordt zoals opgemerkt weliswaar de gevoeligheid voor hoogte groter, 
maar ook die voor ruis en fouten in het uitpakken. 
 Als ook de invloed van de topografie is verwijderd, bijvoorbeeld door de resulterende 
fase van een a priori hoogtemodel te berekenen en af te trekken, blijft de invloed van de 
atmosfeer en die van eventuele deformaties over. 
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figuur 8  Een interferogram van een deel van Nederland, berekend uit de beelden van esa’s ers-1- en 
ers-2-satellieten toen deze in tandemformatie vlogen. Zie de tekst voor een toelichting. (Klimmende 
baan, spoor 29; 12 december 1995, ers-1, baan 23063; 13 december 1995, ers-2, baan 3390. Helft van 
frame 1035 in het zuiden, frame 1053 en de helft van frame 1071 in het noorden. © esa) 
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figuur 9  Als alle eerder genoemde invloeden op het faseverschil tussen twee beelden (zoals verschil 
in positie van de satellieten, topografie, atmosfeer) zijn verwijderd (of gemakshalve uit het verhaal 
worden weggelaten), blijft de essentie over: een deformatie leidt tot een weglengteverschil ∆R en 
daarmee tot een faseverschuiving, die het mogelijk maakt de deformatie met millimeterprecisie te 
meten. (Afbeelding tre, Milaan) 

 In figuur 8 wordt een interferogram getoond van Nederland, dat is opgenomen toen 
in 1995 de beide esa-satellieten ers-1 en ers-2 in tandem vlogen, dat wil zeggen in 
ongeveer dezelfde baan maar met een tussenpoos van één dag. De fase van de ‘vlakke aarde’ 
is verwijderd, maar die van de topografie is nog aanwezig. We zien duidelijk de Utrechtse 
Heuvelrug en de Veluwe. We zien echter ook andere faseverschijnselen, die onder meer aan 
fouten in de verwijdering van de ‘vlakke aarde’ zijn te wijten. In Friesland zien we 
structuren die sterk lijken op atmosferische strepen en cellen en bovendien dezelfde 
ruimtelijke eigenschappen en afmetingen hebben als deze atmosferische verschijnselen. 
Deze structuren laten dan ook primair de invloed van de atmosfeer op het interferogram 
zien. Bij de interpretatie van interferogrammen ten behoeve van hoogte en deformatie 
moet daarmee terdege rekening worden gehouden. 

2.5 Deformatiemetingen met interferometrische SAR (InSAR) 
Als de fase van het interferogram is gecorrigeerd voor de banden die ontstaan als gevolg 
van de afstand tussen de twee waarnemingsposities (de basislijn) en van de topografie van 
het terrein, dan blijft het faseverschil over zoals zou worden waargenomen als beide 
waarnemingen vanaf dezelfde plek zouden zijn gedaan. Als er dan nog een faseverschil 
tussen een bepaald beeldpunt in beide opnamen bestaat, kan het aardoppervlak in de 
tussentijd zijn gedeformeerd: er is immers een weglengteverschil in de kijkrichting van de 
satelliet. Op deze manier kan men uit een interferogram deformatie afleiden. Dit is 
geïllustreerd in figuur 9. 
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figuur 10  Satellieten meten weglengteverschillen (dunne zwarte pijl in de linkerfiguur). Dit kan een 
verticale deformatie zijn (rode pijl) maar net zo goed een afschuiving langs het oppervlak (dikke 
zwarte pijl). Door waarnemingen uit twee sporen te gebruiken, is de werkelijke bewegingsrichting te 
berekenen: de deprojectie van de twee weglengteverschillen (dunne zwarte pijlen in de figuur 
rechts). Afbeelding uit Van Leijen, Humme en Hanssen (2008) 

 In de vorige paragraaf is uiteengezet dat met radarinterferometrie hoogtemodellen 
kunnen worden berekend. Men zou nu kunnen denken dat deformatiemeting met Insar 
eruit bestaat twee van dergelijke hoogtemodellen van elkaar af te trekken. Dit is 
bijvoorbeeld de wijze waarop deformatie uit twee met laseraltimetrie vervaardigde 
hoogtemodellen kan worden berekend. De precisie van de deformatie is uiteraard 
rechtstreeks afhankelijk van de precisie van de afzonderlijke hoogtemodellen. Stel dat de 
deformatie zeer lokaal plaatsvindt zodat men alleen last heeft van de stochastische fout in 
het hoogtemodel. In het geval van het Actueel Hoogtemodel Nederland generatie 2 (ahn-2) 
is de standaardafwijking hiervan 5 cm (Van der Zon, 2010; Swart et al., 2007a). Een 
deformatiebepaling zal dus nooit beter kunnen dan √2 × 5 cm. 
 In het geval van Insar met ers leidt een redelijk forse basislijn van 300 meter tot een 
hoogteambiguïteit van 31 meter: voor deze basislijn is dat het hoogteverschil dat leidt tot 
een interferometrisch faseverschil van 2π (Swart, 2000). Stel dat de standaardafwijking van 
de interferometrische fase 5% van 2π is, dan is de standaardafwijking van de bepaling van 
de hoogte 1,55 meter! Dat is dertig keer zo slecht als voor het ahn. Gezien de ruis in de 
interferogrammen die in Nederland worden opgenomen (de reden dat voor Nederland beter 
gebruikgemaakt kan worden van ps-Insar; dit wordt in § 2.6 toegelicht) is dus het zinloos 
interferometrie te gebruiken om een hoogtemodel te berekenen. (In landen met grote, 
slecht in kaart gebrachte gebieden kan dit anders zijn.) Deformaties kunnen in Nederland 
dus niet zinvol bepaald worden door twee interferometrische hoogtemodellen van elkaar af 
te trekken. 
 De kracht van deformatiemeting met radarinterferometrie zit hem erin dat een 
deformatie van de helft van de golflengte (in de kijkrichting van de satelliet) al leidt tot een 
faseverschil van 2π. In figuur 4 wordt de afstand tussen bijvoorbeeld satellietpositie 2 tot P 
gewoon de helft van de golflengte langer. Dit faseverschil is rechtstreeks, zonder 
tussenkomst van een hoogtemodel, herleidbaar tot een weglengteverschil tussen de beide 
keren dat de satelliet het oppervlak opnam. Om het zojuist genoemde voorbeeld te 
gebruiken: een 2π faseverschil wordt veroorzaakt door een hoogteverschil van 31 meter 
maar ook door een deformatie van 2,8 cm!! Als de standaardafwijking van de bepaling van 
de fase 2π/20 is, is de standaardafwijking van de bepaling van de deformatie 1,4 mm! Was 
de standaardafwijking van het hoogtemodel met radarinterferometrie 30 keer zo slecht als 
met laseraltimetrie, de standaardafwijking van de deformatie is 50 keer beter! 
 Het gemeten faseverschil is een weglengteverschil in de kijkrichting van de satelliet. 
Daarmee kan geen uitspraak gedaan worden over of de deformatie verticaal (een 
verzakking) of horizontaal is. Als met lokale kennis kan worden aangenomen dat de 
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figuur 11  Deformatie als gevolg van de aardbeving bij Bam in Iran op 26 december 2003. Eén 
kleurencyclus van rood tot blauw komt overeen met een verplaatsing van 28 mm in de kijkrichting 
van de satelliet. Door integratie is vast te stellen dat de deformatie minimaal 30 cm is in de 
kijkrichting van de satelliet. Door te delen door de sinus van de invalshoek (23°) wordt een puur 
horizontale verschuiving van 77 cm verkregen. (Afbeelding esa, verwerking Politecnico di Milano) 

deformatie bijvoorbeeld zuiver verticaal is, kan doordat de kijkhoek van de satelliet bekend 
is, het weglengteverschil worden teruggerekend (gedeprojecteerd) naar een verticale 
verplaatsing aan het aardoppervlak. 
 Bij het gebruik van beelden vanuit dezelfde satellietpositie (‘baan’) kan geen 
onderscheid worden gemaakt tussen verschillende deformatierichtingen: alleen hun 
projectie in de kijkrichting van de satelliet is bekend: zie figuur 10. In deze figuur is 
geïllustreerd dat een afschuiving langs een dijk niet te onderscheiden is van een zuiver 
verticale bodemdaling: ze hebben dezelfde projectie in de kijkrichting van de satelliet. Het is 
echter toch mogelijk de richting van de deformatie min of meer te bepalen. De sar-
satellieten komen over Nederland vanaf de evenaar (de klimmende baan), gaan over het 
Noordpoolgebied en aan de andere kant van de aarde weer naar het zuiden (dalende baan). 
Ondertussen draait de aarde onder de satelliet door. Zo kan dezelfde satelliet Nederland 
zowel vanuit de klimmende als de dalende baan opnemen en dit resulteert in twee 
verschillende invalshoeken.1 In principe zijn er door overlap zelfs vier beelden waarin 
eenzelfde gebied waargenomen wordt: zie figuur 21 in § 2.8.3. Door de deprojectie van de 
gemeten weglengteverschillen te berekenen is het vervolgens min of meer mogelijk de 
deformatierichting op te lossen. 
 Overigens zijn de beelden uit verschillende richtingen niet in één interferogram te 
combineren, ook al nemen ze hetzelfde gebied waar, omdat de verstrooiingseigenschappen 
verschillen als gevolg van de verschillende invalshoek. De enige manier om beelden uit 
verschillende kijkrichtingen te combineren is om eerst uit alle per kijkrichting beschikbare 
beelden het weglengteverschil te berekenen en vervolgens met deze weglengteverschillen 
een vectorberekening uit te voeren. 
 Dit is de min of meer klassieke methode van deformatiemeting met Insar. Deze 
werkt uitstekend bij aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, waarbij in beperkte tijd grote  

                                                        
1 Het gaat hier feitelijk natuurkundig niet om verschillende satellietbanen maar om verschillende ‘frames’ opgenomen 

vanaf overkomsten in dezelfde baan met verschillend grondspoor, al dan niet uit de klimmende of dalende baan. Dit 
rapport conformeert zich in het gebruik van de term ‘baan’ (orbit, track) aan het gebruik. 
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figuur 12  Links: oppervlakteverstrooiing (A is spiegelend oftewel specular, B is gedistribueerd); 
midden: volumeverstrooing; rechts: verstrooiing met dubbele reflectie (double bounce). (Herkomst 
afbeelding onbekend) 

deformaties plaatsvinden, of in droge of nauwelijks begroeide gebieden. Zie bijvoorbeeld 
figuur 11. Een dergelijk interferogram geeft een weglengteverschil of verplaatsing weer in 
de richting van de satelliet, die doordat de invalshoek bekend is, kan worden teruggerekend 
naar een verplaatsing aan het aardoppervlak. Een verplaatsing van een halve golflengte 
geeft één fasecyclus. Bij de meest gebruikte C-band-radar met golflengte van 56 mm is dit 
28 mm. Door vanaf de randen van het beeld, waar nauwelijks verplaatsing heeft 
plaatsgevonden, de kleurencycli te tellen (te integreren, dus de fase ‘uit te pakken’) kan de 
totale deformatie worden vastgesteld. Als de genoemde correcties niet voldoende bekend 
zijn of de gedetecteerde fase niet duidelijk aan het terrein gerelateerd is, verslechtert dit de 
interpretatie van de opgetreden deformatie. De ruis in de fase kan worden verminderd door 
naburige pixels te middelen, maar daardoor treedt uiteraard verlies aan resolutie op. Omdat 
de precisie waarmee de deformatie kan worden vastgesteld evenredig is aan de golflengte, 
lijken kortere golflengten gunstig, maar deze zijn gevoeliger voor de faseruis in de 
verstrooiende eigenschappen van het terrein. 

2.6 Deformatiemeting met ‘persistent scatterer’ (PS) InSAR 
De detectie van deformatie aan de hand van een interferogram komt in principe neer op het 
meten van fase- en daarmee weglengteverschillen. In de vorige paragraaf werden de 
invloeden naast deformatie opgesomd die leiden tot faseverschillen. Eén belangrijke invloed 
is daarbij niet genoemd. Ook de verstrooiingseigenschappen van het terrein zelf waaraan de 
radarstraling wordt terugverstrooid, kunnen leiden tot een verschuiving in fase. Wil dus 
alleen het weglengteverschil, dat is opgetreden tussen de twee opnamen waaruit een 
interferogram wordt berekend, leiden tot een faseverschil, dat mag de wijze waarop het 
terrein de radarstraling verstrooit in de tijd tussen de twee opnamen niet veranderen. 
 Nu is er in praktijk zelden sprake van reflectie door het terrein of objecten (A links in 
figuur 12 of de figuur rechts). In het algemeen is er sprake van verstrooiing. Dit gebeurt 
door alle elementjes binnen de resolutiecel in het algemeen op een andere manier (B links 
in figuur 12 of middelste tekening voor het geval het bomen of andere vegetatie betreft). 
Zo’n elementje is een ‘elementaire verstooier’: het elementje met een karakteristieke 
grootte van de golflengte van de radar (56 mm voor C-band) die bij de gebruikte golflengte 
als één verstrooiend centrum kan worden gezien. De manier waarop dit elementje de 
coherente radarstraling verstrooit is min of meer willekeurig, de zogeheten speckle of 
spikkelruis. Nu ziet het sar-instrument maar één respons in elke resolutiecel of pixel van 
zeg 4 × 20 meter en daarbinnen vallen duizenden elementaire verstrooiers. Omdat het 
radarsignaal monochromatisch is, is het signaal dat wordt ontvangen voor een pixel de  
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figuur 13  De respons van een resolutiecel op het radarsignaal is de coherente som over de amplitude 
en fase van de individuele elementaire verstrooiers. Dit kan worden weergegeven in het complexe 
vlak. De grote pijl is de resultante, met amplitude c en fase φobj. (Afbeelding uit Swart, 2000) 

coherente som over de respons van al deze gedistribueerde verstrooiers. De fase en de 
amplitude zoals de radar die in de ziet, is de complexe resultante van de fase en de 
amplitude van alle elementaire verstrooiers binnen die cel: zie de grafische representatie 
daarvan in figuur 13. 
 De resulterende fase voor één resolutiecel is dus min of meer willekeurig. Dit komt 
bij alle invloeden op de fase die hiervóór genoemd zijn. Als het terrein echter tussen de 
beide opnamen waaruit het interferogram berekend wordt niet is veranderd, verandert ook 
de resulterende fase niet. Het terrein heeft dan geen invloed op de coherentie (het behoud 
van de fase) van het interferogram. 
 De belangrijkste beperking van de wat in de vorige paragraaf genoemd werd 
‘klassieke methode van deformatiemeting met Insar’ is dat de verstrooiingseigenschappen 
van de resolutiecel in de tijd tussen de opnamen vaak niet constant (coherent) blijven. 
Daarmee verandert het fasegedrag en dus bemoeilijkt dit het detecteren van deformatie. In 
praktijk kunnen de verstrooiingseigenschappen van het terrein veranderen door 
wijzigingen in de vegetatie en vochtigheid en door fysieke ingrepen als ploegen. En hoe 
langer de tijd tussen de opnamen, hoe groter de (‘temporele’) decorrelatie. De mate waarin 
dit gebeurt, hangt af van het gedrag van de elementaire verstrooiers en dus van het type 
terrein. 
 De ervaring heeft geleerd dat in Nederland de coherentie als gevolg van met name 
vegetatie tussen twee sar-opnamen erg snel afneemt. Een interferogram als in figuur 11 
zou alleen kunnen worden berekend als de tussenpoos niet groter dan enkele dagen is. 
Langere perioden resulteren in min of meer willekeurige fasen. Omdat een dergelijke 
figuur ruimtelijke correlatie laat zien – de fasepatronen zijn voor het menselijk oog immers 
over vele aangrenzende pixels te volgen (zie bijvoorbeeld figuur 11) – uit zich dit verlies 
aan coherentie als een ruisig beeld. 
 
Niettemin zijn er ook in een interferogram dat een sterke decorrelatie laat zien pixels die 
wél coherent zijn gebleven. In het terrein is er dan in het algemeen het volgende aan de 
hand. 
• Het terrein heeft zeer constant karakter en is in het algemeen hard en nauwelijks 

begroeid, waardoor de som over de fase van de individuele verstrooiende elementen in 
het pixel vrijwel constant is, ook als de invalshoek ietwat varieert. 
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• Binnen het pixel is er één zeer dominante verstrooier, die over de tijd coherent blijft en 
die de incoherente bijdrage van andere verstrooiers binnen het pixel als het ware 
overstraalt. Dit is vaak het geval als er een dubbele reflectie optreedt zoals rechts in 
figuur 12: het harde oppervlak zorgt voor het behoud van de fase en de dubbele reflectie 
zorgt voor een grote terugverstrooiing in de richting van de satelliet. 

 Voor deze langdurig coherente pixels laat het interferogram dus wél coherente 
informatie zien. Aan de hand van deze pixels zou de deformatie wél kunnen worden 
bepaald. Het is echter niet eenvoudig dergelijke langdurig coherente pixels te detecteren. 
Immers, doordat in een dergelijk ruisig interferogram nauwelijks ruimtelijke samenhang 
kan worden gezien, kunnen deze pixels niet bijvoorbeeld met behulp van een ruimtelijke 
operator als een coherentiefilter worden geselecteerd. Dit is het filter dat in de ‘klassieke’ 
interferometrie wordt gebruikt. In feite ligt aan het menselijk oordeel dat figuur 11 niet 
ruisig oogt een zelfde algoritme ten grondslag. 
 In het laatste bovengenoemde geval is in het algemeen de amplitude relatief groot, 
juist doordat het signaal voor een relatief groot deel in ongeveer de richting van de satelliet 
wordt teruggekaatst. De amplitude wordt dan ook vaak als eerste selectiecriterium gebruikt: 
een soort signaal-ruis-verhouding van de sterkste reflector ten opzichte van het 
omringende terrein. 
 In 2000 is door Alessandro Ferretti et al. (Polytecnico di Milano) (2000) een nieuwe 
techniek gepubliceerd, waarmee met hoge resolutie (op pixelniveau) van coherente punten 
de deformatie kan worden bepaald. In deze permanent scatterer-benadering wordt een 
eerste selectie van pixels met hoge amplitude gemaakt, waarvan verwacht wordt dat de 
faseruis laag is en de coherentie over een reeks beelden groot. Omdat de fase van een pixel  

 
figuur 14  Resultaat van een analyse over een grote reeks sar-beelden, afgebeeld over een luchtfoto: 
persistent scatterers oftewel langdurig coherente verstrooiers worden vooral gevonden in bebouwd 
gebied. In dit geval laten ze een groot verschil in deformatie zien: het gebied links komt omhoog als 
gevolg  van het vollopen van verlaten mijngangen in Limburg met water. De lijnen geven globaal 
bekende breuklijnen aan. (Afbeelding uit de intreerede van Ramon Hanssen, 2008) 
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figuur 15  Een geodetisch netwerk gevormd tussen een eerste selectie van langdurig coherente 
verstrooiers. De analyse van een grote reeks beelden levert per punt (als deze daarbij ook werkelijk 
langdurig coherent blijken) onder meer de deformatie op. Rechts het faseverschil in radialen tussen 
twee punten in twee sar-beelden. (Hanssen, 2005) 

wordt bepaald door zowel satellietpositie, locatie op aarde, topografische hoogte, deformatie 
in de kijkrichting van de satelliet als atmosferische verstoringen, is het bepalen van de 
deformatie een sterk onderbepaald vraagstuk. Daar komt nog bij dat, in tegenstelling tot bij 
gps, sar-satellieten uitsluitend met signalen werken met een golflengte van enkele 
centimeters, waardoor er een zeer grote fasemeerduidigheid optreedt die moeilijk oplosbaar 
is. Bij gps is op het signaal een code aanwezig die een golflengte van ettelijke meters heeft 
die kan worden gebruikt om een eerste oplossing te berekenen, zonder dat de 
fasemeerduidingheid behoeft te worden opgelost. 
 De nieuwe techniek gebruikt de temporele en ruimtelijke samenhang tussen de 
signalen in de minimaal dertig beelden om een oplossing van de fase te schatten. 
Atmosferische verstoringen hebben een ander ruimtelijk gedrag dan topografie. Daardoor 
bevatten geselecteerde pixels die dicht bij elkaar liggen vrijwel dezelfde storing. 
Topografische fouten liggen in een tevoren in te schatten bereik. Typerend voor topografie 
is juist dat er een grote correlatie in de tijd is (de hoogte verandert niet zo snel). Uiteindelijk 
kan op deze manier een oplossing voor de deformatie, alsmede een correctie op het 
hoogtemodel en een schatting van de atmosferische vertraging worden berekend. Op basis 
van dat resultaat kunnen vervolgens meer pixels worden geselecteerd waarvan de fase 
binnen de stapel beelden vermoedelijk coherent is. 
 Deze methode die gebruik maakt van langdurig coherente verstrooiers (persistent of 
permanent scatterers) is inmiddels door vele instituten onderzocht en geïmplementeerd en 
wordt inmiddels ook door verscheidene bedrijven commercieel aangeboden. Elk van deze 
ontwikkelaars heeft daaraan een eigen naam gegeven (zie hoofdstuk 5); in het Terrafirma-
project (zie paragraaf 4.6) is afgesproken dat de afkorting psi wordt gehanteerd voor 
persistent scatterer interferometry. In dit rapport wordt de oudere en duidelijkere afkorting 
ps-Insar gebruikt. 
 Bij de Technische Universiteit Delft is deze techniek geïmplementeerd met 
toepassing van de typisch Delftse geodetische vereffeningsrekening. Daarbij wordt aan de 
hand van parameters en gemodelleerde eigenschappen van onder meer satellietbaan, 
topografie en atmosfeer voor een eerste selectie langdurig coherente verstrooiers een 
netwerkoplossing berekend (zie figuur 15). In volgende iteraties wordt het netwerk verdicht 
met punten waarvoor pas dan een oplossing kan worden berekend en kan worden getoetst  
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figuur 16  Steeds geavanceerdere algoritmes zorgen voor een steeds hoger aantal punten waarvan de 
deformatie kan worden bepaald. Dit is een analyse door Tele-Rilevamento Europa van de omgeving van het 
vliegveld van Beijing (China) van 39 Envisat-beelden van 18 juni 2003 tot 23 januari 2008. Dit is een selectie 
uit een kaart die meer dan 1,2 miljoen gevonden punten bevat. (Afbeelding tre) 

 
figuur 17  Overzicht van punten rond de Rotterdamse haven waarvan de deformatie kon worden bepaald met 
gebruikmaking van tre’s nieuwe ‘Squeesar’-techniek. De dichtheid is niet zo hoog als met deze techniek 
mocht worden verwacht. Voor de analyse zijn 60 ers-beelden gebruikt van 26 april 1992 tot 29 november 
2000. (Afbeelding tre) 
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of deze inderdaad ook landurig coherent zijn. Uiteindelijk is dan van een groot aantal 
punten onder meer de deformatie bekend. 
 
Karakteristiek voor de methode van de langdurig coherente verstrooiers is: 
• in het algemeen worden veel punten waarvoor een deformatie te bepalen is gevonden in 

verharde gebieden, met name bebouwd gebied, terwijl in vegetatie nauwelijks 
oplossingen worden gevonden; 

• welke punten worden gevonden is tevoren niet te zeggen (het wordt ook wel een 
toevalsnetwerk genoemd (Hanssen, 2002)) en daardoor werkt deze techniek heel anders 
dan een terrestrische deformatiemeettechniek waar het netwerk tevoren wordt bepaald; 

• het is niet uit te sluiten dat sommige gevonden oplossingen onjuist zijn, al kan binnen 
de algoritmen een drempelwaarde worden ingesteld die min of meer equivalent is aan de 
kwaliteit: een lagere drempelwaarde geeft meer punten maar een grotere kans op 
ongeldige uitkomsten; 

• de precisie van de bepaalde deformatie kan oplopen tot beter dan een millimeter per jaar; 
• omwille van de oplosbaarheid moet a priori vaak een lineaire deformatie worden 

verondersteld, hoewel inmiddels trendbreuken ook kunnen worden gedetecteerd. 
 
De volgende eigenschappen gelden ook voor de ‘klassieke’ interferometrie: 
• het gevonden deformatiepunt kan in het terrein niet beter dan tot op enkele meters 

worden gelokaliseerd (maar wel nauwkeuriger dan de grootte van de resolutiecel is); 
de parameters van de sar-opnames waarop de interferometrische analyse wordt 
toegepast moeten identiek zijn, omdat anders de verstrooiingseigenschappen van het 
terrein niet identiek zijn; zo moet de golflengte identiek zijn (beelden van verschillende 
satellieten kunnen niet gemengd worden) en moet de invalshoek gelijk zijn (dus 
zichtbaarheid van een studiegebied vanuit verschillende satellietbanen is niet voldoende; 
zie de uiteenzetting over spectrale filtering in Swart (2000)); 

• in tegenstelling tot bij terrestrische technieken kan een analyse terug in de tijd worden 
gemaakt doordat gebruik gemaakt kan worden van satellietbeelden die sinds 1992 zijn 
opgenomen, een onderscheid dat deformatiemeting met Insar uniek maakt. 

 
De techniek is nog steeds in ontwikkeling, zodat de eigenschappen nog zullen evolueren. 
Dat blijkt ook wel uit de volgende paragraaf. 

2.7 Deformatiemeting van gedistribueerde verstrooiers 
In de vorige paragraaf is beschreven hoe het gebrek aan coherentie in gebieden met 
vegetatie is op te lossen: met de persistent scatterer-techniek is het mogelijk de pixels te 
selecteren die wél langdurig coherentie vertonen en uit een lange beeldreeks de deformatie 
te halen. De punten die dit gedrag vertonen, blijken veelal harde objecten te zijn 
(bijvoorbeeld gebouwen en kunstwerken), die immers qua geometrie op centimeterniveau 
jarenlang niet veranderen. Voor landelijke gebieden levert ook de ps-techniek nauwelijks 
punten op waarvan de deformatie kan worden bepaald. 
 De nieuwste ontwikkeling, geïniteerd in 2010 door dezelfde Italianen die in 1999 de 
ps-methode ontwikkelden, ziet kans voor een deel van de gedistribueerde verstrooiers 
(distributed scatterers) toch het fasegedrag gedurende de tijd te ontrafelen en daarmee de 
deformatie vast te stellen. Ferretti et al. (2011) beschrijven hoe ook pixels zonder een 
overheersende langdurig coherente verstrooier toch coherent geanalyseerd kunnen worden. 
Omdat de respons van een pixel niet wordt overheerst door één sterke verstrooier, maar de 
coherente som is van vele verstrooiers binnen het pixel, wordt dit gedistribueerde  
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figuur 18  Het ‘Squeesar’-algoritme van tre maakt het mogelijk behalve van langdurig coherente 
verstrooiers oftewel permanent of persistent scatterers (rode pixels in de figuur) ook van 
gedistribueerde verstrooiers (grijs) het coherente fasegedrag over een lange tijd (voor zover de sar-
beeldreeks strekt) vast te stellen. Niettemin zijn er nog steeds gebieden waarvan het door hun aard 
onmogelijk is een coherente analyse te maken, bijvoorbeeld grove vegetatie (oranje). (Afb. tre) 

verstrooiing genoemd. In veel gevallen blijken deze gedistribueerde verstrooiers nog een 
redelijk coherent gedrag te vertonen. Dit is onder meer herkenbaar doordat ditzelfde gedrag 
ook bij naburige pixels te zien is. Door de analyse na het vinden van de sterkste en meest 
coherente verstrooiers tot deze punten uit te breiden en rekening te houden met het 
geostatistische gedrag over aanpalende pixels, blijkt het mogelijk het aantal gevonden 
punten waarvoor het fasegedrag kan worden opgelost aanzienlijk te verhogen en daarmee 
ook het aantal punten waarvoor het deformatiegedrag kan worden vastgesteld. Dit alles 
hebben de medewerkers van Tele-Rilevamento Europa (tre) in één algoritme 
ondergebracht, zodat dit het ps-algoritme vervangt. 
 Nog steeds is niet voor alle pixels het fasegedrag en de deformatie oplosbaar. Dat zou 
ook niet kunnen omdat de aard van het terrein (doorgaans ruwe vegetatie) nu eenmaal een 
coherent fasegedrag door de tijd onmogelijk maakt. Voor licht begroeide gebieden blijkt dit 
echter wel mogelijk. tre illustreert dit met figuur 18: de metalen hoogspanningmasten 
reflecteren goed en hun fasegedrag is over de jaren constant, net als voor bebouwd gebied. 
Grove vegetatie zoals bossen en struiken zullen nooit een langdurig coherent fasegedrag 
vertonen, maar lage vegetatie wel. In figuur 19 is de dramatische toename met deze nieuwe 
methodiek te zien van het aantal gevonden langdurig coherente punten in een 
Alpenlandschap. 
 Ook aan de Technische Universiteit Delft wordt gewerkt aan het uitbreiden van het 
algoritme tot gedistribueerde verstrooiers. Daarbij wordt zoals te verwachten gewerkt met 
de typisch Delftse geodetische geostatistische netwerk- en vereffeningsmethode, die ook tot 
statistische uitspraken over de geldigheid van de vastgestelde deformatie leidt. De tu Delft 
werkt met enkele instituten samen om deze methodiek te beproeven in het Hollandse 
veenweidegebied, waar het vaststellen van de bodemdaling al jaren een (onder meer 
geodetische) uitdaging vormt. 
 Zoals in bijlage A aangegeven, is deze bodemdaling (samen met die door de 
gaswinning in Groningen) voor Rijkswaterstaat vijftien jaar geleden aanleiding geweest  
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figuur 19  In niet-bebouwde gebieden met tamelijk lage en onveranderlijke vegetatie is het met het 
Squeesar-algoritme mogelijk veel meer langdurig coherente punten te vinden (rechts) dan met het 
ps-algoritme (links). Dit is een gebied in de Alpen. (Afbeelding tre) 

radarinterferometrie als deformatiemeetmethode te bestuderen. Wat toen niet lukte, lijkt 
nu binnen bereik te komen. 
 Bij MDA (destijds Vexcel, zie § 5.4) heeft men altijd al een andere benadering 
gevolgd dan die van de langdurig coherente verstrooiers. Men gebruikt daarbij een min of 
meer klassieke benadering over een scale aan tijd- en ruimtelijke schalen, die destijds al 
leidde tot een hogere dichtheid aan deformatiemetingen dan de klassieke methode. Het gaat 
hierbij in een glijdende schaal gedeeltelijk ook om gedistribueerde verstrooiers. Marco van 
der Kooij (2013) beschrijft dat deze techniek minder gevoelig is voor bijvoorbeeld de 
‘lekkage’ van een atmosfeersignaal naar het deformatiesignaal, een van de aspecten die bij 
de ps-Insar-methode, afhankelijk van de ingestelde parameters, nog wel eens kan leiden tot 
onterecht als geldig gerapporteerde meetpunten (zie het derde bolletje op pagina 27). 

2.8 SAR-satellieten en satellietbanen 

2.8.1 Inleiding 
Het sar-instrument bevindt zich doorgaans aan boord van een satelliet, die regelmatig over 
een zekere locatie op aarde overkomt. Als een satelliet eenmaal is ontwikkeld en gelanceerd, 
ontstaat een grote reeks gelijkvormige satellietbeelden die de toepassing van op 
beeldreeksen gebaseerde technieken als ps-Insar mogelijk maken. In dit hoofdstuk wordt 
een kort overzicht gegeven van bestaande en binnenkort operationele satellieten, gebaseerd 
op een veel diepgaander overzicht dat parallel aan dit project voor het Netherlands Space 
Office werd vervaardigd (Swart, 2012). Ook wordt stilgestaan bij de afweging van 
vliegtuigen versus satellieten en bij de dekking van het aardoppervlak die wordt gedicteerd 
door de mechanische eigenschappen van satellietbanen. 

2.8.2 Vliegtuigen versus satellieten 
Ook vliegtuigen kunnen platform zijn voor een sar-instrument, maar voor 
deformatiemeting met Insar zijn deze in het algemeen minder geschikt. Het vliegtraject 
moet zeer nauwkeurig bekend zijn, niet alleen om een perfecte sar-verwerking te kunnen 
doen, maar ook omdat alleen dan deformatie nauwkeurig kan worden afgeleid. 
Operationele inzet van vliegtuigen is zeer kostbaar, vergeleken met satellieten als deze 
eenmaal in de ruimte vliegen. Aan de andere kant kunnen vliegtuigen op de plekken en 
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tijdstippen waarnemen waar dat nodig is, met een soms hogere resolutie, terwijl men bij 
satellieten vastzit aan de configuratie van de satellietbaan en de daarmee samenhangende 
herhalingsfrequentie. 
 Satellietbeelden moeten bovendien tevoren besteld (geprogrammeerd) worden, 
waarbij men in concurrentie met anderen treedt. Daarbij hebben langlopende en 
commerciële contracten voorrang. Omdat de meeste satellieten meerdere waarneemmodi 
hebben, treedt er bovendien concurrentie op het bestellingen van andere modi, die het 
gebruik van het sar-instrument uitsluiten. Soms is dit niet eens het radarinstrument zelf, 
maar is gelijktijdige operatie van instrumenten onmogelijk vanwege de stroomvoorziening 
van de satelliet. Ook de opslag aan boord van de kolossale hoeveelheid meetgegevens tot 
een grondstation zichtbaar is waarnaar deze kunnen worden doorgezonden, kan een 
obstakel zijn voor het opnemen van de gewenste sar-beelden. 
 Niettemin worden voor deformatiemetingen met Insar tegenwoordig nog vrijwel 
uitsluitend satellieten gebruikt. De operationele kosten zijn lager en de nieuw geplande 
satellieten zijn beter ontworpen voor dit doel, onder meer doordat ze weinig concurrerende 
modi meer hebben. 
 De momenteel krachtigste deformatieanalysetechniek ps-Insar werkt op basis van 
een beeldreeks van minimaal 30 gelijkvormige beelden en daarvoor komen vanwege de 
operationele kosten alleen satellietbeelden in aanmerking. 

2.8.3 Satellietbanen en dekking van het aardoppervlak 
De klassieke mechanica dicteert dat slecht bepaalde combinaties van baanhoogte, omlooptijd 
en herhalingstijd van het grondpatroon mogelijk zijn2. De hoogte van de satellietbaan 
boven het aardoppervlak hangt af van de halve lange as van de baan, de eccentriciteit en de 
diameter van de min of meer ellipsoïdale aarde. De halve lange as van de baan en de 
omlooptijd van de baan zijn via de Derde Wet van Kepler direct aan elkaar gerelateerd. Hoe 
groter de hoogte, hoe langer het duurt voor de satelliet een omloop heeft volbracht. Voor 
een hoogte van 330 km boven het aardoppervlak duurt een omloop 90,97 minuten, typisch 
voor een ruimtestation, voor een hoogte van 1000 km 105,6 minuten, typisch voor 
aardobservatie. Een geostationaire baan kan niet anders bereikt worden dan op een hoogte 
van 35.790 km. Hoe lager de vlieghoogte, hoe beter het aardoppervlak waarneembaar is en 
hoe korter de omlooptijd dus hoe sneller een oppervlak in principe weer wordt 
waargenomen, maar bij hoogten van enkele honderden kilometers speelt de atmosfeer een 
vervelende rol, zowel vanwege de luchtweerstand als vanwege aggressieve deeltjes. 
 Een satellietbaanvlak is als gevolg van het behoud van hoekmoment in principe 
onveranderlijk in de ruimte. Ondertussen draait de aarde onder de satelliet door. Zo kan 
gaandeweg de gehele aarde worden opgenomen. In principe kan bij een polaire baan het 
gehele aardoppervlak worden opgenomen; de grondsporen liggen naarmate de satelliet 
dichter naar de polen komt dichter bij elkaar. Het is vanwege onder meer de 
stroomvoorziening van de satelliet echter vaak gewenst deze in een zonsynchrone baan te 
brengen. De satelliet vliegt dan in de schemerzone (‘dusk-dawn orbit’). Door de beweging 
van de aarde om de zon komt de zon langzaam anders ten opzichte van het in principe in de 
ruimte vaste baanvlak van de satelliet om de aarde te staan. Het handhaven van een vaste 
hoek tussen het baanvlak en de zon is alleen mogelijk door het satellietbaanvlak langzaam 
te laten draaien en daartoe is een koppel op het baanvlak nodig. Dit is te realiseren door de 
combinatie van het zwaartekrachtveld van de zon en de maan en als dat wordt uitgerekend, 
blijken alleen bepaalde inclinaties, halve lange assen en eccentriciteiten mogelijk. De meeste  

                                                        
2 Deze paragraaf is een bewerking van bijlage C uit Swart, 2012 
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figuur 20  Het grondspoor van de Topex/Poseidon altimetersatelliet. De inclinatie is 66,039°, 
waardoor de grote breedtegraden niet bedekt worden. De baanparameters zijn zo gekozen dat een 
dicht grondspoor ontstaat, ten koste van de herhalingstijd van de gehele configuratie. 

zonsynchrone satellieten hebben een inclinatie van rond de 98°. Dit betekent ook dat ze 
niet boven een geografische breedte van 82° komen. 
 De combinatie van de omlooptijd van de satelliet, de draaiing van de aarde en de 
draaiing van het satellietbaanvlak bepaalt wanneer een satelliet zijn grondspoor herhaalt. 
Als een satelliet zijn grondspoor binnen enkele dagen herhaalt, met andere woorden: als hij 
binnen enkele dagen weer over exact hetzelfde gebied komt, betekent dat onherroepelijk dat 
de afstand tussen de grondsporen groot is. De korte herhalingstijd die is gewenst voor de 
meeste toepassingen levert dan een dusdanig grote afstand tussen het naastgelegen 
grondspoor op, dat de gehele aarde alleen bedekt kan worden door ofwel een breed zwad 
(swath, de strook die in één keer door de satelliet wordt waargenomen), hetgeen gevolgen 
heeft voor het signaaltheoretisch ontwerp van de satelliet en bijvoorbeeld een lage resolutie 
tot gevolg heeft, ofwel door de satellietkijkrichting te sturen, waardoor een deel onbedekt 
blijft. Daarom wordt vaak gekozen voor een langere herhalingstijd waarbij de satelliet wel 
zo vaak overkomt dat hij tussen de eerdere sporen door vliegt. 
 In het geval van envisat bijvoorbeeld (de esa-satelliet die er in april 2012 tragisch 
mee ophield) is de periode 100,59 minuten, resulterend in 14 + 11/35 omlopen per etmaal. 
Deze zijn echter dusdanig verschoven dat pas na 35 dagen de satelliet weer precies boven 
hetzelfde punt vliegt. Dat lijkt ongunstig lang, maar in die 35 dagen vult envisat daardoor 
een grondpatroon met 501 overkomsten. Dat levert een gunstige afstand van slechts 80,0 
km tussen de grondsporen op de evenaar op, waardoor de satelliet in principe nooit van  
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figuur 21  De tracks 423 en 194 waarin ers-1 en ers-2 Noord-Holland waarnemen zijn het gevolg 
van twee aanpalende overkomsten van deze satellieten: twee verschillende grondsporen van wat 
natuurkundig gezien natuurlijk dezelfde satellietbaan is. Deze frames zijn opgenomen vanuit de 
dalende baan (de satelliet beweegt van noord naar zuid); de frames 301 en 029 zijn op soortgelijke 
wijze opgenomen vanuit de klimmende baan (de satelliet beweegt richting noordpool). Afbeelding 
uit Van Leijen, Humme en Hanssen (2008) 

kijkrichting hoeft te veranderen om toch het gehele aardoppervlak te kunnen waarnemen. 
Zie voor een dergelijk grondspoorpatroon figuur 20. 
 Voor Nederland betekent dit dat er sporen zijn die elkaar deels overlappen, zoals in 
figuur 21 te zien is. Bovendien is in deze figuur te zien dat de frames genomen vanuit 
klimmende en dalende baan onder een hoek ten opzichte van elkaar staan, zoals figuur 20 
in groter verband laat zien. Dit maakt het niet alleen mogelijk hetzelfde gebied vaker waar 
te nemen dan de herhalingstijd van de satellietbaan (hoewel ze niet in één interferogram te 
combineren zijn vanwege de verschillende verstrooiingseigenschappen als gevolg van de 
verschillende invalshoek), maar ook om de richting van de deformatie op te lossen (zie § 
2.5). 

2.8.4 SAR-satellieten 

ERS-1 en -2 
De satellieten ers-1 en ers-2 van de European Space Agency (esa) hebben sinds 1992 sar-
beelden opgenomen. Dit zijn beelden met een pixelgrootte van 4 × 20 meter, genomen 
vanaf zo’n 780 km hoogte. De gebruikte golflengte is 5,66 cm (C-band) en de polarisatie 
VV, hetgeen betekent dat het signaal verticaal gepolariseerd wordt uitgezonden en dat 
alleen de verticaal gepolariseerde terugverstrooiing wordt opgenomen. Het zijn deze 
satellieten die geleid hebben tot de ontwikkeling van radarinterferometrie, hoewel ze 
ontworpen waren voor met name oceanografische en ijstoepassingen. Gedurende enige tijd 
hebben de satellieten in tandem gevlogen, met een tussenpoos van een dag, waardoor 
interferograms komen worden gemaakt met een zeer geringe decorrelatie. 
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figuur 22  Envisat’s Asar operating modes. (esa) 

ENVISAT 
Van 2002 tot het onverwacht verliezen van de verbinding in april 2012 is esa’s envisat 
operationeel geweest. Overigens is envisat maar bruikbaar voor deformatiemetingen tot 
oktober 2010, omdat de baan toen omwille van een soort ‘spaarstand’ dusdanig gewijzigd 
werd dat de basislijnen te lang zijn voor interferometrie. 
 Deze grootste aardobservatiesatelliet ooit had meer dan tien instrumenten aan boord, 
waaronder een ‘advanced sar’ (asar), die meer ‘kunstjes kon’ dan zijn voorganger aan 
boord van ers. De antenne was gebouwd als een ‘active phased array’, waardoor de antenne 
elektronisch kon worden gestuurd. Daardoor kunnen gebieden vaker worden 
waargenomen, ook als de satelliet in een ander spoor vliegt dan ervóór. Overigens is 
interferometrie uitsluitend mogelijk als alle parameters van de te combineren sar-beelden 
exact overeenkomen, dus ook de kijkrichting van de antenne. De asar kon voorts met 
verschillende resoluties en strookbreedtes (waaronder ‘wide swath’) kijken en bovendien in 
zowel verticale als horizontale polarisatie, wat nieuwe toepassingsmogelijkheden opent 
maar voor radarinterferometrie niet zo van belang is. Zie figuur 22 voor de verscheidenheid 
aan waarnemingsmodi. Voor interferometrie zijn alleen de Image en Alternating 
polarisation mode van belang. De grondresolutie daarvan is ongeveer 4 × 20 meter, maar de 
lengte van een pixel hangt uiteraard af van de gekozen invalshoek. 
 In de vorige paragraaf is reeds toegelicht wat de baanparameters van de op 780 tot 
820 meter hoogte vliegende envisat-satelliet waren. envisat opereerde net als ers in C-
band. 
 Sinds 2009 is in principe de esa satellietdata vrijelijk beschikbaar. Dit is een gevolg 
van het beleid om satellietdata optimaal aan de maatschappij ten goede te laten komen. 
Niettemin is het toch niet gratis. Dat komt doordat envisat niet slechts één instrument en 
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één modus kent die doorlopend beelden opneemt, die verwerkt en verstrekt worden. Het is 
geen te automatiseren proces. Tevoren moet de modus van de instrumenten 
geprogrammeerd worden, aan de hand van lopende programma’s of bestellingen. Daarom is 
data alleen vrij beschikbaar na indiening van een projectvoorstel of moet een 
tegemoetkoming in de programmerings- en distributiekosten worden betaald als de data 
reeds is opgenomen. Een beeld van ongeveer 100 × 100 km kost ongeveer € 300 als dit reeds 
in het archief zit. 

RADARSAT 
Beelden vergelijkbaar met die van envisat worden opgenomen met de Canadese 
commerciële radarsat-1 en -2. In 1996 begon radarsat-1 waar te nemen. Deze satelliet 
werd geïnitieerd door de Canadian Space Agency (CSA) en gebouwd door MacDonald, 
Dettwiler and Associates (MDA Corporation). Het doel was primair de Canadese kust en 
zee in de gaten te houden, met name met het oog op zee-ijs en de scheepvaart. Net als esa’s 
ers en envisat Asar-instrumenten werkt radarsat in C-band. radarsat-1 werkt tot op de 
dag van vandaag. De resolutie is 8×8 meter. 
 In december 2007 werd radarsat-2 gelanceerd. Deze kent meer mogelijkheden, zoals 
een resolutie tot 3×3 meter, volledige polarisatie en een ‘spotlight’ modus, waarbij het 
instrument door zich als een volgspot op één gebied te richten tijdens zijn beweging in de 
baan een resolutie van 1×1 meter bereikt. Deze laatste modus is echter voor interferometrie 
niet geschikt. radarsat-2 kent net als envisat verschillende invalshoeken door de bundel 
elektronisch te sturen. In het algemeen biedt radarsat-2 bij dezelfde band meer 
polarisaties, een hogere resolutie en/of een breder zwad dan envisat. 
 Omdat de eigenschappen van radarsat qua golflengte vergelijkbaar zijn met die van 
envisat, is dit de aangewezen bron voor sar-beelden. Deze zijn echter met € 2900 per beeld 
van 50×50 km bij een resolutie van 10×9 m nogal kostbaar; ‘ultra-fine’ beelden zijn zelfs 
nog ongeveer tweemaal zo duur. De resolutie is dan echter ook aanmerkelijk hoger dan bij 
envisat. Bovendien zijn door eenmalige inkoop en meervoudig gebruik de kosten wel te 
spreiden. Daarnaast zijn beelden van vóór 1 januari 2008 een stuk goedkoper: € 1200. 
 Door het wegvallen van envisat per april 2012 en het nog niet in bedrijf zijn van 
esa’s Sentinel-1, is er een gat gevallen in de in principe vrije verstrekking van Europese 
satellietdata in C-band. Ter stimulering van de Nederlandse ruimtevaartindustrie, met 
name van het bedrijfsleven dat toepassingen ontwikkelt, zorgt het Netherlands Space Office 
er tot de komst van de beelden van de Sentinel-1 van esa voor dat het gat in de 
beschikbaarheid van C-band-beelden gedicht wordt door radarsat-beelden in te kopen en 
te verdelen door middel van het satellietdataportaal. De licentierechten zijn door het 
Netherlands Space Office afgekocht; de resulterende licentie kent wel zijn beperkingen. 

TerraSAR-X 
Terrasar-X is een X-band sar-satelliet, werkend met een kortere golflengte dan de 
hierboven besproken C-bandsystemen: de golflengte is 3,1 cm. Daardoor is niet alleen het 
instrument anders, met onder meer een stijve antenne die onderdeel uitmaakt van de 
satellietbehuizing, maar ook de eigenschappen van het terugverstrooide signaal. Door de 
kortere golflengte ten opzichte van C-band vertoont het signaal (nog) sneller een verlies 
aan coherentie (decorrelatie), maar anderzijds is de precisie waarmee deformatie in principe 
kan worden vastgesteld hoger. Bovendien is Terrasar-X, gebouwd in een publiek-private 
samenwerking tussen het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en Astrium 
GmbH (onderdeel van EADS), elektronisch zeer stabiel en radiometrisch precies. 
 Het gebruik van X-band maakt een hoge resolutie mogelijk. De voor interferometrie 
aangewezen zogeheten stripmapmodus heeft een resolutie op de grond van 3×3 meter.  
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figuur 23  Terrasar-X beeldmodi met een voorbeeldbeeld en enkele toepassingen. Voor 
interferometrie is stripmap de aangewezen modus. (Afbeelding Weber) 

Terrasar-X heeft net als radarsat-2 een spotlightmodus met zeer hoge resolutie (1×1 
meter), die echter voor interferometrie onbruikbaar is. 
 Terrasar-X werd op 15 juni 2007 gelanceerd en vliegt op 514 km hoote in een zon-
synchrone baan met een herhalingsperiode van 11 dagen. De periode waarmee een gebied 
kan worden opgenomen kan nog verder worden verkort tot 4,5 dag doordat Terrasar-X 
twee kanten op kan kijken (door het rollen van de gehele satelliet). Zoals eerder betoogd, 
heeft een korte herhalingsperiode echter als gevolg dat de afstand tussen de grondsporen 
groot is: 240 km op de evenaar, tegen 80 km voor envisat. De baan van Terrasar-X is 
extreem nauwkeurig bekend. Door het gebruik van een geodetische 
dubbelfrequentieontvanger naast twee gewone gps-ontvangers en laserafstandsmeting is de 
positie tot op 1,5 cm rms bekend. Dat betekent, aldus Hanssen (2012), dat eventuele 
resterende fouten in de bepaling van de baan niet uit een interferogram behoeven te 
worden opgelost, maar dat deze gegevens intrinsiek bekend zijn. Dit leidt ook tot een 
oplossing van de fasemeerduidigheid in interferogrammen. 
 Net als radarsat-beelden, zijn Terrasar-X-beelden kostbaar. Eén stripmapbeeld met 
enkele polarisatie van 30×50 km kost € 3750. Bedacht moet worden dat voor een ps-Insar-
analyse een reeks van minimaal 30 beelden nodig is. Als bovendien de deprojectie van de 
zichtrichting van de satelliet naar de daadwerkelijke bewegingsrichting moet worden 
uitgevoerd, is nog een andere kijkhoek nodig en dus opnieuw een stapel van 30 beelden uit 
bijvoorbeeld de andere (klimmende versus dalende) baan. Zoals eerder opgemerkt, zijn de 
kosten omlaag te brengen doordat deze grote beelden voor vele klanten kunnen worden 
gebruikt als eenmaal een gezonde markt is ontwikkeld. Zoals eerder opgemerkt (Swart, 
2012) zijn de meeste demonstraties van de krachtige mogelijkheden van interferometrie 
met X-band in het algemeen of Terrasar-X in het bijzonder uitgevoerd met een reeks 
beelden die tegen geen of zeer lage kosten omwille van ontwikkelings- c.q. 
promotiedoeleinden is verstrekt. 
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figuur 24  De ‘helix’-configuration van de constellatie van TanDEM-X & Terrasar-X. Per baan 
draaien de satellieten op een afstand van 200 tot 500 meter om elkaar heen. (Afbeelding DLR) 

TanDEM-X 
Het zusje van Terrasar-X is TanDEM-X, een satelliet die met zijn vrijwel exactie kopie in 
tandem vliegt. Dit gebeurt in een soort helixconfiguratie (zie figuur 24), waarvan de 
basislijn varieert tussen 200 en 500 meter, maar ook de baan van TanDEM-X is zeer precies 
bekend. Het doel is in een aantal stappen van grof naar fijn een wereldwijd digitaal 
hoogtemodel met zeer hoge precisie te vervaardigen. De ruimtelijke resolutie zal ongeveer 
12 meter zijn en de precisie in hoogte ongeveer 6 meter; de relatieve precisie voor terrein 
met een helling van minder dan 20% zelfs 2 meter. 

ALOS 
De ALOS (Advanced Land Observing Satellite) van de Japanese Aerospace Exploration 
Agency (JAXA) heeft een ‘Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar’ (PALsar) 
instrument aan boord. Het gebruik van L-band microgolven (22,9 cm) heeft een aantal 
grote voordelen. Deze radiostraling dringt makkelijker door bladeren en vegetatie, 
waardoor meer zichtbaar wordt van het aardoppervlak. Dit instrument is dan ook intensief 
ingezet voor het monitoren van tropische en ander dichte wouden. 
 Een ander groot voordeel van de lange L-bandgolflengte is dat de coherentie van het 
terrein over langere perioden behouden blijft. Dit type microgolven heeft minder last van 
vegetatie en zijn invloed op het veranderen van de verstrooiingseigenschappen en daarom 
kunnen over langere tijdspannen interferograms met een relatief hoge coherentie worden 
vervaardigd. Dit leidt op zijn beurt tot een lagere ruis in de bepaling van de fase en de 
afgeleide grootheden zoals deformatie. Nadelen zijn een grovere resolutie, minder goede 
bekendheid van de satellietbaan en minder goede stabiliteit van het instrument. 
 ALOS werd gelanceerd in januari 2006, maar werd in mei 2011 dood verklaard als 
gevolg van problemen met de stroomvoorziening. Japan is bezig de geavanceerder ALOS-2 
te bouwen, maar deze is nog niet gelanceerd. Dit betekent dat er nu geen instrumenten zijn 
die waarnemen in de L-band. 
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Cosmo-SkyMED 
COSMO-SkyMed (COnstellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation) 
is een constellatie van vier satellieten, die elk een multimodale hogeresolutie X-band sar 
aan boord hebben. Het Italiaanse Ruimtevaartagentschap (Agenzia Spaziale Italiana, ASI) 
en het Italiaanse Ministerie van Defensie zijn de financiers en uitvoerders van dit systeem. 
Het is onder meer gericht op de bekende milieu-, maatschappelijke en civiele toepassingen, 
maar het zal niet verbazen dat de militairen een flinke vinger in de pap hebben. 
 De vier satellieten zijn in een baan om de aarde gebracht van juni 2007 tot november 
2010 en alle operationeel. Ze kunnen in verschillende constellaties opereren, maar de 
nominale constellatie is die waarin alle vier de satellieten in één baan op een onderlinge 
afstand van 90° vliegen. Dat leidt ertoe dat de herhalingstijd, altijd een kritische factor bij 
satellietsystemen en toepassingen, relatief kort is. Bovendien is er veel aan gedaan om de 
verwerking zo efficiënt te organiseren dat gebruikers binnen zeer korte tijd hun data 
hebben. 

NovaSAR-S 
In november 2011 kondigde de Britse regering aan dat het het bedrijf Surrey Satellite 
Technology Ltd (SSTL) een compacte S-band sar-satelliet zal bouwen en in een 
operationele baan zal brengen. SSTL ontwikkelt het satellietplatform, dat relatief (ten 
opzichte van de mastodonten die hiervóór genoemd werden) klein en goedkoop is, terwijl 
Astrium UK het compacte S-band sar-instrument zal bouwen. Deze satelliet, Novasar-S 
gedoopt, moet sar-remotesensingdiensten aanbieden voor zowat 20% van wat de 
conventionele radarmissies kosten. Novasar-S zou in 2013 al moeten vliegen. Het plan is 
om daarna nog twee identieke instrumenten te lanceren. 
 Het idee achter de ontwikkeling is niet nieuw: laten we afstappen van enorme 
kolossale peperdure platforms met alle mogelijke instrumenten aan boord die ieder allerlei 
slimme kunstjes kunnen om iedereen alles te geven waar men om vraagt en te laten zien 
wat er allemaal kan. De operationele kosten van een dergelijke missie zijn enorm. Door 
slimme keuzen, waardoor er ook dingen níet mogelijk zullen zijn, en door verregaande 
standaardisatie en miniaturisatie, zouden de kosten veel lager kunnen zijn. Novasar-S 
moet bewijzen dat dit kan. Overigens zijn er meerdere van dergelijke initiatieven. 
 Novasar-S zal de eerste sar-satelliet zijn die S-band gebruikt: met een golflengte van 
9,1–9,7 cm zit deze tussen C-band (5,6 cm) en L-band (22,9 cm) in. 

Sentinel-1 
Met Sentinel-1 zet esa een eerste stap in de ontwikkeling zoals die, weliswaar extremer, 
hierboven bij Novasar-S ook is geschetst: ontwikkel niet langer kolossale ingewikkelde 
alleskunnende satellieten, maar bouw sneller satellieten met slechts één of twee 
instrumenten aan boord die niet meer kunnen dan wat ze strikt moeten doen. Belangrijker 
dan dit nog is voor esa hiermee de stap te zetten naar het gebruik van aardobservatie, in 
plaats van dat aardobservatie primair gedreven is door technologie-ontwikkeling oftewel 
technology push. Het doel is op operationele basis C-band sar-data te verstrekken voor het 
Europese gmes-programma: Global Monitoring for the Environment and Security, 
inmiddels omgedoopt tot Copernicus. Tevens wordt daarmee bereikt dat de reeds 
ontwikkelde diensten op basis van de C-banddata van ers en envisat gecontinueerd kunnen 
worden. Het ligt in de bedoeling Sentinel-1a in 2013 te lanceren, waarna binnen enkele 
jaren zijn zusje Sentinel-1b zal volgen. (Attema, 2005; esa, 2012). 
 In 2012 dook een bedreiging op: esa ontwikkelt en lanceert de satellieten, maar de 
Europese Commissie financiert, als eigenaar van het gmes-programma, de operatie ervan 
en er is nog geen duidelijkheid over deze financiering. Zonder financiering van de  
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figuur 25  Impressie van Sentinel-1, de C-band sar-satelliet van esa die vooral de operationele 
gmes-doelstellingen zal moeten dienen. (Afbeelding esa) 

exploitatie heeft het weinig zin Sentinel te lanceren. Februari 2013 werd duidelijk dat de 
Europese Commissie hiervoor geld beschikbaar zal stellen in de meerjarenbegroting. Na de 
sluitingsdatum van dit document werd duidelijk dat het Europese parlement dit 
daadwerkelijk heeft goedgekeurd. Sentinel-1 zal, zoals het er nu naar uitziet, gereed zijn 
voor lancering rond maart 2014; daadwerkelijke lancering hangt dan nog af van de 
beschikbaarheid van een lanceervenster in Kourou in Frans Guyana. 
 Inderdaad kan Sentinel-1 minder kunstjes dan envisat, radarsat en Terrasar-X. 
Voor gebruik boven de oceanen zal het microgolfinstrument in wave-modus staan, zoals bij 
de andere sar-instrumenten meestal ook het geval is. Boven land wordt waargenomen in 
een strook van 80 km met een resolutie van 5×5 meter of wide swath 250 km breed met een 
resolutie van 5×20 meter (deze pixels zijn haaks georiënteerd op die van ers en envisat). 
De frequentie is iets verschoven ten opzichte van de laatste twee, zodat de golflengte 5,55 
cm is (nog steeds C-band). De hoogte is 693 km en het grondspoor herhaalt zich na 175 
omlopen in 12 dagen. 
 Het databeleid van esa is reeds beschreven bij envisat hierboven: de data zal in 
principe vrijelijk beschikbaar gesteld worden, maar kosten voor programmering en 
distributie kunnen wel gerekend worden. 
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2.9 Ontwikkelingen 
In deze paragraaf worden enkele actuele ontwikkelingen aangestipt. 

Zoals in de vorige paragraaf al bleek, komen er steeds meer satellieten beschikbaar. Ook 
wordt de dataleverantie gestroomlijnd. Dit bevordert de ontwikkeling van operationele en 
kosteneffectieve diensten op basis van radarinterferometrie. 

Was C-band voor Insar lang tijd om uiteenlopende redenen min of meer de standaard, 
inmiddels zijn er verschillende sar-satellieten bijgekomen die met name op de kortere X-
band werken. Deze bieden onder meer een hogere resolutie, die tot op zekere hoogte 
meerwaarde biedt voor deformatiemetingen met Insar. Ook radarsat-2 biedt, werkend in 
de C-band, een hogere resolutie dan bijvoorbeeld envisat, terwijl de waargenomen 
strookbreedte daar niet onder lijdt. Voorts zijn de herhalingstijden vaak korter dan de 35 
dagen van ers en envisat. Dit zijn commerciële satellieten. 

Het beleid van de Europese Unie en de esa om data vrijelijk te verspreiden, leidt tot het 
kosteloos of tegen lage kosten beschikbaar komen van satellietdata, met name van de 
Sentinel-1 in de nabije toekomst. Ook dit bevordert de ontwikkeling van operationele en 
kosteneffectieve diensten op basis van radarinterferometrie. (Overigens moet de 
financiering van de exploitatie na de lancering door het Europese Parlement nog worden 
goedgekeurd!) 

Met het satellietdataportaal heeft het Netherlands Space Office er onder meer voor gezorgd 
dat het gat in de in principe vrije verstrekking van Europese satellietdata in C-band als 
gevolg van het wegvallen van envisat en het nog niet in bedrijf zijn van de Sentinel-1 is 
gedicht. Dit is een stimulans voor de Nederlandse ruimtevaartindustrie om toepassingen te 
ontwikkelingen waarbij voor de afnemers continuïteit gegarandeerd is. 

De verwerkingsalgoritmes worden nog steeds verbeterd. Het is daarmee mogelijk steeds 
meer punten te vinden waarvan de deformatie kan worden bepaald. Het Squeesar-
algoritme van tre (§ 2.7) laat zelfs toe van matig coherente gedistribueerde verstrooiers een 
oplossing te berekenen. Voorts is zowel de ligging als de hoogte van de gevonden punten 
steeds beter te bepalen, tot op onderdelen van de resolutiecel. Voor de verwerking is vaak 
geen extern hoogtemodel meer nodig. 

Satellietbanen worden steeds beter bepaald. Met de apparatuur die Terrasar-X aan boord 
heeft, is het zelfs mogelijk de baan van de satelliet te bepalen op 1,5 cm rms. Dit maakt het 
onderbepaaldheidsvraagstuk dat radarinterferometrie feitelijk is, meer recht-toe-recht-aan 
oplosbaar. 

Verschillende ontwikkelaars werken aan compacte, lichtgewicht sar-instrumenten die 
weinig stroom nodig hebben en kunnen worden gebouwd met voor een deel 
standaardonderdelen. Hetzelfde geldt voor de satellietplatforms waarop deze worden 
gemonteerd. Daarmee komen goedkoop te produceren en in een baan te brengen 
geminiaturiseerde sar-satellieten binnen bereik. Deze kunnen min of meer in serie worden 
geproduceerd, zodat tegen relatief lage kosten hoge herhalingsfrequenties realiseerbaar zijn 
door satellietbanen met meerdere satellieten te bezetten. 

De ontwikkeling van laagvliegende onbemande vliegtuigjes en andere luchtvaartuigen 
(UAV’s) neemt een hoge vlucht. Mogelijk kunnen ook geminiaturiseerde sar-
instrumenten daarmee gevlogen worden, hoewel interferometrie zeer hoge eisen stelt aan 
de gladheid en bekendheid van de vliegbaan. 
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Terrestrische sar-systemen zijn wel bekend van pogingen om landafschuivingen te 
monitoren. Het ziet er naar uit dat dergelijke instrumenten nu operationeel worden, 
bijvoorbeeld bij het Nederlandse Metasensing. Mogelijk vindt dit ook binnen Nederland 
zijn toepassing, bijvoorbeeld bij de monitoring van kunstwerken of de bestudering van het 
deformatiegedrag. 

Het kunstmatig creëren van langdurig coherente verstrooiers door middel van het plaatsen 
van metalen hoekreflectoren is reeds bekend. Onderzocht wordt of in massa te produceren 
materialen die zich op een soortgelijke manier gedragen, worden ingebouwd bij de aanleg 
van civieltechnische werken. 

In plaats van passieve hoekreflectoren, kunnen ook transponders worden benut. Voor de 
versterking van de geometrische infrastructuur van Nederland wordt hiernaar onderzoek 
gedaan. Het gaat hierbij niet om de zeer kostbare transponders die esa gebruikt om zijn 
satellieten te calibreren, maar om goedkopere transponders die voldoende stabiel zijn. 
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3 Projecten met InSAR bij Rijkswaterstaat 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de projecten genoemd waarbij Rijkswaterstaat daadwerkelijk met 
radarinterferometrie deformatie heeft geprobeerd te meten, of daartoe opdracht heeft 
gegeven. Projecten en initiatieven binnen Rijkswaterstaat die wel betrekking hebben op het 
gebruik van radarinterferometrie voor deformatiemeting maar die niet hebben geleid tot 
daadwerkelijke meetcampagnes, zijn niet in dit rapport opgenomen. 

3.2 Onderzoek maaivelddaling 
Het eerste project bij de toenmalige Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat op het gebied 
van deformatiemeting met Insar was Maaivelddaling. Omdat dit een grensverleggend 
pionierproject was, wordt dit hier kort beschreven. Een uitgebreidere beschrijving is in 
bijlage A te vinden. 
 In 1998 werd het project Maaiveldding gestart omdat medewerkers de potentie van 
deformatiemeting met Insar zagen voor het vlakdekkend in kaart brengen van 
maaivelddaling in Nederland. Het idee was om met radarinterferometrie 
maaivelddeformatie’kaarten’ te vervaardigen en deze te interpoleren tot gebiedsdekkende 
kaarten en samen met tno-nitg op basis van geologische en geotechnische modellen te 
extrapoleren naar 2050 (Vogelzang en De Bruijne, 1999). 
 De toepassing van de maaivelddalingskaart lag vooral op het gebied van het 
waterbeleid. Verdroging, oxydatie van veengebieden en verstoringen van de 
grondwaterhuishouding leiden tot versterkte maaivelddaling, die consequenties heeft voor 
de waterhuishouding en de op dat gebied te nemen maatregelen, zeker op langere termijn. 
 Bij een literatuurstudie werden de in paragraaf 2.6 genoemde beperkingen al 
vastgesteld: in de typisch Nederlandse situatie met veel vegetatie treedt snel decorrelatie op, 
waardoor interferogrammen veel ruis bevatten. Men besloot daarom te kiezen voor 
interferometrie op basis van vliegtuigbeelden en met behulp van een L-band-sar, die door 
zijn langere golflengte minder last van decorrelatie heeft. De aanbesteding van een aantal 
van dergelijke vluchten lukte echter niet. 
 In 2002 werd besloten het uitgangspunt van radarinterferometrie als meettechniek 
los te laten en de klantvraag of informatiebehoefte centraal te stellen. Om deze in kaart te 
brengen werden gesprekken met mogelijke gebruikers gevoerd: twee waterschappen, dg 
Water, de provincie Noord-Holland en de stowa (Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer). Verscheidene andere potentiële belanghebbenden verstrekten ook 
informatie, zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) of gaven aan niet geïnteresseerd te 
zijn: dat is ook informatie. Daarnaast werden beleidsstukken bestudeerd. De verslagen en 
daaruit af te leiden informatiebehoefte werden in juni 2003 samengevat in Samenvatting 
maaivelddaling (Swart, 2003). Een concepteindrapport verscheen echter pas in december 
2004 (Swart en De Bruijne, 2004). 
 Daarmee kwam er eigenlijk een einde aan de reeks projecten ‘Maaivelddaling’. Aan 
de uitwerking van de informatiebehoefte is geen vervolg meer gegeven. Wel was er sprake 
van kennisuitwisseling met het project om de informatiebehoefte voor waterkeringbeheer 
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vast te stellen (Swart et al., 2003). Dit was min of meer een vervolg op het project om 
deformatie van de Lekdijk met vliegtuig-Insar te meten (zie paragraaf 3.3) en heeft tevens 
geleid tot het rapport waarin Rens Swart de toepassingmogelijkheden van remote sensing 
voor inspectie van waterkeringen in kaart bracht (Swart, 2007). 
 Er is in dit project (of beter: reeks projecten) dus veel kennis opgedaan, zowel op het 
gebied van de techniek als op het gebied van de gebruikerswensen, maar werkelijke proeven 
zijn niet uitgevoerd, primair omdat de techniek nog lang niet zo operationeel was als het 
leek, een verschijnsel dat vaak terugkomt bij de introductie van innovatieve technieken. 

3.3 Deformatiemetingen tijdens het Bergambacht-
dijkvervormingsexperiment met PHARUS 
In september 2001 werd door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en 
Delft Cluster een dijkvervormingsexperiment georganiseerd op een 200 meter lang dijkvak 
van de Lek bij Bergambacht, dat door de recente aanleg van een nieuwe, rechtere dijk 
erachter overbodig is geworden (zie figuur 26). Door het belasten van de dijk, het pompen 
van water in en tegen het dijklichaam en het afgraven van het achterland poogde men de 
dijk te laten afschuiven om de huidige inzichten in het vervormingsgedrag van dijken aan 
de praktijk te toetsen. Gezien de grote vervorming die op een bekend moment te 
verwachten was, heeft de toenmalige Meetkundige Dienst aan het toenmalige TNO-FEL 
opdracht gegeven met de C-bandradar pharus te proberen deze deformatie te meten. 
pharus (PHased ARray Universal sar) is een volledig polarimetrisch C-bandinstrument, 
ontwikkeld door het TNO Physics and Electronics Laboratory (TNO-FEL), het National 
Aerospace Laboratory (NLR) en de Technische Universiteit Delft en geschikt om te 
monteren aan het gemeenschappelijke laboratoriumvliegtuig. 

 
figuur 26  De locatie van de Lekdijk bij Bergambacht, waar door de aanleg van een nieuwe dijk de 
oude rivierwaarts gelegen dijk beschikbaar kwam om een bezwijkexperiment uit te voeren. Daarmee 
zou niet alleen geotechnische kennis kunnen worden getoetst, maar ook het meten van deformatie 
met Insar vanuit een vliegtuig kunnen worden beproefd (© Rijkswaterstaat DWW) 
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figuur 27  Eén van de gebruikte aluminium hoekreflectoren, die in ieder geval een sterke 
radarreflectie zou veroorzaken. De zijde is 93 cm lang (© Rens Swart) 

 
figuur 28  De dijk bezweek veel moeizamer dan verwacht. Kijkrichting: langs de dijk; de afschuiving 
is duidelijk (© Rijkswaterstaat DWW) 
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figuur 29  Van boven naar beneden: sterkte van de reflectie (dB), coherentie [0…1] en fase (rad) van 
het testgebied. De beelden zijn 330 m in azimuth (van links naar rechts) en 300 m in slant range (die 
toeneemt van boven naar beneden) en dus horizontaal met een factor van ongeveer 4 uitgerekt. De 
pixels zijn vierkant. De Lek is bovenaan te zien en vertoont uiteraard een zeer lage coherentie en een 
ruisige fase. De hoekreflectoren zijn in de bovenste figuur aangeduid met de driehoekjes; de 
middelste twee staan in het te deformeren gebied, de twee buitenste zijn ter referentie. (Figuur uit 
Groot, Van Halsema en Van Maarseveen, 2002) 

 De deformatie zou met de tamelijk hoge resolutie van pharus (1,2 m azimuth en 5,1 
m slant range vanaf 6000 meter hoogte) te zien moeten zijn. Doordat de tijd tussen de 
verschillende waarnemingen kort zou zijn, werd verwacht dat het beperkende effect van 
temporele decorrelatie nauwelijks zou optreden. Daardoor zou de deformatie 
gebiedsdekkend in kaart gebracht kunnen worden. Om de deformatie te kunnen 
controleren werden vier hoekreflectoren op de kruin van de dijk geplaatst: twee op het stuk 
dat zou bezwijken en twee aan weerszijden daarvan op stukken die stabiel zouden blijven. 
Regelmatig werden de hoogten van deze reflectoren gewaterpast. 
 De uitvoering van het experiment, beschreven in een niet-gepubliceerd document 
(Swart, 2002b), ging bepaald niet soepel. Enerzijds bezweek de dijk meermalen niet als, 
tijdens vloed of springtij, de waterdruk in de dijk kunstmatig werd opgevoerd, terwijl op die 
momenten het vliegtuig wél in de lucht was. Anderzijds was het vliegtuig niet altijd 
beschikbaar op momenten dat dit nodig was of werd een vlucht afgelast door de piloten 
wegens het slechte weer of ijsafzetting. Omdat beide tegenslagen soms in dezelfde richting 
uitwerkten, viel de schade eigenlijk nog mee. De nauwelijks operationele beschikbaarheid 
van het door verschillende instituten gedeelde vliegtuig was een van de grootste leerpunten 
van de proef. 
 Zoals in paragraaf 2.6 werd beschreven, zorgt de vochtige, begroeide ondergrond in 
Nederland voor decorrelatie in de interferogrammen, waardoor de tijdspanne waarover 
deformaties kunnen worden gemeten beperkt is tot enige weken. Verwacht werd dat het 
dijkbezwijkingsexperiment zou leiden tot relatief grote deformaties in beperkte tijd en dus 
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tot beelden met een hoge correlatie. (De techniek van langdurig coherente verstrooiers 
bestond nog niet.) De resultaten stelden wat dat betreft teleur. De vier uiteindelijk 
vervaardigde interferogrammen hebben een tijdspanne van een half uur, tweeëneenhalf 
uur en ruim vijf dagen (twee keer). De interferogrammen tot tweeëneenhalf uur hebben 
een dermate hoge coherentie dat een ruimtelijke samenhang in de fase te zien is; deze 
bestaat hoofdzakelijk uit het faseverloop door baanfouten. De twee interferogrammen over 
ruim vijf dagen zijn echter vrijwel volledig gedecorreleerd. Dit was volledig tegen de 
verwachting in, al werden wel verklaringen opgeworpen. 
 Zowel het meerjarige project maaivelddaling (§ 3.2) als de proef met vliegtuig-
radarinterferometrie leidde feitelijk tot de conclusie dat de techniek om 
radarinterferometrie in Nederland te gebruiken voor deformatiemetingen nog lang niet in 
het operationele ontwikkelingsstadium was. De klassieke variant van deze techniek is 
feitelijk, gezien de optredende decorrelatie als gevolg van vegetatie, ook nauwelijks geschikt 
voor Nederlandse omstandigheden. De toen net door Ferretti et al. uitgevonden innovatie 
om gebruik te maken van langdurig coherente verstrooiers (‘persistent scatterers’), 
beschreven in § 2.6, zou in Nederland kansrijker zijn. 

3.4 Hoogtebestand en geometrische infrastructuur van Nederland 
Rond 2000 ontstond het idee bij de Meetkundige Dienst met behulp van sar-
interferometrie een ‘hoogtekaart’ van Nederland te maken met een lage ruimtelijke 
resolutie. Het digitale hoogtebestand diende vooral visualisatiedoeleinden. Gaandeweg 
kwam men tot het inzicht dat dit niet heel zinvol was. Uit de projectaantekeningen (Swart, 
2002a): “Normaal biedt (satelliet)radarinterferometrie al een veel slechtere hoogteprecisie 
dan laseraltimetrie (zeg 10 meter versus 20 centimeter), maar door atmosferische 
omstandigheden kan deze precisie teruglopen tot 50 of 100 meter. Een alternatief is 
instantane interferometrie met een vliegtuig, maar dit is erg kostbaar (zie het project Laser 
versus radar, De Lange en Brügelmann). In principe is gebruikmaking van ers-
satellietbeelden veel goedkoper dan laserhoogtemetingen. Door combinatie van een groot 
aantal tandembeelden kan een redelijk hoogtemodel worden vervaardigd, zij het dat grote 
delen van Nederland zo vlak zijn dat de precisie nog te slecht is. Voor de heuvelachtige 
gebieden kan het interessant zijn. De ruimtelijke resolutie zal ten hoogste 40×40 meter 
bedragen, waardoor bijvoorbeeld dijken niet zichtbaar zijn, wat een nadeel voor visualisatie 
kan zijn.” 
 Er werden enige beelden besteld om ervaring te krijgen met de sar- en 
interferometrische verwerking, maar dit heeft niet tot een resultaat geleid. 
 In 2007 waren er bij Rijkswaterstaat did ideeën om door reflectoren bij nap-
peilmerken een relatie te leggen tussen eventuele bewegingen van de peilmerken en 
waarnemingen met ps-Insar. 
 In 2011 kwam Insar weer in beeld. Ditmaal niet om een hoogtebestand mee te 
berekenen, wel als extra referentie bij het agrs, het Actief gnss Referentiesysteem 
Nederland. Dit bestaat uit een netwerk van negen referentiestations waar doorlopend en 
met hoge nauwkeurigheid gegevens van gnss (global navigation satellite systems, zoals 
gps) worden opgenomen. Het Nederlandse rd-nap-stelsel hangt via deze stations aan de 
satellietplaatsbepalingssystemen, of beter gezegd: door het agrs wordt de relatie 
gecontroleerd. Het agrs is een gezamenlijk initiatief van de Technische Universiteit Delft, 
het Kadaster, de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat en de Nederlandse Commissie voor 
Geodesie. De exploitatie van het systeem geschiedt door het Kadaster. Door de 
duurzaamheid en nauwkeurigheid van de gegevens dienen deze stations ook voor 
onderzoek naar gnss en atmosferische storingen (of correcties voor gnss). Op dit moment  
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figuur 30  De voegovergang van de sluis bij Kornwerderzand laat duidelijk deformatie zien. 
(Afbeelding tu Delft) 

wordt onderzocht of hoekreflectoren of transponders (zenders die een signaal teruggeven 
op het moment dat ze met radar worden bestraald) meerwaarde hebben voor de 
referentiestations, hetzij voor de stations zelf, hetzij voor de metingen die met ps-Insar 
worden gedaan. 
 Ook zijn er ideeën om het Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn), dat nu twee 
generaties omvat (het ahn-2 is in 2012 gereedgekomen), te verrijken met veranderingen in 
hoogte. Mogelijk is Insar daarvoor geschikt, ook al kijkt de best toepasbare techniek in 
Nederland (ps-Insar) in het algemeen niet naar het maaiveld en het Actueel Hoogtebestand 
Nederland, dat met vliegtuiglaseraltimetrie wordt ingewonnen, juist wel. 

3.5 Spuisluizen Afsluitdijk bij Kornwerderzand 
De spuisluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand zijn in de jaren dertig van de vorige 
eeuw gebouwd van beton. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied heeft scheuren in de 
betonconstructie ontdekt. Het is inmiddels duidelijk dat dit het gevolg is van een chemische 
reactie. In deze alkali-silicareactie (ASR) reageert alkali uit het cement of dooizouten en 
zeewater met silica in de toeslag. Daarbij ontstaat silicagel, dat door opname van water sterk 
zwelt. Dit schademechanisme is pas een decennium bekend en treedt mogelijk ook op in het 
binnenste van betonconstructies van een jaar of zeventig oud. Vast staat dat het asfalt 
scheurt, dat er ruimte tussen de klinkers komt en de dekzerken van de peilers bewegen. 
Ook de afdichting van de kwelschermen komt mogelijk in gevaar (Swart, 2006). 
 Het Waterdistrict IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat (Co Jonker), waaronder de 
Afsluitdijk valt, wilde in 2006 weten hoeveel de zwelling bedraagt en hoe het gedrag in de 
tijd is. Ook wil het district erachter komen of de tot nu toe geconstateerde schades het 
gevolg zijn van dit fenomeen. 
 Door de ligging van de sluizen is het vrijwel onmogelijk deformatie terrestrisch te 
meten. Mede door een aanbieding van Synoptics (vertegenwoordiger van het Canadese 
Atlantis Scientific, later opgenomen in Vexcel, waarvan de Insar-component op zijn beurt 
weer twee keer in andere bedrijven is overgegaan) raakte IJsselmeergebied geïnteresseerd in 
de potentie die radarinterfereometrie zou bieden, met name doordat terrestrische 
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waarneemomstandigheden geen parten spelen en doordat met Insar kan worden 
teruggekeken tot 1992 (zie § 2.6). 
 In 2006 is het niet tot uitvoering van een project gekomen. Daarmee bleven de 
vragen van IJsselmeergebied onbeantwoord. Wel heeft de Technische Universiteit er naar 
ideeën van Rijkswaterstaat met ps-Insar naar gekeken. Dit was de eerste keer dat ps-Insar 
werd gebruikt om waterkeringen te bestuderen. 
 Het leidde tot de deformatieafbeelding in figuur 30 en werd beschreven in het 
studentprojectrapport poseidon (Dentz et al., 2006). Genoemde figuur werd eind 2011 
gebruikt in de aanbieding van de tu Delft aan Rijkswaterstaat voor een studie naar 
detecteerbaarheid van deformatie bij overgangsconstructies: zie § 3.10. 

3.6 SBIR-project Digidijk: Hansje Brinker 
Het Rijkswaterstaatproject Digidijk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
ontwikkelen van het commerciële aanbod van radarinterferometrie als techniek om 
deformaties van waterkeringen te meten, althans aan de ontwikkeling van één bedrijf: 
Hansje Brinker. In § 3.6.1 wordt het karakter van sbir en Digidijk toegelicht; in § 3.6.2 
wordt het ontstaan van het bedrijf Hansje Brinker in reactie op deze aanbesteding 
toegelicht en in de paragrafen erna komen de projecten aan bod die Hansje Brinker in het 
kader van Digidijk heeft uitgevoerd en waarover aan Rijkswaterstaat is gerapporteerd. 

3.6.1 WINN, SBIR en Digidijk 
Het ‘natte’ WaterINNovatieprogramma (winn), het innovatieprogramma van 
Rijkswaterstaat op het gebied van waterbeheer en gebiedsontwikkeling, stimuleerde de 
markt in het vinden van nieuwe technieken en methodes ter verbetering van het 
waterbeheer onder het motto “lange termijn denken, korte termijn doen”. Dit programma 
liep van 2002 tot en met 2010 en is inmiddels opgegaan in het zogeheten corporate 
innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. De resultaten van de opgeleverde projecten zijn 
ontsloten via de website http://www.innoverenmetwater.nl/. 
 Onder de vlag van winn nodigde het Minister van Verkeer en Waterstaat bedrijven 
uit voorstellen in te dienen voor het doen van haalbaarheidsonderzoek naar het inzetten 
van nieuwe waarnemingstechnieken voor het beheer van waterkeringen en voor het 
vroegtijdig opsporen van zwakke plekken om zo schade aan dijken en calamiteiten te 
voorkomen. Dit traject, Digidijk genoemd, vond plaats volgens de systematiek van het 
Small Business Innovation Research Programma (sbir). 
 Het sbir, opgezet naar Amerikaans voorbeeld, is een initiatief waarin verscheidene 
ministeries samenwerken om de innovatiekracht en creativiteit in het midden- en 
kleinbedrijf te ontwikkelen. Het is geen subsidieprogramma, maar stimuleert in drie fasen 
het ondernemerschap. Voor de eerste fase werden bedrijven in februari 2007 uitgenodigd 
om voorstellen te doen voor een haalbaarheidsonderzoek. In dit sbir-traject ging het om de 
uitvoering van een onderzoek naar de technische, economische en organisatorische 
haalbaarheid van het inzetten van waarnemingstechnieken voor beheer van waterkeringen. 
Er kwamen 21 voorstellen binnen. De vijf beste voorstellen werden gehonoreerd en kregen 
€ 50.000 om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren (fase 1). Door een team van 
deskundigen en belanghebbenden bij het onderwerp werden hiervan de twee beste 
geselecteerd, die een opdracht (dus geen subsidie) voor een onderzoeks- en 
ontwikkelingstraject kregen om de onderzoeksresultaten om te zetten in bruikbare 
producten en processen (fase 2). Hiervoor was € 450.000 per bedrijf beschikbaar. De selectie 
werd bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 7 maart 
2008. De bedrijven krijgen twee jaar de tijd om een prototype te ontwikkelen dat zich 
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zelfstandig op de markt kan bewijzen. Na deze fase moet de technische en economische 
haalbaarheid duidelijk zijn en worden de bedrijven geacht zelf naar financiers voor de 
marktfase (fase 3) te zoeken. 
 De twee bedrijven die geselecteerd werden voor de laatste fase waren Alert Solutions 
en Hansje Brinker. Alert Solutions ontwikkelt GeoBeads, kleine sensormodules van 1,5 × 3 
centimeter met verschillende sensoren die allerlei geotechnische data, zoals waterspanning, 
vochtigheid, temperatuur en trillingen kunnen registreren. De Geobeads kunnen met een 
draad aan elkaar worden verbonden en als een kralensnoer in een dijk worden gelegd. 

3.6.2 Hansje Brinker: monitoring van waterkeringen vanuit de ruimte 
Hansje Brinker is speciaal voor de prijsvraag opgericht door Freek van Leijen en Ramon 
Hanssen om de kennis en ervaring die op het gebied van het onderzoek naar 
deformatiemetingen met radarinterferometrie aan de voormalige faculteit Geodesie en de 
faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft is 
opgedaan, in praktijk en op commerciële basis te kunnen gebruiken. 
 In mei 2010 presenteerde het bedrijf het eindrapport over het gebruik van de Insar-
waarnemingstechniek voor inspectie van waterkeringen in het kader van het in de vorige 
paragraaf toegelichte ‘small business innovation research program’ (sbir) (Hansje Brinker, 
2010). Gebruikt wordt de in § 2.6 beschreven variant van deformatiemeting met Insar 
waarbij gebruik gemaakt wordt van langdurig coherente verstrooiers of persistent 
scatterers. Het eindrapport van Hansje Brinker bevat over de techniek een uitgebreide 
toelichting. De volgende subparagrafen beschrijven de resultaten van de meet- en 
analysesessies zoals ze in het eindrapport van Hansje Brinker zijn opgenomen. 
 Opvallend aan het eindrapport van Hansje Brinker is dat de ‘voorbeeldstudies’ 
tamelijk summier worden beschreven. Een meer substantiële behandeling is elders te 
vinden en dan vaak niet onder de noemer van Hansje Brinker, maar onder die van de tu 
Delft. Het is bij de meeste projecten van Hansje Brinker moeilijk onderscheid te maken 
tussen de waar de (commerciële) bijdrage van Hansje Brinker ophoudt en de 
(wetenschappelijke) bijdrage van de Technische Universiteit Delft begint vice versa. In dit 
rapport worden voorbeeldstudies beschreven onder de noemer waaronder het meest 
diepgaande resultaat is gepresenteerd. 

3.6.3 De Hondsbossche en Pettemer zeewering 
In juli 2005 werd een workshop georganiseerd bij Rijkswaterstaat AGI naar aanleiding van 
alarmerende berichten over versterkte bodemdaling bij de Noordhollandse kust in de buurt 
van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dit is een van de projecten die in het 
eindrapport van Hansje Brinker wordt beschreven, maar omdat de analyse door de tu Delft 
in het boek Bodemdaling langs de Nederlandse kust. Case Hondsbossche en Pettemer 
zeewering (Barends et al., 2008) aanmerkelijk diepgaander is, wordt deze in dit rapport 
behandeld onder de noemer van de tu Delft: zie § 4.2.2. 

3.6.4 Houtribdijk 
Al in 2004 waren er contacten tussen Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (Harmen Faber) en 
de toenmalige Meetkundige Dienst om te pogen de instabiliteitsproblematiek van de 
Houtribdijk, de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, met ps-Insar in kaart te brengen. 
Daartoe was door de commerciële combinatie NEO (Amersfoort) en tre (Milaan) offerte 
uitgebracht. 
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figuur 31  Markermeerzijde van de Houtribdijk. Deze zijde is ontworpen als binnenzijde van de 
ringdijk van de Markerwaard en heeft het meest te lijden van erosie. (Foto uit Wichman (2009)) 

 De Houtribdijk is een probleemdijk in die zin dat hij is ontworpen als ringdijk voor 
de Markerwaard, de polder die nooit kwam, terwijl hij nu als waterkering fungeert, een weg 
torst en vooral wordt aangevallen aan de Markermeerzijde die juist als binnenzijde is 
ontworpen. Men heeft het vermoeden dat de stortsteen eraf glijdt doordat ze liggen op het 
randje van de grondverbetering; ze zakken in de niet-verbeterde kleiachtige ondergrond. 
Regelmatig wordt de stortsteen aangevuld, maar men heeft nauwelijks een idee waar wat 
gestort is en waar die stortsteen blijft. Bovendien treden her en der verzakkingen in het 
talud op. Voorts voldoet de dijk niet aan de eisen van de periodieke Toetsing op Veiligheid. 
Voor het te verwachten onderhoud zou men de deformatie en het verdwijnen van 
stortsteen graag met remotesensingtechnieken (vanwege de verkeersgevaarlijke situatie op 
de dijk) willen detecteren en kunnen voorspellen voor een horizon van vijf jaar (Swart, 
2004). Tot uitvoering van een proef met Insar is het in 2004 niet gekomen. 
 In 2009 kwam het wel tot een onderzoek. Hansje Brinker heeft een analyse 
uitgevoerd en doet daarover in het sbir-eindrapport kort verslag. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van een grondmechanisch onderzoek door Deltares in opdracht van 
Rijkswaterstaat Waterdienst en IJsselmeergebied. Behalve de zeer summiere beschrijving in 
het sbir-rapport, heeft Hansje Brinker hierover aan Deltares gerapporteerd (Humme, Van 
Leijen en Hanssen, 2009). Omdat de dijk niet voldoet aan de veiligheidsnormen moet deze 
versterkt worden, maar omdat de dijk smal is aangelegd en er, na het verloren gaan van 
geotechnische gegevens bij een brand, weinig bekend is over de ondergrond, is het niet a 
priori duidelijk wat de geotechnische risico’s van versterking zijn. Wichman (2009a) meldt 
dat Deltares een uitspraak over de aanpak van de dijkversterking kon doen zonder een 
kostbaar grondonderzoek door op een slimme manier geologische gegevens te combineren 
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figuur 32  Lineaire deformatie van de Houtribdijk in de kijkrichting van de satelliet, links van 1992–

1999, rechts van 2003–2008. Er is een scherpe grens in de buurt van de Trintelhaven zichtbaar. 
(Afbeelding uit Humme, Van Leijen en Hanssen, 2009) 

met de wel beschikbare boringen en sonderingen. Daarbij is een beperkt aantal sonderingen 
op het smalle talud van de dijk gedaan. 
 Volgens Wichman (2009b) heeft de radarinterferometrische analyse geholpen de 
stabiliteit van de dijk in kaart te brengen en in het bijzonder de preciese ligging van het 
cunet vast te stellen. Dit is een ‘fundering’ die bij de aanleg is aangebracht. De 
noordwestelijke helft van de dijk is min of meer aangelegd op een zandbank; voor de 
zuidoostelijke helft is een geul gebaggerd in de slappe ondergrond en is een fundering van 
zand gestort. De breedte van dit cunet is door het verloren gaan van archiefgegevens niet 
bekend, maar in principe bepalend voor de vraag hoe de dijk versterkt zou kunnen worden. 
In praktijk blijkt dit echter minder relevant omdat uit stabiliteitsberekeningen blijkt dat de 
grootste stabiliteitsproblemen van de dijk meer aan het oppervlak blijken op te treden 
(Wichman, 2009b). 
 In figuur 32 zijn twee overzichten van de lineaire deformatie weergegeven, de linker 
in een eerdere periode dan de rechter, afhankelijk van de satellietdatareeks. In figuur 33 is 
het deformatieverloop voor vier punten weergegeven. Er blijkt een scherpe grens 
waarneembaar te zijn in de deformatiesnelheid, ongeveer ter hoogte van de Trintelhaven. 
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het eerder genoemde verschil in constructie bij 
aanleg: de noordwestelijke helft van de dijk is min of meer aangelegd op een zandbank; bij 
de zuidoostelijke helft is sprake van het genoemde cunet. Waarom beide 
satellietbeeldreeksen zo’n verschillend beeld geven vermeldt het rapport niet. De maximale 
deformatiesnelheid in beide beelden is omstreeks –1,5 cm per jaar. 
 Volgens Wichman (2009b) zou Hansje Brinker ook onderscheid moeten maken naar 
deformatie in het onder- en het boventalud, omdat dat de ongelijkmatige zettingen als 
gevolg van de cunetbegrenzing zou bevestigen, de matige kwaliteit van de teenconstructie  
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figuur 33  Deformaties voor vier gevonden langdurig coherente punten in de periode 2003–2008: 
links ten noordwesten van de Trintelhaven, rechts ten zuidoosten daarvan. De verschillen in 
deformatiesnelheid zijn goed zichtbaar. (Afbeelding uit Humme, Van Leijen en Hanssen, 2009) 

en het mogelijk niet breed genoeg zijn van het cunet aan de Markermeerzijde. Uit het 
rapport van Wichman wordt duidelijk dat dit niet gelukt is omdat daartoe de resolutie van 
de satellietbeelden ontoereikend was en daarmee de localisatieprecisie van de langdurig 
coherente verstrooiers. Humme, Van Leijen en Hanssen laten wel zien dat de verstrooiers 
vooral gevonden worden aan de teen aan weerszijden van de dijk, als gevolg van de textuur 
van de steenbestorting. 
 Hansje Brinker diept in het originele rapport nog enkele aspecten diepgaander uit. 
Voorts maakt men twee voorbehouden, die op het volgende neerkomen: 
• De deformatie is bepaald ten opzichte van een gebied in Enkhuizen. De veronderstelling 

dat dit gebied stabiel is, lijkt weliswaar aannemelijk maar is niet getoetst. 
• Er is slechts gebruikgemaakt van beelden uit één kijkrichting, waardoor de richting van 

de deformatie niet kon worden gedeprojecteerd. Het is niet uit te sluiten dat de vertaling 
van de snelheid in de kijkrichting naar een verticale deformatiesnelheid niet geheel juist 
is, bijvoorbeeld omdat afschuiving of verplaatsingen in andere richtingen plaatsvinden. 
Wichman (2009b) merkt in haar aanbevelingen op dat het verstandig zou zijn in een 
vervolg ook de andere beschikbare kijkrichtingen te analyseren. 

Het onderzoek van Hansje Brinker heeft Rijkswaterstaat aanleiding gegeven geen grote 
monitorings- en sonderingscampagne te starten omdat de dijk stabiel blijkt. Omdat de dijk 
smal is en bovendien druk bereden wordt, zou een dergelijke campagne erg kostbaar zijn. 
 Hansje Brinker heeft tevens de deformatie rond het naviduct Krabbersgat bij 
Enkhuizen geanalyseerd. Dit is in 1999 aangelegd, waardoor alleen de envisat-beeldreeks is  
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figuur 34  Deformatie van het naviduct Krabbersgat. De maximale deformatie is –15 mm/jaar (het 
rechter plaatje heeft een andere kleurenschaal dan het linker). De sluizen zelf blijken nagenoeg 
stabiel (–1 mm/jaar). 

gebruikt. Er is in figuur 34 inderdaad deformatie te zien tot –15 mm per jaar, terwijl het 
gefundeerde sluiscomplex zelf een deformatie van –1 mm per jaar laat zien. 

3.6.5 Friesland 
In Friesland vindt bodemdaling plaats zowel als gevolg van zout- als gaswinning, onder 
meer in Harlingen (zie figuur 35). Hansje Brinker heeft in samenwerking met het 
Wetterskip Fryslân een analyse uitgevoerd, maar de nadruk lag volgens het sbir-
eindrapport toch primair op het ontwikkelen van een ontsluiting voor de gebruiker. Zie 
daarvoor de volgende paragraaf. 

3.6.6 De voorgestelde diensten van Hansje Brinker 
Hansje Brinker presenteert in het eindrapport niet alleen de theorie achter de techniek en 
een demonstratie van de ermee uitgevoerde proefprojecten, zoals hierboven behandeld, 
maar ook enkele welomschreven diensten waarmee de markt benaderd kan worden. De 
uitvoering en resultaten van de gedegen uitgevoerde analyse zijn immers feitelijk nog 
specialistenwerk en vergen een vertaling naar de wereld van de gebruiker. Dit is ook 
expliciet de bedoeling van een sbir-traject. 
 In het sbir-rapport noemt Hansje Brinker de volgende drie diensten: 
• het monitoringsproduct, 
• het waarschuwingsproduct en 
• de adviesdienst. 
Op de website van het bedrijf zijn deze diensten inmiddels anders ingedeeld: het gaat om 
• een quickscan en 
• monitoring. 
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figuur 35  Deel van ArcMap-venster met deformatie in Harlingen. (Afbeelding uit SBIR-rapport 
Hansje Brinker) 

De quickscan is een globaal maar betrouwbaar overzicht van de deformatie van het te 
analyseren object. Daarbij wordt gebruikgemaakt van beelden sinds ers, waardoor 
teruggekeken kan worden tot 1992. Er wordt een databank met alle gedetecteerde langdurig 
coherente verstrooiers geleverd aan de opdrachtgever, met daarbij een rapport. 
 De monitoringsdienst “informeert beheerders continu over de stabiliteit, integriteit 
en vormveranderingen van hun infrastructuur. In één oogopslag kan bepaald worden waar 
inspectie de hoogste prioriteit heeft. Deze nieuwe generatie van infrastructuurmeting is een 
grote vooruitgang in efficiëntie en nauwkeurigheid ten opzichte van de traditionele 
methodes.” Hierbij kan een periodieke rapportage worden verzorgd, waardoor naast een 
inzicht in het deformatiegedrag sinds 1992 ook een uitspraak kan worden gedaan over de 
vraag of het deformatiegedrag verandert. Dit kan voor elk nieuw beschikbaar gekomen 
satellietbeeld opnieuw worden geanalyseerd. “Door detailanalyse van de snelst zakkende 
locaties helpt Hansje Brinker vast te stellen dat die verzakking niet plotseling erger wordt. 
Eventuele probleemlocaties worden hiermee in een vroeg stadium gedetecteerd. Daarmee 
wordt de periodieke monitoring door Hansje Brinker een belangrijke schakel in de 
processen rondom monitoring en inspectie”, aldus de website van Hansje Brinker. 
 Onderdeel van het aanbod van Hansje Brinker kan een interactieve webapplicatie 
zijn, waarmee op een luchtfotoachtergrond (bijvoorbeeld Google Maps) de kleurgecodeerde 
punten worden weergegeven (zie figuur 36). Op de individuele punten kan worden 
ingezoomd; bij aanklikken wordt in een venster de tijdreeks van het betreffende punt 
weergegeven (zie figuur 37). 

3.6.7 Toekomstige ontwikkelingen 
Het sbir-rapport besluit met een interessant historisch en toekomstig overzicht over de 
beschikbare satellieten en de eigenschappen van de sar-beelden daarvan. Dit overzicht is 
mede bedoeld om de continuïteit van de dienstverlening te beschrijven. Deze hangt, gezien  
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figuur 36  Webapplicatie waarbinnen de gevonden deformatiemeetpunten worden gepresenteerd. 
Houtribdijk bij Enkhuizen. (Afbeelding Hansje Brinker) 

 
figuur 37  Voorbeeld van de webdienst. (Afbeelding Hansje Brinker) 

de wijze waarop de techniek werkt, primair af van de langetermijn-beschikbaarheid van 
gelijksoortige satellietbeelden. 
 Merk op dat in het sbir-rapport Hansje Brinker nog ‘Hansje Brinker dijkmonitoring’ 
heet. Het bedrijf is immers opgericht in antwoord op een specifieke waterbeheervraag, het 
onderwerp van deze sbir-aanbesteding. De techniek is echter voor veel meer geschikt dan 
alleen voor dijkmonitoring. Dit wordt in het afsluitende hoofdstuk toegelicht. Inmiddels 
heeft Hansje Brinker die stap dan ook gezet, ‘dijkmonitoring’ wordt niet expliciet meer 
genoemd. 
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3.7 Omringkade Marken 
De kade rond Marken is een dijk die doordat deze op veen ligt sterk zakt. Bij de zesjaarlijkse 
toetsing op veiligheid zijn grote delen daarvan dan ook afgekeurd. Het onderhoud van de 
dijk wordt bemoeilijkt doordat elke aanvulling het veen zwaarder belast én doordat het 
aanzien van de dijk vanwege het toeristisch karakter niet te zeer mag worden geschaad 
(Swart, 2004). Rijkswaterstaat Noord-Holland heeft ten behoeve van de optimale 
uitvoering van dijkverzwarende maatregelen Hansje Brinker gevraagd te analyseren hoe de 
kade in het recente verleden precies deformeerde. 
 De analyse van Van Leijen, Schouten en Van Zwieten (2010) liet zien dat op de 
gehele dijk voldoende meetpunten die langdurig coherent zijn worden gevonden (zie figuur 
38). Opmerkelijk ten opzichte van eerder genoemde analyses is dat bij deze studie 
daadwerkelijk gebruikgemaakt is van vier verschillende kijkrichtingen, waardoor in principe 
de deformatie in de kijkrichting van de satelliet kan worden gedeprojecteerd naar een 
verticale en horizontale deformatie aan het aardoppervlak (zie figuur 10). In principe wordt 
de deformatie door Hansje Brinker omgerekend naar verticale deformatie; bij de verschillen 
tussen de resultaten van de vier kijkrichtingen wordt vervolgens opgemerkt dat dit kan 
liggen aan het optreden van een niet-verticale component, bijvoorbeeld als gevolg van 
afschuiving. Als de vier afbeeldingen, waarvan er in dit rapport maar één is opgenomen, 
worden vergeleken, is te zien dat de kijkrichting ook het aantal opgeleverde langdurig 
coherente verstrooiers beïnvloedt. 
 De deformatie kan slechts relatief gemeten worden en er dient dus een punt gekozen 
te worden dat wordt vastgehouden. Hier is gekozen voor een punt op de noordelijke 
strekdam. In figuur 38 is duidelijk dat de noordelijke kade sterk zakt. Hansje Brinker 
concludeert dat voor de noordelijke dijkvakken voor de periode 1992–2002 dalingen worden 
waargenomen van 10 tot 15 cm, maar dat deze zich aan het einde van de jaren negentig 
hebben gestabiliseerd tot het niveau van de overige dijkvakken. Men noemt als mogelijke 
verklaring daarvoor de dijkverzwaring van dat deel van de dijk, die het laatst heeft 
plaatsgevonden en daardoor mogelijk de sterkste restzetting laat zien. 
 Men heeft de gegevens per kijkrichting in een grafiek gezet en daarbij is de 
horizontale as de afstand langs de dijk: zie figuur 39. Door de lineaire deformatiesnelheid 
per gedetecteerde langdurig coherente verstrooier is een vloeiende lijn getrokken, die dus 
niet beslist door de meetuitkomsten gaat. Ook zijn de beschikbare waterpassingen 
getekend. Opmerkelijk is dat deze een veel grotere deformatie laten zien (bijvoorbeeld zo’n 
–15 mm per jaar in versus –3 mm per jaar) dan de satellietmethode. Hansje Brinker voert 
als mogelijke verklaring aan dat met waterpassen de kruin van de dijk wordt gemeten, 
terwijl de meeste ps-meetpunten worden gedetecteerd in de lager gelegen delen (mogelijk 
stortsteen, RS). “Ook zou het zo kunnen zijn dat de dijkpalen die gebruikt zijn voor de 
waterpassingen zakken ten opzichte van de rest van de dijk (die door de radar is gemeten)”, 
aldus Hansje Brinker. Uit een persoonlijk gesprek met specialisten terrestrisch meten van 
Rijkswaterstaat blijkt dat dit inderdaad waarschijnlijk is: de metalen buizen waaraan 
gewaterpast werd, zijn verzekerd in het dijklichaam door er een betonklomp omheen te 
storten (Van der Veen en Van Vliet, 2013). Het is niet denkbeelding dat deze sneller zakken 
dan het weke dijklichaam zelf. Uiteindelijk zijn de deformaties per dijkvak gemiddeld over 
alle meetpunten daarbinnen bepaald en in de tijd weergegeven: zie figuur 40. 
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figuur 38  Lineaire deformatiesnelheid in mm per jaar, gedeprojecteerd naar verticale richting. Dit is één van 
de vier opgenomen kijkrichtingen, tussen 1992 en 2001 opgenomen vanuit de dalende baan van ers-1/2. 
(Afbeeldingen uit rapport Hansje Brinker voor Rijkswaterstaat: Van Leijen, Schouten en Van Zwieten, 2010) 
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figuur 39  In deze grafiek is de lineaire deformatie uitgezet langs de dijk aan de hand van de 
dijkpalen (zwarte punten). De lineaire deformatie voor elke langdurig coherente verstrooier is in 
deze grafiek weergegeven met een blauw puntje. Door deze punten is een vloeiende kromme 
geïnterpoleerd (rood). Opmerkelijk is dat de beschikbare waterpassingen (groene punten) veel 
grotere deformaties laten zien, waarschijnlijk een gevolg van de verzekering van de meetbuizen in 
het dijklichaam met betonklompen. (Afbeelding uit Van Leijen, Schouten en Van Zwieten, 2010) 

 
figuur 40  De deformatie gemiddeld per dijkvak van 1992 tot 2011, gebruikmakend van verschillende 
satellieten en kijkrichtingen. De willekeurige verschuiving in de periode zonder data is overbrugd 
door een exponentiële deformatie aan te nemen. (Afbeelding uit Van Leijen, Schouten en Van 
Zwieten, 2010) 

3.8 Verkenning toepassingsmogelijkheden InSAR bij waterkeringen 
Zeeland 
Het projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van het Zeeuwse Waterschap 
Scheldestromen en Rijkswaterstaat, versterkt de steenbekleding van de Zeeuwse dijken. 
Voor ruim 900 miljoen euro wordt tot 2015 in totaal 325 kilometer dijk versterkt om aan de 
huidige veiligheidsnormen te voldoen. Het waterschap heeft behoefte aan de hoogte en het 
deformatiegedrag van de bekleding van de dijken en wil onderzoeken of ps-Insar daarvoor 
een goed instrument is. Ook het kunnen terugkijken tot 1992 en het analyseren van 
meetreeksen over meerdere jaren leek de Insar-methodiek heel geschikt te maken. 
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 Binnen het strategisch onderzoeksprogramma heeft Deltares in samenwerking met 
Hansje Brinker, Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat in 2010 een studie 
uitgevoerd, die heeft geresulteerd in een rapport van Wichman et al. (2011). De vragen 
waarop men met name antwoord wil laten zich als volgt samenvatten: 
• Kunnen deformaties als gevolg van steile (1:4 of steiler) onderwatertaluds met ps-Insar 

worden opgespoord? 
• Kunnen deformaties in de buurt van locaties waar in het verleden zettingsvloeiing is 

opgetreden met ps-Insar worden opgespoord? 
• Kan ps-Insar signaleren van welke dijkstrekkingen deformatie aanleiding geeft tot 

nader onderzoek? 
• Kan ps-Insar meer informatie geven over locaties die bij experts als mogelijk instabiel 

bekend staan? 
• Kunnen trendbreuken op kwetsbare locaties als gevolg van mechanische veranderingen 

of bijvoorbeeld kruiend ijs met ps-Insar worden gesignaleerd? 
Voor deze vragen werd een aantal locaties geselecteerd die met betrekking tot de verwachte 
deformaties de bijzondere aandacht hebben: locaties bij Vlissingen, Borssele en de 
Ellewoudsdijk waar interessante patronen in zettingssnelheid worden waargenomen, 
locaties waar deformatie door golfklappen wordt verwacht, de invloed van recente 
werkzaamheden en de vraag of deformatieverschillen optreden als gevolg van verschillen in 
ondergrond. Alle locaties zijn diepgaand geanalyseerd, naar aanleiding van de Insar-
resultaten maar ook naar aanleiding van andere gegevens en daarbij heeft men zich niet 
beperkt tot een beperkt aantal onderzoeksvragen. Er zijn in het rapport dus veel meer 
antwoorden en analyses te vinden. 
 Er is gebruikgemaakt van 62 envisat-sar-beelden over de periode van december 2003 
tot oktober 2009. De beelden zijn met een factor 2 geïnterpoleerd tot een resolutie van 2 bij 
10 meter. Behalve de satellietdata is ook gebruikgemaakt van echolodingen, met name bij 
de diepe ontgrondingsgeulen, van gegevens over de opbouw van waterkeringen en de  
werkzaamheden daaraan in de periode die de satellietbeelden bestrijken, van gegevens over 
de ondergrond (dino) en van het Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn). 
 Freek van Leijen (Hansje Brinker) geeft in het rapport van Wichman et al. (2011) 
duidelijk aan wat verwacht mag worden als waterkeringen met ps-Insar worden 
geanalyseerd: “psi resultaten moeten worden geïnterpreteerd als puntmetingen, d.w.z. in 
termen van overwegend één overheersende sterke reflector per pixel. Wat er precies 
reflecteert, kan meestal pas worden vastgesteld na veldinspectie. Interpretatie van de 
grootte van de deformaties in relatieve zin blijft belangrijk. Vergelijkingen van ps-

resultaten over grote afstanden wordt ontraden of moet met zorg worden uitgevoerd. 
Persistent scatterers moeten dus worden geïnterpreteerd als puntreflecties. In het geval van 
waterkeringen blijken vooral steenbestorting, steenbekleding en eventuele andere harde 
objecten goede bronnen te zijn van consistente sterke reflecties. Bepalende factor hierbij is 
de oriëntering van de betreffende objecten ten opzicht van de kijkrichting van de satelliet. 
Het object moet er namelijk voor zorgen dat het radarsignaal teruggekaatst wordt naar de 
satelliet. Gladde oppervlakken, zoals een asfaltbekleding zijn daarom geen goede bronnen 
van reflectie. Combinatie van asfalt met stenen kan juist wel weer goed werken. Sterk 
veranderende oppervlakken, zoals gras en ook water, zorgen voor een te sterk veranderend 
signaal, waardoor het reconstrueren van de bewegingshistorie niet mogelijk is. Het aantal 
consistente reflecties is dus sterk afhankelijk van de bekleding van de waterkering.” Deze 
analyse geeft in ieder geval antwoord op de vraag waar resultaten van 
radarinterferometrische analyses te verwachten zijn én waarom op bepaalde locaties niet of 
nauwelijks punten worden gevonden. 
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figuur 41  In het midden van een recht stuk dijk bij Borssele zijn onverwacht zakkingen te zien: zie 
de rode puntjes middenin de bovenste afbeelding. Deze kunnen niet worden verklaard uit de opbouw 
van de bodem (boringen). De onderste figuur laat het AHN zien, waarbij blauw laag is en rood hoog. 
Er zijn oude getijdegeulen te zien, die mogelijk een verklaring zijn voor de zakkingen. Merk op dat 
het AHN dateert van vóór de aanleg van de N62 (de Westerscheldetunnelweg), die op de bovenste 
luchtfoto wél te zien is. (Afbeelding uit Wichman et al., 2011) 

 Hansje Brinker heeft de analyse op verschillende ruimtelijke schalen uitgevoerd. Als 
door Deltares eenmaal een interessant gebied was gedecteerd in de grove resultaten, voerde 
men de analyse met een hogere ruimtelijke dichtheid uit. Opgemerkt werd dat de hogere 
resolutie, waarbij de analyse zich richt op gebiedjes van zo’n 50 tot 100 m2, wel een grotere 
en vaak minder systematische ruimtelijke variatie oplevert, maar dat deze patronen meestal 
niet eenduidig met de opbouw van de ondergrond te correleren zijn. Er zijn uitzonderingen, 
zoals bijvoorbeeld een strekking van een dijk die onverwachte verplaatsingssnelheden 
vertoont (zie figuur 41), waarbij boringen geen aanleiding geven te veronderstellen dat de 
ondergrond daarvoor een oorzaak zou kunnen zijn, maar waarbij het AHN wél een oude 
getijdegeul laat zien. Het laat zich echter aanzien dat de deformaties plaatsvinden op een 
andere plek dan waar de getijdegeul heeft gelopen, zodat het verband kwestieus is. Bepaalde 
systematische zakkingen die de radarinterferometrische analyse laat zien, zijn duidelijk het 
gevolg van recente werken in de directe omgeving (figuur 42). 
 Zettingsvloeiingen zijn snelle veranderingen van de waterbodem als gevolg van het 
‘vloeien’ van het bodemmateriaal. Deze kunnen worden opgespoord door regelmatige  



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 
 
 

60 Swartvast 

 
figuur 42  De systematische daling op dit talud is duidelijk veroorzaakt door in de directe nabijheid 
uitgevoerde werken. 

lodingen, hetgeen bij de Oosterscheldedam inderdaad meerdere malen per jaar gebeurt. Eén 
van de grote zettingsvloeiingen die zo is opgespoord, is te zien in figuur 43. 
Zettingsvloeiingen zouden zich kunnen voortplanten tot de aangrenzende wal en daardoor 
ook met radarinterferometrie detecteerbaar kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor erosiekuilen, 
die een meer geleidelijke verandering laten zien. Een van de redenen om zettingsvloeiing te 
willen detecteren is dat het de aangrenzende waterkering kan aantasten. 
 De zettingsvloeiing die in figuur 43 is te zien, is enorm van omvang: het gaat om in 
totaal zo’n 850.000 m3 materiaal. Aan de hand van modelberekeningen is vastgesteld dat 
deze vloeiing 30 uur heeft geduurd en dus eerder een bresvloeiing was dan een 
verwekingsvloeiing, die veel sneller plaatsvindt. Ondanks dat de vloeiing tot op 100 meter 
van de binnenhavendam heeft plaatsgevonden, laat een dichtere analyse met ps-Insar geen 
substantiële deformatie van de dam zien (figuur 44). Men concludeert dan ook dat de 
toepasbaarheid van Insar voor detectie van zettingsvloeiingen, die alleen in zand kunnen 
optreden, daarom beperkt lijkt. Mogelijk zijn snelle verwekingsvloeiingen wél 
detecteerbaar. 
 Hier zijn slechts enkele van de casussen uit het rapport besproken. In het algemeen 
lijken bepaalde fenomenen, zoals steile onderwatertaluds en zettingsvloeiingen, nauwelijks 
tot een met Insar detecteerbare deformatie te leiden. Anderzijds zijn de deformaties die wél 
detecteerbaar zijn vaak ruimtelijk inhomogeen en niet altijd terug te leiden tot verschillen 
in ondergrond. Soms echter zijn duidelijk deformaties wel terug te leiden tot geotechnische 
processen, bijvoorbeeld klink na aanleg. 
 Interessant is dat in het rapport ook een reeks aanbevelingen voor het optimaal 
gebruik van ps-Insar of de wijze van verwerken ervan is opgenomen. Opgemerkt wordt 
bijvoorbeeld dat het feit dat bepaalde langdurig coherente verstrooiers in de ps-Insar-
algoritmen wegvallen kan voortkomen uit het feit dat juist een grote wijziging is 
opgetreden. Een dergelijke grote wijziging leidt tot een verstoring in de langdurige 
coherentie en dus tot verwerping van het punt in het algoritme, maar is juist wat je graag 
wilt opmerken omdat er iets met de waterkering aan de hand kan zijn. In aanvulling daarop 
wordt ook aanbevolen het wegvallen en ontbreken van reflecties nader te beschouwen (en 
dus niet alleen de door het algoritme wél geselecteerde langdurig coherente punten). Ook  
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figuur 43  Een grote zettingsvloeiing nabij de Noord-Bevelandse kant van de Oosterscheldekering, 
zoals deze plaatsvond tussen maart 2004 en april 2005. Deze figuur geeft het verschil tussen twee 
lodingcampagnes weer. Ook zijn de grove Insar-resultaten weergegeven op een Google-maps-kaart. 

 
figuur 44  Een ps-Insar-analyse met dichter netwerk levert zo’n 19 puntverstrooiers op, maar ook de 
punten van de binnenhavendijk die slechts 100 meter van de zettingsvloeiing liggen vertonen niet of 
nauwelijks deformatie (maximaam 1,1 mm/jaar). 

zou vóór de uitvoering van een analyse in kaart gebracht moeten worden of er naar 
verwachting wel voldoende meetpunten worden gevonden, gezien de omstandigheden: de 
kijkrichting van de satelliet ten opzichte van de oriëntatie van de dijk, het type bekleding en 
de taludhelling van de dijk, de verstorende werking van het getij en begroeiing door 
bijvoorbeeld riet. 
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figuur 45  Lineaire deformatiesnelheden uit de periode mei 1992–december 2000. (Afbeelding uit 
Schouten en Leezenberg, 2011) 

 
figuur 46  Lineaire deformatiesnelheden uit de periode juli 2003–september 2010. (Afbeelding uit 
Schouten en Leezenberg, 2011) 

Deltares concludeert in ieder geval dat er aanleiding voldoende is om verder onderzoek te 
doen naar de toepasbaarheid van radarinterferometrie voor waterkeringbeheer. 

3.9 Vlaketunnel in rijksweg A58 
De Vlaketunnel maakt onderdeel uit van de rijksweg A58 tussen Bergen op Zoom en 
Vlissingen en loopt onder het Kanaal door Zuid-Beveland. In november 2010 ontstonden 
acute problemen doordat een deel van het wegdek in korte tijd 15 cm omhoog kwam. 
Rijkswaterstaat en Deltares hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken. In februari 2011 
heeft Hansje Brinker een verkennende studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van 
monitoring en historische analyse van deformatie in de buurt van de Vlaketunnel. Hieruit 
bleek dat het wegdek van met name de oostelijke afrit voldoende bruikbare reflecties geeft  
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figuur 47  De oplossing van de deformatie voor één punt, lineair met een seizoensafhankelijke 
variatie (blauw). Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de oplossing heeft Hansje 
Brinker ook de oplossing geplot waarbij de faseambiguïteit met één cyclus (2π) verschil is opgelost 
(groene punten). (Afbeelding uit Schouten en Leezenberg, 2011) 

om een ps-Insar-analyse te kunnen uitvoeren. Bovendien leek over de periode 2003–2010 
sprake te zijn van een deformatie in opwaartse richting en van een seizoensafhankelijk 
gedrag. In september 2011 is door Rijkswaterstaat besloten Hansje Brinker opdracht te  
geven een gedetailleerdere studie naar het historisch deformatiegedrag van de tunnel uit te 
voeren (Schouten en Leezenberg, 2011). De vraag was niet alleen of de ps-Insar-analyse 
deformaties laat zien, maar ook of het mogelijk is deze techniek in te zetten voor 
routinematige monitoring van objecten als de Vlaktetunnel. 
 De analyse is gedaan in twee delen: het eerste omvat de onderling vergelijkbare 
beelden van de ers-1- en -2-satellieten van mei 1992 tot december 2000, het tweede de 
beelden van envisat van juli 2003 tot september 2010. Hieruit is een lineaire deformatie 
geschat, die is afgebeeld in figuur 45 en figuur 46. De spoorbrug boven in beeld is stabiel 
verondersteld, hetgeen niet tot onverwachte resultaten leidt in de omliggende dorpen en 
dus een valide uitgangspunt lijkt te zijn. 
 Opvallend zijn de sterke lineaire zakkingen van de kades van het kanaal, volgens 
Hansje Brinker mogelijk een gevolg van een initiële zetting na ophoging van de kades. Men 
bestudeert de licht rijzende punten op de afrit, eerst door een aantal punten samen te 
nemen, vervolgens door van een individueel punt de deformatie te bepalen. Om een indruk 
te geven van de betrouwbaarheid wordt in een figuur tevens een tweede en derde oplossing 
gepresenteerd waarbij de faseambiguïteit met één cyclus (2π) verschil is opgelost: zie figuur 
47. Bij de oplossing van dit signaal is rekening gehouden met een seizoensafhankelijke 
variatie (blauwe lijn), waar deze figuur minder aanleiding toe lijkt te geven dan de 
gemiddelde oplossing van een aantal punten in het rapport. 
 Hansje Brinker concludeert dat er inderdaad vanaf begin jaren negentig tot op heden 
een opwaartse deformatie van de tunnelbak is waar te nemen ter plaatse van de oostelijke 
toerit. Er is sprake van een statistisch significante trend. Aanvankelijk is deze tot bijna 2 
mm per jaar bij het begin van de afrit en ruim 1 mm per jaar bij de ingang van de tunnel. 
De tweede meetreeks geeft lagere deformatiesnelheden te zien tot een halve mm per jaar. 
Over de vraag welke punten in het terrein nu precies de reflecties geven die aanleiding zijn 
tot de deformatieanalyse geeft het rapport geen uitsluitsel. 
 Aan het eind van de meetperiode (tweede helft 2010) geeft een aantal losse punten 
een versnelling van de rijzing te zien. Hansje Brinker merkt op dat het de vraag is of deze 
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statistisch significant zouden zijn bevonden wanneer er sprake was geweest van real-time 
monitoring. Hoewel dit een relatie heeft met de tweede onderzoeksvraag (is het mogelijk 
deze techniek in te zetten voor routinematige monitoring van objecten als de 
Vlaktetunnel), is een goed antwoord daarop in deze versie van het rapport niet te vinden. 
 Hansje Brinker meldt tevens dat over de gehele oostelijke toerit een consistente 
seizoensvariatie in de deformatie te zien is. De tunnel komt in het voorjaar met ongeveer 1 
cm omhoog, om in het najaar weer over een vergelijkbare afstand te dalen. 
 Het rapport is nog voorlopig en aan het begin heeft het bedrijf al opgemerkt dat 
valide uitspraken over de mogelijkheden tot monitoring alleen te doen zijn in 
samenwerking met geotechnische en civieltechnische experts. 
 In een van de bijlagen bij dit rapport staat een goede uiteenzetting van de 
“nauwkeurigheid en betrouwbaarheid”. Opgemerkt wordt dat de standaardafwijking van de 
berekende deformatie per punt per tijdstip gemiddeld 4–5 mm is, maar dat deze lokaal kan 
variëren tussen 2 en 9 mm. Voor de deformatiesnelheden geldt een standaardafwijking van 
0,1–0,3 mm per jaar. Dit zijn getallen die gelden in het geval van duidelijke consistente 
reflecties voor een minimum van ongeveer 25 beelden. Wanneer de signaal- 
ruisverhouding minder gunstig is, kunnen de variaties oplopen, aldus Hansje Brinker. Ook 
wordt een uitspraak gedaan over de standaardafwijking in de precisie van de bepaling van 
de locatie van de langdurig coherente verstrooier: die is typisch 3 tot 5 meter. 

3.10 Overgangsconstructies 
Eind 2011 heeft Hansje Brinker in samenwerking met Deltares in opdracht van 
Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst een verkennende analyse uitgevoerd van de 
detecteerbaarheid van deformatie bij voegovergangen (Schouten, Van der Kolk en Hopman, 
2011). Een voegovergang maakt deel uit van de overgangscontructie tussen bijvoorbeeld 
een aardebaan en een betonnen viaduct. De aardebaan zal, zeker na aanleg, geleidelijk 
zakken, terwijl het viaduct onderheid is en geacht wordt niet te deformeren. Een stootplaat 
vangt te grote deformatiegradiënten op: deze enkele meters lange betonnen plaat ligt aan de 
ene kant op het viaduct, aan de andere kant op de aardebaan (zie figuur 48). De asfaltlaag 
eroverheen zorgt voor een verkeersveilige gladde overgang en kan bij te grote 
zettingsverschillen makkelijker vervangen worden dan de constructie. Er blijft een 
dilatatievoeg over die dient om uitzettingsverschillen in de constructie de ruimte te geven. 
Daar bevindt zich de voegovergang (A in figuur 48), die niet moet worden verward met de 
overgangsconstructie. 
 

 
figuur 48  Overgangsconstructie tussen viaduct (links) en aardebaan (9): een enkele meters lange 
betonplaat (4) verzacht de overgang tussen het onderheide viaduct en de inklinkende aardebaan. 
Tekening uit Standaarddetails (P. Spencer), door Hansje Brinker overgenomen. 
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In het rapport wordt een korte geotechnische beschrijving gegeven van de oorzaken van 
deformaties die kunnen optreden bij overgangsconstructies. Het gaat primair om: 
• zetting van de ondergrond door belasting met de aardebaan, 
• klink van de aardebaan en 
• vormveranderingen van de constructie als gevolg van temperatuurverschillen, mogelijk 

seizoensafhankelijk. 
 Overgangsconstructies zijn een potentiële bron van verkeersonveiligheid, gebrek aan 
comfort en kostbare herstellingswerken. Rijkswaterstaat meet eens per twee jaar het gehele 
rijkssnelwegennet met het aran-voertuig, dat langs- en dwarsonvlakheid meet alsmede 
rafeling (de asfaltsamenhang). Daarmee komen seizoensinvloeden niet in zicht en ook 
bieden de metingen geen uitsluitsel over de opgetreden deformaties. Daarmee is er reden 
voor een businesscase (kosten-batenanalyse) voor de inzet van satelliet-Insar. 
 Hansje Brinker koos voor de analyse het snelwegcomplex rond het knooppunt 
Ypenburg (snelweg A13/A4) omdat 
• dit een zettingsgevoelig gebied is, 
• het knooppunt vele kunstwerken met overgangsconstructies bevat en 
• van dit gebied een groot aantal Terrasar-X-beelden beschikbaar is; 
• bovendien wordt in de toekomst de A4 verlengd. 
 Om de te verwachten deformatie goed te kunnen waarnemen, heeft Hansje Brinker 
zich gericht op satellietdata met een aanmerkelijk hogere resolutie dan de voor bijna alle 
andere hier genoemde studies gebruikte ers- en envisat-data. Terrasar-X biedt, in dit 
geval, een resolutie van 3×3 meter, versus 4×20 meter voor ers- en envisat. Bovendien is 
de kwaliteit van de Terrasar-X-data zeer goed. De precisie van de gemeten deformatie is 
tussen 0,1 en 0,3 mm per jaar. Er zijn maar liefst 75 beelden beschikbaar over de periode 
van april 2009 tot en met september 2011. 
 Door het grote aantal beelden is de atmosferische component in het signaal goed te 
isoleren en kunnen deformatiesnelheden met sub-millimeterprecisie worden bepaald. Ook 
de hoogte wordt uit de data bepaald. 
 In figuur 49 is het tracé van de A4 vanaf knooppunt Ypenburg (rechtsboven) te zien 
waarover de deformatie is bepaald. Links is de deformatiesnelheid afgebeeld, die voor de 
aardebanen direct aan weerszijden van viaducten duidelijk groot is, terwijl de viaducten zelf 
een snelheid van nul vertonen. Rechts is gepoogd door een seizoensafhankelijke 
modellering de afhankelijkheid van de deformatie van de luchttemperatuur te detecteren. In 
figuur 50 is langs dit traject zowel de hoogte als de deformatie weergegeven. Duidelijk is 
dat de aardebanen dalen met omstreeks 4 millimeter per jaar, juist aan weerszijden van de 
viaducten waarvan de locatie met lichtblauwe balken is aangeduid, terwijl de ‘pieken’ de 
viaducten zelf zijn waarvan de deformatie omstreeks nul millimeter per jaar is. 
 Het aantal gevonden langdurig coherente punten is opmerkelijk groot (vooral in 
figuur 51 is dit goed te zien). Het rapport verklaart niet waarom dit zo is: welke 
terrestrische objecten of verschijnselen zorgen voor de langdurig coherente verstrooiing 
van de sar? Dit is, zoals ook te zien is in de studies van waterkeringen, altijd een punt van 
aandacht: waar kijk je naar, is de deformatie die uit de analyse komt wel het 
deformatieverschijnsel waarnaar je op zoek bent? Dit klemt des te meer omdat het aantal 
langdurig coherente verstrooiers extreem hoog is, zoals vooral in figuur 51 goed te zien is, 
terwijl dat op asfalt toch niet a priori zou zijn te verwachten. Wel is zeker dat dit resultaat 
met envisat-data nooit bereikt zou kunnen worden. Dit lijkt zeker te maken te hebben met 
het gebruik van een kortere golflengte van 31 mm door Terrasar-X. Deze ligt dichter in de 
buurt van de karakteristieke afmetingen van Zeer Open Asfaltbeton (zoab) dan de 
golflengte van 56,6 mm van envisat. Dat zorgt in principe voor een hogere 
terugverstrooiing. Krans (2013) vermoedt dat de in zoab gebruikte 6/16 mm-fractie  
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figuur 49  Overzicht van de bepaalde deformatiesnelheden in millimeter per jaar (links) en 
seizoensafhankelijke deformatie in millimeter per graad celsius. (Afbeelding uit Schouten, Van der Kolk en 
Hopman, 2011) 

 
figuur 50  Boven: hoogte in meters langs het tracé uit de vorige figuur. Onder: deformatiesnelheid in 
millimeter per jaar. De blauwe stroken geven negen viaducten aan. (Afbeelding uit Schouten, Van der Kolk 
en Hopman, 2011) 
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figuur 51  Overzicht van de vastgestelde deformatiesnelheden van het knooppunt Ypenburg 
(A4/A13) bij Delft. Groen is nul, rood is 3 mm per jaar daling, blauw is 3 mm per jaar rijzing. 
Duidelijk is dat de aardebanen direct grenzend aan het viaduct een sterke daling vertonen, terwijl het 
viaduct zelf stabiel is. (Afbeelding uit Schouten, Van der Kolk en Hopman, 2011) 

hiervoor verantwoordelijk is en stelt voor dit te verifiëren door de puntdichtheid te 
vergelijken met die op steenmastiekasfalt, dicht asfaltbeton (dab) en cementbeton. Bij 
laatstgenoemde twee typen verharding zou vanwege de fijnere oppervlaktetextuur (veel) 
minder terugverstrooiing plaatsvinden en zouden dus ook veel minder langdurig coherente 
verstrooiers worden gevonden. Krans suggereert voorts naar discontinuïteiten te kijken: op 
plekken waar het oude asfalt wordt ‘overlaagd’ (de bovenste laag wordt hierbij vernieuwd) 
zou immers de coherentie over langere tijd verstoord worden, waardoor daar geen punten 
gevonden worden. Het is dit type overweging dat nog meer aandacht behoeft bij de 
interpretatie van de deformatieanalyseresultaten met ps-Insar. 
 In een nadere analyse zijn rond enkele viaducten de gevonden 10 tot 100 punten in 
vierkanten van enkele tientallen meters samengenomen: één voor het viaduct en één aan 
elke zijde voor de aardebaan direct grenzend aan het viaduct. Hiervan is de gemiddelde 
deformatiesnelheid bepaald: zie figuur 52. Te zien is dat er behalve een tamelijk lineaire 
deformatie van 15 mm in 2,5 jaar ook een lichte seizoensafhankelijkheid optreedt. 
 Het rapport maakt ook melding van inspectie in het terrein van de deformatie rond 
de overgangsconstructies. Zowel aan scheuren in het asfalt, overgangen in de lijn van de 
geleiderails als aan het ‘veergedrag’ van passerende auto’s is te zien dat er inderdaad 
overgangen in hoogte en daarmee van onderscheid in deformatiesnelheid tussen aardebaan 
en viaduct zichtbaar zijn. Soms zijn deze overgangen niet direct grenzend aan het viaduct 
maar enige meters verderop waarneembaar, een verschijnsel dat wordt toegeschreven aan  
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figuur 52  Deformatie gemiddeld over de 10 tot 100 punten aan een kant van het viaduct die 
hetzelfde deformatiegedrag laten zien. Dit is zowel voor de noord- als zuidkant van het viaduct 
gedaan. De gemiddelden zijn vervolgens geïnterpoleerd met een vloeiende lijn. 

het einde van de overgangsconstructie in casu de stootplaat. Daarbij wordt ook de 
positienauwkeurigheid ter sprake gebracht, die “tot enkele meters” is. 
 In het rapport wordt een aanzet gegeven om de conclusies die zich laten baseren op 
de Insar-analyse te vergelijken met de huidige terrestrische meettechnieken met onder 
meer aran. In dit stadium is het niet gelukt de betrokkenen daarover goed te ondervragen, 
maar de auteurs melden wel dat de analyse op basis van ps-Insar “een orde van grootte 
meer informatie” lijkt op te leveren dan de meetwagen. Men ziet kans het onderliggende 
fenomeen tot in detail te monitoren en op basis daarvan uitspraken te doen over de 
ontwikkeling en aan de hand daarvan over de noodzakelijke werkzaamheden. Een relatie 
met een van de parameters van het huidige meetvoertuig, de langsvlakheidsindex, kan 
echter niet dan na gedegen analyse gelegd worden en daarvoor is verdere studie en overleg 
nodig, aldus het rapport. 
 Het doel van de opdracht was een business case op te leveren. Gezien het beperkte 
tijdsbestek en de moeite alle betrokken Rijkswaterstaat-diensten en -medewerkers te 
ondervragen, bevreemdt het niet dat dit niet gelukt is. Jammer is het wel dat in het rapport  
zelfs niet het begin van een kosten-batenanalyse is beschreven. Zelfs Rijkswaterstaters 
zullen er nog een harde dobber aan hebben de kosten en baten van de huidige meet- en 
onderhoudsinspanningen aan de Rijkswaterstaatkant in kaart te brengen en af te zetten 
tegen de eventuele effectiviteitswinst als gevolg van het gebruik van Insar, maar wél 
haalbaar zou mogen worden geacht dat Hansje Brinker in het rapport de kosten van de 
Insar-methodiek zou hebben beschreven. Deze zullen waarschijnlijk uiteen vallen in de 
aanschaf van de satellietbeelden en de analyse. 
 In de offerte voor dit rapport wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderscheid tussen 
envisat en Terrasar-X en worden twee figuren getoond van het treffende verschil in de te 
verwachten puntdichtheid, maar helaas komt dit in het rapport niet terug. Of de hier 
beschreven analyse met envisat-data zou kunnen worden uitgevoerd, is zeer twijfelachtig, 
maar normaliter is Terrasar-X-data zeer kostbaar vergeleken met ers- en envisat-data, 
zeker voor 75 beelden (de brutoprijs beloopt dan al snel één tot twee ton). Alleen door de 
beelden eenmaal te kopen en daarmee analyses uit te voeren voor vele opdrachtgevers, 
zouden de kosten per opdrachtgever mogelijk acceptabel zijn. Niettemin is het dan nog 
steeds de vraag of de kosten-batenanalyse positief uitvalt. 
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3.11 Geluidsschermen 
Geluidsschermen zijn lineaire objecten langs de snelwegen. Door vervormingen kunnen 
vluchtdeuren klemmen en ontstaat het gevaar dat de constructie het begeeft, met alle 
veiligheids- en doorstromingsgevolgen van dien voor het wegverkeer. In praktijk zijn 
geluidsschermen moeilijk terrestrisch op te meten, vooral omdat ze zo uitgestrekt zijn en er 
zo weinig mogelijk hinder voor het wegverkeer mag ontstaan. Rijkswaterstaat heeft daarom 
de tu Delft opdracht gegeven te onderzoeken of Insar mogelijkheden biedt om de 
deformatie van geluidsschermen te monitoren (Arıkan en Hanssen, 2011). 
 De mate waarin objecten het satellietsignaal terugverstrooien of reflecteren in de 
richting van de satelliet, hangt in het algemeen af van de oriëntatie van het object. Als het 
object rechte hoeken heeft loodrecht op de kijkrichting van de satelliet, is de kans dat het 
object door een dubbele reflectie (‘double bounce’, zie figuur 12 rechts) optreedt als 
hoekreflector het grootst en is het sterkste signaal te verwachten. Het zijn deze sterke 
signalen waarmee de Insar-techniek het beste uit de voeten kan. 
 De kijkrichting van satellieten is vast, de richting van geluidsschermen ook. Daarom 
is het maar de vraag hoeveel geluidssschermen zo opgesteld staan dat ze bruikbare reflecties 
opleveren. Het is daarom slim dat de tu Delft het Kleinpolderplein en het nabijgelegen 
Terbregseplein in de A20 bij Rotterdam als studieonderwerp gekozen heeft: de 
geluidsschermen volgen daar de bochten van de viaducten en staan in verschillende 
oriëntaties ten opzichte van de kijkrichting van sar-satellieten. De verwachting dat 
oriëntatie van de snelweg en daarmee van de geluidsschermen van grote invloed zou zijn op 
de mate van reflectie van het radarsignaal, bleek in deze studie terecht. 
 Omdat naar verwachting de grovere resolutie van envisat onvoldoende zou kunnen 
zijn, is ook data van Terrasar-X bestudeerd. Terrasar-X biedt, in dit geval, een resolutie 
van 3×3 meter, versus 4×20 meter voor ers en envisat. Van envisat waren er 69 beelden 
over de periode van juli 2003 tot september 2010 beschikbaar; envisat heeft, althans als het 
om één kijkrichting (frame) gaat, een herhalingsfrequentie van 35 dagen. Als zowel de 
klimmende als de dalende baan van envisat wordt beschouwd en van elk ook de beide 
‘banen’ waarin een zeker object zichtbaar is, wordt de herhalingsfrequentie 4 per 35 dagen. 
Voor deze studie is slechts één kijkrichting benut. Van Terrasar-X stonden 54 beelden ter 
beschikking, opgenomen van april 2009 tot januari 2010. De herhalingsfrequentie van 
Terrassar-X is 11 dagen en als zowel klimmende als dalende baan benut worden neemt dat 
toe toe 5 dagen. De auteurs merken bovendien op dat door deze twee verschillende bronnen 
te beschouwen, een representatief beeld ontstaat van de momenteel en in de toekomst 
beschikbare sensoren en daarmee van de mogelijkheden daarvan. Bij Terrasar-X wordt 
aangetekend dat de hoge resolutie ook een keerzijde heeft: het is bijna onmogelijk om van 
geheel Nederland een opname te verzamelen. 
 Het moet gezegd worden dat het rapport de sporen draagt van de zeer korte tijd die 
beschikbaar was tussen opdrachtverlening en de opleverdatum, eind december 2011. Dit is 
niet alleen de opdrachtnemer te verwijten. Hiermee zijn de omstandigheden geschetst die af 
en toe aanleiding geven tot kritische noten in het navolgende. 
 Om antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag of de geluidsschermen hoe dan 
ook wel zichtbaar zijn in de sar-beelden, is een gemiddelde berekend van alle beelden. 
Duidelijk is dat het Terrasar-X-beeld (figuur 54) een veel hogere resolutie heeft dan het 
envisat-beeld (figuur 53). De auteurs menen dat de geluidsschermen in eerstgenoemde 
goed zichtbaar zijn, maar toch ook in het laatstgenoemde en merken op dat de zichtbaarheid 
afhangt van de oriëntatie ten opzichte van de kijkrichting van de satelliet, zoals te 
verwachten. Auteur dezes merkt echter op dat het ook (metalen) geleiderails (‘vangrails’)  
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figuur 53  Het gemiddelde-amplitudebeeld van het Terbregseplein, opgenomen met envisat. De 
resolutie is relatief beperkt. In geel zijn aangegeven de geluidsschermen uit het Rijkswaterstaat dtb. 
(Afbeelding uit Arıkan en Hanssen, 2011) 

 
figuur 54  Het gemiddelde-amplitudebeeld van het Terbregseplein, opgenomen met Terrasar-X. De 
hoge resolutie is duidelijk. De in blauw aangegeven geluidsschermen (Rijkswaterstaat dtb) zijn in 
het sar-beeld herkenbaar. (Afbeelding uit Arıkan en Hanssen, 2011) 

zouden kunnen zijn die de reflecties vertonen: de beelden bevatten te weinig informatie om 
te kunnen vaststellen dat het werkelijk de geluidsschermen zijn die zichtbaar zijn. 
 De tweede onderzoeksvraag is vervolgens of de geluidsschermen wel coherent zijn in 
de tijd. De onderzoekers merken op dat alleen al uit de grotendeels zwakke amplitude van 
de geluidsschermen in het gemiddelde beeld duidelijk is dat de fase van grote delen van de 
geluidsschermen een zeer lage signaalruisverhouding zal hebben. Dit wordt vervolgens 
geïllustreerd door het ‘klassieke’ interferogram te tonen van enkele beeldparen, zowel voor 
envisat als Terrasar-X. In figuur 55 wordt zowel de fase van het gehele klassieke 
interferogram als van een selectie ter plekke van het geluidsscherm aan de hand van het 
Rijkswaterstaat-Digitaal Topografisch Bestand (dtb) getoond. Opgemerkt moet worden dat 
de lange temporele basislijn (tussenpoos) van 175 dagen hoe dan ook ongunstig is voor het  
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figuur 55  Een ‘klassiek’ interferogram van twee envisat-beelden met een tussenpoos van 175 dagen 
en een basislijn van 84 meter geeft nauwelijks een coherente fase. (Afbeelding uit Arıkan en 
Hanssen, 2011) 

behoud van coherentie, zoals uit de klassieke interferometrie bekend. Dat had, zeker gezien 
de grote hoeveelheid envisat-beelden die beschikbaar waren, waarschijnlijk anders gekund. 
Ook is daarmee de vergelijking met een klassiek interferogram op basis van Terrasar-X-
data niet eerlijk: in figuur 56 is dit laatste getoond voor twee beelden die met een 
tussenpoos van slechts 11 dagen zijn opgenomen. Duidelijk is wel dat dit laatste beeld 
coherentie toont voor in ieder geval een aantal pixels dat haaks op de beeldrichting staat. 
Merk overigens op dat het heel inzichtelijk is zich ervan bewust te zijn hoe het menselijk 
oog op deze afbeelding een coherentiebepaling doet: men ervaart coherentie zodra men 
naburige pixelstrengen ziet die een gelijkaardige kleur hebben. Dit is precies zoals een 
coherentiefilter werkt. 
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figuur 56  Een klassiek interferogram van twee terrasar-x-beelden met een tussenpoos van 11 
dagen en een onbekende loodrechte basislijn geeft een coherente fase op een deel van de 
infrastructuur, maar auteur dezes merkt op dat onduidelijk is waarvan dit afhangt en of 
daadwerkelijk het geluidsscherm zichtbaar is. (Afbeelding uit Arıkan en Hanssen, 2011) 

 Voor de coherentie van het interferogram is ook de loodrechte basislijn, de afstand 
dwars op de baan tussen de posities van waaruit de achtereenvolgende beelden zijn 
gemaakt, van belang. Van het envisat-beeld wordt gemeld dat deze 84 meter is. Dit leidt 
normaal nauwelijks tot basislijndecorrelatie, maar dat wordt niet gemeld. Voor de 
Terrasar-X-beelden wordt nergens de basislijn gemeld. 
 Opmerkelijk is dat er helemaal geen analyse met ps-Insar gemaakt is. Het rapport 
vermeldt weliswaar het grote beeldarchief dat beschikbaar is, maar gebruikt daarvan slechts 
enkele, kennelijk tamelijk willekeurig gekozen beelden voor een analyse met klassieke 
interferometrie. Tot op beperkte hoogte is deze analyse een indicatie voor de succeskans 
van een analyse met ps-Insar, maar met ps-Insar zouden juist langdurig coherente punten 
gevonden worden die in een klassiek interferogram over het hoofd gezien worden (omdat 
hun buren dat niet zijn). 
 Het is maar zeer de vraag of het de geluidsschermen zijn die zichtbaar zijn, voor 
zover er al wat zichtbaar is. Dat geldt zelfs voor het Terrasar-X-beeldpaar, dat met een 
tussenpoos van 11 dagen is gemaakt. Het oog laat zien dat hier inderdaad sprake is van  
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figuur 57  Een op basis van het dtb (boven) gemaakte selectie van de fase van het klassieke 
interferogram van twee terrasar-x-beelden uit figuur 56. (Afbeelding uit Arıkan en Hanssen, 2011) 

coherentie, maar onduidelijk is of dit het geluidsscherm is of bijvoorbeeld de geleiderail of 
nog andere onderdelen waarvan de geometrie en de geleidbaarheid min of meer toevallig 
gunstig zijn voor het ontstaan van een sterke reflector die coherent blijft in de tijd. Van 
Vliet (2013) voegt hieraan toe dat de voor Rijkswaterstaat relevante deformatie van 
geluidsschermen aan de voet plaatsvindt, terwijl de reflecties mogelijk juist op hogere delen 
van de geluidschermen plaatsvinden. Daar zijn echter deformaties door windbelasting en 
temperatuurverschillen maatgevend en deze zullen verschillen van die van de fundering. 
De resultaten laten waarschijnlijk niet toe deze signalen van mogelijk verschillende locaties 
van het geluidsscherm van elkaar te onderscheiden. Op basis van de gepubliceerde 
fasebeelden moet het bovendien hoe dan ook bijna onmogelijk worden geacht een 
deformatie te bepalen. Verder is het aannemelijk dat de coherentie sterk afhangt van de 
oriëntatie van de lineaire infrastructuur, wat het ook moge zijn, ten opzichte van de 
kijkrichting van de satelliet. 
 De auteurs concluderen dat C-band-data veel minder coherent is dan Terrasar-X-data 
en dat dit zou kunnen afhangen van niet alleen de grootte van de resolutiecel, maar ook van 
bijdragende signalen van bijvoorbeeld auto’s, die immers ook van metaal zijn en sterk 
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kunnen reflecteren. Voorts hebben kortere golflengten een ander soort terugverstrooiing 
tot gevolg. Weliswaar toonden de coherentiebeelden dat er elementen van de 
geluidsschermen coherent zijn, maar in hoofdzaak wordt de coherentie te zeer beperkt door 
de oriëntatie van de geluidsschermen ten opzichte van de kijkrichting van de satelliet om 
radarinterferometrie een bruikbaar instrument voor deformatiesignalering van 
geluidsschermen te laten zijn. De auteurs stellen dat van de 860 km geluidsschermen 
slechts ongeveer 10% loodrecht op de kijkrichting van de satelliet staat en dus voor een 
hoekreflectorachtig signaal zou kunnen zorgen. Niettemin komt er ook signaal vanuit niet-
loodrechte kijkrichtingen, waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Daarnaast is het volgens 
de auteurs nog maar de vraag in hoeverre de deformatie een component in de kijkrichting 
van de satelliet heeft. 
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4 Projecten buiten Rijkswaterstaat 

4.1 Inleiding 
Projecten op het gebied van deformatiebepaling met Insar waarbij op een of andere manier 
Rijkswaterstaat betrokken was, al dan niet als opdrachtgever, zijn in hoofdstuk 3 behandeld. 
In dit hoofdstuk worden instructieve projecten behandeld waar Rijkswaterstaat niet bij 
betrokken was, hoofdzakelijk binnen Nederland. 
 Een deel van de projecten is uitgevoerd door hét Nederlandse onderzoeksinstituut 
met betrekking tot deformatiemeting met Insar: de Technische Universiteit Delft (§ 4.2). 
Rijkswaterstaat heeft hiermee meestal een raamcontract. Het sbir-project (zie § 3.6.1) bood 
de tu Delft een gelegenheid de kennis te ‘vermarkten’. Dit heeft geleid tot de oprichting 
van de commerciële tak Hansje Brinker. De projecten die door Hansje Brinker in het kader 
van het sbir-traject zijn uitgevoerd en de overige projecten voor Rijkswaterstaat worden 
behandeld in het hoofdstuk over Rijkswaterstaat-projecten (§ 3.6). Overige projecten van 
Hansje Brinker worden beschreven in § 4.3. 
 Vele instructieve projecten hebben plaatsgevonden in het kader van bijvoorbeeld 
projecten van esa of de Europese Gemeenschap (§ 4.6 en 4.7). Daarnaast is het proefschrift 
van Gini Ketelaar (Nederlandse Aardoliemaatschappij) over de geschiktheid van Insar om 
deformatie als gevolg van delfstofwinning te meten interessant (§ 4.4). Daaraan gerelateerd 
zijn de vergelijkende deformatiemetingen door de gas- en zoutwinning nabij Franeker 
(§ 4.5). 

4.2 Technische Universiteit Delft 
Sinds de techniek van het meten van deformatie met radarinterferometrie in de jaren 
negentig in opkomst was, hebben verschillende disciplines binnen de Technische 
Universiteit Delft zich daarover gebogen. Omdat het om een geometrische techniek gaat, is 
het niet vreemd dat juist de toenmalige Faculteit Geodesie daarin het voortouw nam. 
Uiteindelijk is het onderzoek naar de techniek hoofdzakelijk ondergebracht bij de groep 
Mathematische Geodesie en Puntsbepaling, op dit moment vallend onder de afdeling 
Geoscience en Remote Sensing van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (de 
faculteit Geodesie is opgeheven). 
 Eén van de promovendi op deze techniek, Ramon Hanssen, is bij genoemde groep 
inmiddels hoogleraar en vakgroepvoorzitter. Zijn proefschrift Radar interferometry. Data 
interpretation and error analysis is als boek uitgegeven (Hanssen, 2001) en mag worden 
beschouwd als een standaardwerk op het gebied van deformatiemeting met 
radarinterferometrie. Het wordt hier niet apart behandeld. 

4.2.1 Bodemdaling Kennemerland 
Zoals al eens genoemd in § 3.6.3, werd in juli 2005 een workshop georganiseerd bij 
Rijkswaterstaat AGI naar aanleiding van alarmerende berichten over versterkte 
bodemdaling bij de Noordhollandse kust in de buurt van de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering. Dit veroorzaakte enige ophef, niet alleen omdat de berichten erover ernstig 
waren, maar ook omdat de deskundigen het niet eens waren over deze ernst en de oorzaken 
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en meetbaarheid van het verschijnsel. In deze multidisciplinaire workshop is veel kennis 
boven water gekomen en met elkaar verbonden. Uiteindelijk leidde de workshop in 2008 tot 
het gedegen multidisciplinaire boek Bodemdaling langs de Nederlandse kust. Case 
Hondsbossche en Pettemer zeewering (Barends et al., 2008), waarin verschillende 
wetenschappelijke artikelen zijn gebundeld. Twee van deze artikelen worden hier in twee 
achtereenvolgende paragrafen behandeld. 
 In genoemd boek wordt de mede door de Europese ruimtevaartorganisatie esa 
gefinancierde analyse met radarinterferometrie door de tu Delft van de bodemdaling in het 
Kennemerland besproken (Hanssen, Van Leijen en Van Zwieten, 2008). Hierbij wordt zeer 
diepgaande en uitgebreide analyse gemaakt (31 pagina’s) van de meetcampagnes en de 
karakteristieke verschillen daartussen met waterpassen en deformatiemeting met ps-Insar. 
Begonnen wordt met de beschrijving van de gaswinning in de regio Alkmaar en de 
geologische eigenschappen van het gebied, waarbij ook de relatief sterke ‘wijdschalige’3 
geologische daling in dit gebied wordt behandeld. Omdat er dit gebied gaswinning heeft 
plaatsgevonden, is er een groot archief aan waterpasdata van peilmerken beschikbaar van 
hoge kwaliteit (hoewel bepaalde kwaliteitsparameters niet ter beschikking stonden). 
Vervolgens wordt het karakter en de kwaliteit van de waterpasdata en ps-Insar-data 
afzonderlijk en in vergelijking met elkaar op allerlei geostatistisch hoogstaande manieren 
geanalyseerd. Zonder daarover in detail te treden, kunnen de volgende opmerkingen en 
conclusies van ofwel de auteurs ofwel de lezer van het artikel worden opgesomd. 
• Voor de sar-data wordt gebruik gemaakt van ers-1 en -2 en envisat. Laatstgenoemde 

wordt niet in één meetreeks met eerstgenoemden geanalyseerd, maar apart. 
• Door het gebruik van ers kan worden teruggekeken tot 1992. 
• Waterpasgegevens zijn beschikbaar vanaf het begin van de gaswinning in 1972 tot aan 

2007. De waterpascampagnes vinden echter op minder continue basis plaats dan de 
satellietopnamen. Zo zijn er maar twee campagnes tijdens de waarnemingen door 
envisat. Men heeft hiermee in de analyse rekening gehouden. 

• Het aantal in de ps-Insar-analyse bruikbare meetpunten (langdurig coherente 
verstrooiers) is met 88.000 voor envisat veel hoger dan de 28.000 voor beide ers-
missies. Dit terwijl het aantal satellietbeelden van envisat aanmerkelijk lager is. 
Interessant is de voetnoot dat het aantal gevonden meetpunten sterk afhangt van de 
parameters waarmee de algoritmen aan het werk gezet worden: daarbij wordt een 
afweging gemaakt tussen het gebruik van veel punten met een gemiddeld lagere 
kwaliteit en minder punten met een gemiddeld hogere kwaliteit. 

• De ruimtelijke verdeling van deze meetpunten volgt vooral de locaties van wat men 
‘harde infrastructuur’ noemt: bebouwing, wegen en spoorwegen. Dit maakt dat de 
satellietmethode op veel plekken waar men een hoge informatiedichtheid zou verlangen, 
juist aan dichtheid te wensen overlaat en vice versa. 

• Ketelaar (2008) wordt geciteerd in haar conclusie dat, als alle potentiële satellietbanen 
worden gebruikt, dan zeker 90% van de gebouwen een coherent radarmeetpunt 
oplevert. Men merkt vervolgens op dat daarmee dus de meetdichtheid (a priori, RS) is af 
te schatten door gebruik te maken van een topografische kaart van de omgeving. 

• Zowel de ruimtelijke als de temporele dichtheid van de satellietwaarnemingen is veel 
hoger dan die van de waterpassingen. 

                                                        
3 Het wat weinig elegante begrip ‘wijdschalig’ wordt gebruikt om verwarring te voorkomen: in de geodesie noemt men 

‘een groot gebied bestrijkend’ kleinschalig (bijvoorbeeld 1:100.000) en ‘gedetailleerd’ grootschalig (bijvoorbeeld de 
Grootschalige Basiskaart Nederland of 1:5.000), terwijl in het spraakgebruik met grootschalig juist ‘een groot gebied 
bestrijkend’ wordt aangeduid. 
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• Als nulhypothese wordt aangenomen dat de deformatie een lineair karakter heeft. Dit is 
ook nodig om de onderbepaaldheid van het ps-Insar-schattingsprobleem zo klein 
mogelijk te maken. 

• Met behulp van de temporele coherentie schat men op basis van de faseresiduen of het 
aangenomen lineaire model goed klopt. Dat deze voor envisat hoger is kan worden 
toegeschreven aan de betere kwaliteit van het envisat-instrument, maar ook aan het feit 
dat de envisat-meetreeks korter in de tijd is, waardoor de kans op afwijkingen in de 
lineariteit van het deformatiegedrag kleiner is. Daarom wordt vervolgens een analyse op 
‘spatio-temporele consistentie’ uitgevoerd. 

• De satellietwaarnemingen worden in deze analyse van de kijkrichting gedeprojecteerd 
alsof het zuiver verticale deformatie betreft. 

• Zoals in § 2.5 uiteengezet, kan als reeksen beelden uit meerdere satellietbanen (althans 
grondsporen) worden geanalyseerd, de kijkrichting van de satelliet worden ontbonden in 
een verticale en horizontale beweging. In het artikel wordt opgemerkt dat Ketelaar 
(2008) aangetoond heeft dat voor het Groningen-gasveld zowel een verticale als een 
horizontale bewegingscomponent kan worden gedetecteerd. 

 
Aan het einde van het artikel wordt opgemerkt dat de vereffende waterpas- of radardata 
voor veel gebruikers niet het eindproduct van de analyse zijn. Zij zijn immers op zoek naar 
gegevens over, of een model voor of toetsing van, een bepaald geofysisch verschijnsel. “De 
bronparameters van deze modellen zijn vaak de echte onbekenden waar de geodetische 
metingen voor zijn uitgevoerd.” Dat is een op zich behartigenswaardige vaststelling, 
waartoe vervolgens opnieuw een analyse wordt uitgevoerd: van de parameterruimte 
ditmaal. 
 Niet expliciet genoemd, maar een niet onbelangrijke conclusie lijkt dat deformatie als 
gevolg van geologische en delfstofwinningsprocessen in de diepe ondergrond worden 
afgeleid uit hoogteveranderingen aan of dicht onder het aardoppervlak. In het geval van 
waterpassingen maakt het artikel weliswaar duidelijk dat deze plaatsvinden op 945 
peilmerken in het studiegebied, maar de relatie met het maaiveld wordt niet gelegd. Dat 
hoeft wellicht ook niet omdat geodeten wel duidelijk is dat de peilmerken vanwege de 
manier waarop die normaliter gefundeerd worden de bewegingen van de diepe ondergrond 
weerspiegelen. 
 Het artikel legt echter nauwelijks expliciet het verband tussen beweging van de 
peilmerken en datgene wat met ps-Insar wordt gemeten. Opgemerkt wordt wel dat een 
directe vergelijking tussen waterpassingen en radarwaarnemingen feitelijk niet mogelijk is 
omdat de metingen plaatsvinden op verschillende locaties. “Hierdoor kan niet worden 
gegarandeerd dat beide technieken dezelfde fenomenen beschrijven, waardoor een validatie 
strikt genomen niet mogelijk is.” Dit leidt tot een ruimtelijke interpolatie die grondig wordt 
toegelicht. Uit de waarneming dat de door het algoritme gevonden ps-Insar-meetpunten 
bestaan uit harde objecten die hoofdzakelijk worden gevonden in bebouwd gebied zou men 
mogen concluderen dat beide technieken hetzelfde verschijnsel meten, immers: bebouwing 
zorgt voor reflecties (hopelijk niet meervoudig via de verzakkende stoep voor de deur) en 
ook de meetbouten zijn in bebouwing aangebracht. Dit blijkt ook uit de geostatistische 
analyse.  
 
De uiteindelijke conclusies van het artikel laten zich als volgt formuleren: 
• De precisie en betrouwbaarheid van de meting van bodembeweging met 

satellietradarinterferometrie doet niet onder voor die van waterpassingen. Als er meer 
dan twintig radarbeelden beschikbaar zijn en waterpassingen niet vaker dan twee keer 
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per jaar worden uitgevoerd, hebben de schattingen uit radarmetingen zelfs een hogere 
precisie, citeert men Ketelaar (2008). 

• De root mean square error (rmse) van het verschil tussen de radar- en de 
waterpasschattingen is 1,18 mm/jaar voor de ers-tijdreeks afgeleid uit 47 
vergelijkingsparen en 1,54 mm/jaar voor de envisat-tijdreeks, afgeleid uit 90 
vergelijkingsparen. 

• Als in deze situatie wordt aangenomen dat beide technieken een vergelijkbare precisie 
hebben, kan worden geconcludeerd dat de precisie van de deformatieschatting uit de 
radardata circa 1 mm per jaar is. 

• De tijdreeksvergelijking per epoche levert een rms van ongeveer 5 mm. 
• Uit de temporele variabiliteit van de radarmetingen kan men afleiden dat de intrinsieke 

meetruis in de data, geïnduceerd door instrumentele i.c. thermische en 
dataverwerkingsruis, 3,5 mm is. 

• Hoewel het deformatiesignaal klein is relatief ten opzichte van de meetprecisie, is de 
signaalruisverhouding voldoende om het deformatiesignaal te kunnen schatten. 

• In de regio Kennemerland zijn in de periode 1992–2007 verschillende 
deformatiekommen waargenomen. Maximale bodemdaling over deze periode is 
ongeveer 40 mm, corresponderend met maximale dalingssnelheden van 3,5 mm per jaar. 

• Ook is een bodemstijging van ongeveer 1 mm per jaar waargenomen, waarschijnlijk een 
gevolg van het terugpompen van gas in het veld bij wijze van buffer. 

• Omdat de gaswinning in een beperkte tijd heeft plaatsgevonden en de gasvelden ook als 
buffer worden gebruikt door gas terug te pompen, is het niet verantwoord 
deformatiesnelheden te extrapoleren naar bijvoorbeeld centimeters per eeuw. 

4.2.2 Deformatie van de Hondsbossche en Pettemer zeewering 
Net als de in de vorige paragraaf behandelde casus van de bodemdaling in het 
Kennemerland als gevolg van gaswinning, wordt ook de deformatie van de Hondsbossche 
en Pettemer Zeewering behandeld in het boek Bodemdaling langs de Nederlandse kust. 
Case Hondsbossche en Pettemer zeewering (Barends et al., 2008). Het artikel van Hanssen, 
Van Leijen en Van Zwieten (2008) over het Kennemerland dient als – zeer uitgebreide –
 illustratie van de mogelijkheden van deformatiemeting met ps-Insar; het wordt daar ook 
vergeleken met uitgebreide waterpascampagnes. Het hier behandelde artikel van Van 
Leijen, Humme en Hanssen (2008) gaat specifiek over de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering. Dit onderzoek werd ook opgevoerd in het eindrapport van het bedrijf Hansje 
Brinker in het kader van de sbir-aanbesteding van Rijkswaterstaat (§ 3.6.3). Het artikel 
staat veel minder diepgaand stil bij de geostatistische aspecten van de analyse en de 
vergelijking met de waterpassingen dan het artikel over het Kennemerland. Wel bevat het 
een aardige, tamelijk compacte inleiding over de techniek. 
 Duidelijker dan elders wordt uitgelegd dat de uit de analyse berekende 
afstandsverandering nog niet direct de deformatie is. De techniek levert 
afstandsveranderingen in de kijkrichting van de satelliet op. Verschillende verplaatsingen 
van het aardoppervlak kunnen leiden tot dezelfde afstandsverandering in de kijkrichting 
van de satelliet: het is immers een projectie. Als uitsluitend beelden uit één ‘frame’ worden 
gebruikt, kan de afstandsverandering niet worden gedeprojecteerd. Hoewel deze eigenschap 
in het artikel uitgebreid wordt uiteengezet (hier toegelicht in § 2.5 en figuur 10), is toch 
volstaan met maar één ‘frame’, waardoor niet zeker is of de deprojectie van de 
weglengteverandering tot een verticale deformatie valide is. 
 Interessant is de toelichting bij het filteren van resultaten: niet elke waarde die uit 
het algoritme komt, wordt ook geaccepteerd. Er wordt een grenswaarde gebruikt voor de 
deformatie afhankelijk van de verstreken tijd, een spatio-temporele consistentie (stc), zoals  
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figuur 58  Een vogelvluchtoverzicht van de punten waarvan de deformatie kon worden berekend (zie 
de schaal rechtsboven in mm/jaar), gedrapeerd op een luchtfoto. De punten liggen vooral aan de 
zeezijde, als gevolg van de harde grove bekleding. (Afbeelding tu Delft) 

 
figuur 59  Het verschil in deformatie van de kruin in noorden en de kruin plus voet in het zuiden 
laat toe van een ‘kanteling’ te spreken – zie tekst. (Afbeelding tu Delft) 

diepgaander uitgelegd in het artikel over het Kennemerland. Afhankelijk van de lengte van 
de dataset (8 jaar voor ers en 5 jaar voor envisat) is dit 9 resp. 8 mm. Daarnaast wordt een 
ruimtelijke filtering toegepast om pixels die min of meer toevallig door het algoritme 
komen (als gevolg van het oplossen van ambiguïteiten in het sterk onderbepaalde probleem, 
zie § 2.6) uit te filteren. Er moet een minimum aantal naburige pixels voorkomen met 
ongeveer dezelfde uitkomst. Bovendien wordt nog een ruimtelijke middeling toegepast. 
 Alle waarden van een dergelijke analyse zijn in principe relatief ten opzichte van 
elkaar, wordt als waarschuwing gegeven. In dit geval is er reden om een wolk punten in de 
buurt van Heiloo als stabiel te veronderstellen. De oplossing wordt dus ten opzichte 
daarvan gegeven. 



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 
 
 

80 Swartvast 

 
figuur 60  Een opmerkelijk grote, lokale verzakking blijkt in het terrein de verzakking van de 
betonnen ondergrond onder aan een betonnen trap te zijn. Afbeelding uit Hansje Brinker (2010) 

 
figuur 61  Een kleine afwijking ten opzichte van de omgeving aan de waterlijn blijkt in het terrein te 
worden veroorzaakt door enkele weggezakte stenen. Afbeelding uit Hansje Brinker (2010) 

 Opmerkelijk is dat het aantal punten waarvan de berekende oplossing daadwerkelijk 
een waarheidsgetrouwe deformatie zou moeten representeren, zeer groot is. Zie figuur 58. 
De zeezijde bestaat uit een bezetting met steenbekleding, die tot een onwaarschijnlijk hoge 
dichtheid aan geldige langdurig coherente verstrooiers leidt. De dichtheid aan de landzijde 
is veel lager, voor de Hondsbossche Zeewering nog meer dan voor de Pettemer. Het artikel 
licht toe dat het verschil in dichtheid een gevolg moet zijn van de bekleding van de 
waterkering: “daar waar de Pettemer zeewering opgebouwd is uit open steenasfalt (osa) 
met een dunne laag zand, is de Hondsbossche zeewering opgebouwd uit een dikke laag 
aarde en gras, waardoor de radarreflectie sterk variabel is in de tijd”. Krans (2013) stemt in 
met deze verklaring, maar wijst vooral op de overeenkomst met het extreem hoog aantal 
gevonden punten op het Zeer Open Asfaltbeton (zoab) van knooppunt Ypenburg, zoals in 
§ 3.10 beschreven. Bij zoab zorgt waarschijnlijk het feit dat de ‘typische grootte’ van de 
gebruikte steenfractie 6/16 mm in de orde is van de X-band-golflengte van 31 mm voor een 
sterke terugverstrooiing. Nu lijkt open steenasfalt erg op zoab, maar dan met steenfractie 
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12/32 mm, dus tweemaal zo groot als die van zoab. De waarnemingen zijn in het geval van 
de Hondsbossche Zeewering gedaan met C-band, dat een bijna tweemaal zo grote 
golflengte heeft als X-band. De verhouding tussen de afmeting van het 
oppervlaktemateriaal en de golflengte is dus ongeveer gelijk. Krans concludeert dat deze 
consistentie het waarschijnlijk maakt dat de in § 3.10 gegeven verklaring ook hier geldt. 
Overigens leidt het grote aantal meetpunten ertoe dat de deformatieanalyse erg 
betrouwbaar is. 
 De opmerkelijke lineaire structuur van de gevonden punten in figuur 58 en figuur 61 
zou normaliter wijzen op een soortgelijke structuur van het terugverstrooiende object, 
maar de foto rechts in figuur 61 laat zien dat dit niet de verklaring is. Vermoedelijk is de 
verklaring te vinden in de verwerkingsalgoritmen, die inmiddels overigens aanzienlijk 
verder ontwikkeld zijn. 
 Voor de schatting van de oplossing van de deformatie wordt een aantal 
karakteristieke parameters gegeven. Onder meer wordt de precisie genoemd: 
• deformatie per epoche (per radar-acquisitie): ! ≈ 4–5 mm; 
• lineaire deformatiesnelheid, geschat uit tijdreeks: ! ≈ 0,1–0,2 mm; 
• hoogte van het meetpunt: ! ≈ 1–2 m. 
 De deformatieanalyse laat toe te spreken van een kanteling van de zeewering: zie 
figuur 59. Het blijkt dat, als de voet van de dijk in het noorden stabiel wordt verondersteld 
ten opzicht van Heiloo, de kruin in het noorden met omstreeks 1 mm per jaar zakt, terwijl 
in het zuiden (Camperduin) zowel de kruin als de voet met omstreeks 2 mm per jaar 
zakken. Daardoor zou men kunnen spreken van een ‘kanteling’ van de voet over de lengte 
van de zeewering met –2,2 mm per jaar. Merkwaardig is dat de kanteling van de voet groter 
is dan die van de kruin. Als mogelijke oorzaak wordt daarvoor aangevoerd dat er 
differentiële compactie optreedt als gevolg van de verzwaring van de Pettemer dijk in 1994. 
 Voorts worden in het artikel enkele lokale effecten nader onderzocht. Een betonnen 
trap is, mits goed georiënteerd ten opzichte van de kijkrichting van de satelliet, een 
uitstekend voorbeeld van een hoekige reflector die een langdurig coherent signaal kan 
veroorzaken. Zo’n trap blijkt in deze dijk aanwezig: zie figuur 60. In het terrein zelf is 
vastgesteld dat het beton waarop de trap aan de onderzijde uitkwam verzakte maar de trap 
niet. De trap zelf geeft geen opmerkelijk signaal, maar de verzakking van de ondergrond ten 
opzichte van de trap resulteert in een constante deformatie van –5 mm per jaar of –4 cm 
over de gehele periode. 
 Een ander lokaal effect van een zakking van zo’n 2 tot 3 mm per jaar blijkt bij nadere 
bestudering in het terrein te komen doordat enkele zettingsstenen aan de vloedlijn iets 
lijken te zijn verzakt. Zie figuur 61. 
 Deze studie heeft een opmerkelijk groot aantal coherente verstrooiers opgeleverd en 
ook duidelijk gemaakt dat een grove steenbekleding goed kan worden waargenomen, maar 
een zanderige of grasachtige niet of nauwelijks. Ook enkele lokale anomalieën konden 
worden opgemerkt en thuisgebracht. Aan de andere kant kon een bepaalde duidelijke lokale 
constante zakking niet worden thuisgebracht, mogelijk doordat er direct na de gebruikte 
tijdreeks van de satellietbeelden een wijziging aan de bekleding is aangebracht. In het boek 
waarin dit artikel is gepubliceerd gaat het om de langetermijn geologische processen, ook in 
relatie tot zeespiegelstijging. Het artikel meldt dat de zakking aan de zuidkant zou kunnen 
worden geëxtrapoleerd tot 22 cm per eeuw, hetgeen significant is ten opzichte van een 
zeespiegelstijging van 24 cm per eeuw. Afgezien nog van de onzekerheid in dit laatste getal, 
lijkt de opmerking in het artikel verstandig dat nog moet worden vastgesteld of de zakking 
wel het gevolg is van langetermijn-geotechnische processen. Extrapolatie van een 
geconstateerde zakking naar een eeuw is niet verantwoord, tenzij gedegen onderbouwd. 
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4.2.3 Winkelcentrum ’t Loon te Heerlen 
Winkelcentrum ’t Loon te Heerlen kwam in 2011 in het nieuws omdat er in de 
onderliggende parkeergarage plotseling een betonnen paddestoelkolom wegzakte (figuur 
62). Daarmee kwam de stabiliteit van het winkelcentrum in gevaar. De oorzaak zou men 

 
figuur 62  Een paddestoelkolom in de parkeergarage onder het winkelcentrum ’t Loon in Heerlen is 
plotseling verzakt. Tussen de vergeefs opgstelde stutten is op anderhalve metere van het plafond nog 
de bovenzijde van de kolom te zien. (Foto 4 december 2011, gemeente Heerlen) 

 
figuur 63  Twee punten op de hoek van het winkelcentrum laten een duidelijke lineaire deformatie 
zien, terwijl de rest stabiel is. (Afbeelding tu Delft) 
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figuur 64  Als de waarnemingen van drie achtereenvolgende sar-satellieten worden geanalyseerd en 
aangenomen wordt dat de deformatie min of meer lineair is, ontstaat een meetreeks die al een 
lineaire deformatie vertoont sinds 1992. Vanaf 2010 treedt een aanmerkelijke versnelling op in de 
verzakking. Van onder naar boven: ers-1 en -2, envisat en radarsat. (Afbeelding tu Delft) 

kunnen zoeken bij de mijnbouw, die inderdaad in de directe ondergrond van het 
winkelcentrum heeft plaatsgevonden, of in karstverwering, maar de deformatie is zo 
plaatselijk (in de orde van meters) dat de oorzaak in de zeer ondiepe ondergrond moet 
worden gezocht. 
 De tu Delft heeft dit verschijnsel met de ps-Insar-techniek bestudeerd. Ramon 
Hanssen presenteerde tijdens het ahn-congres op 6 maart 2012 een analyse (Hanssen et al., 
2012). Het blijkt dat slechts twee punten een zeer duidelijk afwijkende deformatie vertonen 
ten opzichte van de rest van het winkelcentrum, dat langdurig stabiel is: zie figuur 63. 
 De tu Delft heeft de waarnemingen van drie achtereenvolgende sar-satellieten 
verwerkt. Deze volgen elkaar in de tijd goed op: ers-1 en -2 namen waar van 1992 tot 2001, 
envisat volgde van 2003 tot en met 2010 en om de reeks voort te zetten is data gekocht van 
radarsat vanaf 2010. Als wordt aangenomen dat de deformatie min of meer lineair is, 
kunnen de analyseresultaten aan elkaar geplakt worden: zie figuur 64. Het wordt duidelijk 
dat er al in 1992 sprake was van een lineaire deformatie van –4 tot –5 mm per jaar. Vanaf 
2010 treedt een aanmerkelijke versnelling op in de verzakking tot zo’n –14 mm per jaar. 
Als de koppeling van de deformatiereeksen valide is, beloopt de totale verzakking sinds het 
begin van de sar-waarnemingen in 1992 zo’n 9 cm. 
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4.2.4 Bodembeweging in Nederland als gevolg van grondwaterstandvariaties 
Op 2 november 2012 promoveerde Miguel Caro Cuenca aan de tu Delft op het proefschrift 
Movement along fault lines in the Netherlands due to groundwater variation. Het was 
bekend dat er in Brabant en Limburg breuklijnen zijn, die al dan niet gerelateerd zijn aan de 
mijnbouw in dit streek. Eén van de grootste gevolgen daarvan was de aardbeving in 
Roermond in 1992, met een grootte van 5,8 op de schaal van Richter de zwaarste die ooit in 
Nederland is geregistreerd. Caro Cuenca heeft nu met Insar de bodembeweging langs de 
breuklijnen geanalyseerd. 
 Zijn conclusie is dat er inderdaad beweging langs de breuklijnen plaatsvindt, namelijk 
met een – tamelijk lage – snelheid van omstreeks een millimeter per jaar. Deze beweging is 
echter niet tectonisch van aard (beweging van aardkorstplaten) maar waarschijnlijk het 
gevolg van verschillen in de grondwaterstand aan weerszijden van de breuklijn. Dit 
betekent ook de tectonische spanningen die zich opbouwen en zich in aardbevingen kunnen 
ontladen, nauwelijks waarneembaar zijn. 

4.3 Hansje Brinker (Delft) 
In § 3.6.1 is beschreven hoe het bedrijf Hansje Brinker, speciaal voor dat doel opgericht 
door medewerkers van de tu Delft, een Rijkswaterstaat-prijsvraag won voor het doen van 
haalbaarheidsonderzoek naar het inzetten van nieuwe waarnemingstechnieken voor het 
beheer van waterkeringen. De projecten van Hansje Brinker die in samenwerking met 
Rijkswaterstaat hebben plaatsgevonden, zijn beschreven vanaf § 3.6.3. Projecten uitgevoerd 
door de tu Delft, maar niet in naam van Hansje Brinker, zijn beschreven in § 4.2. Eén 
overig project worden in deze paragraaf beschreven. 

4.3.1 Gemeente Diemen 
Omdat de gemeente Diemen gelegen is op slappe grond, vinden voortdurend 
ophoogwerkzaamheden plaats. Daarbij moet de infrastructuur zoals rioleringen weer op 
hoogte gebracht worden ten opzichte van de onderheide niet verzakkende bebouwing. De 
verzakking kan oplopen tot wel 50 cm in 20 jaar. Dit brengt enorme kosten en overlast met 
zich mee. De gemeente Diemen heeft daarom Hansje Brinker het volgende gevraagd. 
• Wat is de ruimtelijke variabiliteit van de verzakking in de gemeente Diemen? Het is 

bekend dat niet in alle wijken en wijkdelen van de gemeente de verzakking in dezelfde 
mate optreedt. 

• Hoe reageert de bodem op ophoging zoals de gemeente die nu toepast? Het is bekend dat 
wanneer straten worden opgehoogd, ze in de daaropvolgende periode sneller zakken als 
gevolg van het extra aangebrachte gewicht. Door de verzakking voor en na 
herstelwerkzaamheden nauwkeurig in kaart te brengen kunnen werkzaamheden worden 
geoptimaliseerd. 

Hansje Brinker doet hiervan in een rapport uitgebreid verslag, waarbij in bijlagen de 
analyse voor veertig deelgebieden/wijken afzonderlijk is weergegeven (Schouten, 2011). De 
gemeente Diemen heeft hiertoe de gegevens van de ophogingen beschikbaar gesteld. 
 Dit is, ten opzicht van de andere in dit rapport beschreven studies, een van de weinige 
analyses waarbij het specifiek over het maaiveld gaat en het erom gaat de langdurig 
coherente verstrooiing aan bebouwing weg te laten. Het rapport van Hansje Brinker bevat 
om het verstrooiingsmechanisme te illustreren een aardig plaatje: zie figuur 65. Zoals vaker 
bij harde objecten, is het primaire verstrooiingsmechanisme een twee- of drievoudige 
weerkaatsing van het radarsignaal, eerst aan bebouwing en daarna aan het verharde 
maaiveld of andersom, waardoor een hoekreflectorachtige geometrie ontstaat die de 
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figuur 65  Hoekreflectorachtige terugstrooiing op bebouwing en maaiveld/verharding en de wijze 
waarop de geometrie verandert door verzakking van het maaiveld en de ophoging daarna. Ook is 
aangeduid dat dit een cyclisch proces is. (Afbeelding uit Schouten, 2011) 

 
figuur 66  Deformatie voor een wijk in Diemen (midden). Rechts is de deformatiesnelheid uitgezet 
tegen de hoogte van het punt. De groene en grijze punten liggen waarschijnlijk op bebouwing: ze 
dalen niet of nauwelijks én ze liggen grosso modo op grotere hoogte. De precisie in hoogtebepaling is 
1 tot 2 meter. (Afbeelding uit Schouten, 2011) 

radarstraling zeer efficiënt terugstrooit in de richting van de sensor. Dit levert reflecterende 
punten die mogelijk langdurig coherent zijn en louter de zakking van het maaiveld laten 
zien. 
 Omdat het over de deformatie van het maaiveld gaat, is een onderscheid gemaakt 
naar de gevonden hoogte van het gedetecteerde punt. Het rapport illustreert dat een 
duidelijke scheiding in deformatie wordt gevonden tussen punten die hoger dan 1 meter 
boven nap liggen (namelijk die op de stabiele gefundeerde bebouwing) en de punten die 
lager liggen: zie figuur 66. De analyse heeft plaatsgevonden nadat deze selectie is gemaakt. 
Overigens wordt daarbij opgemerkt dat de hoogtebepaling in deze techniek niet beter dan 
op 1 à 2 meter kan plaatsvinden. 
 Voor een analyse met ps-Insar moet altijd een referentiepunt worden genomen 
waarvan wordt aangenomen dat deze niet deformeert. Opmerkelijk is dat een aanvankelijk 
gekozen viaduct wel degelijk bleek te zakken ten opzichte van het gemiddelde van de  
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figuur 67  Maaivelddaling in een deelgebied van Diemen dat sterk gevoelig is voor verzakking. Punten die 
niet dalen zijn niet uitgefilterd. De blauwe band geeft de periode aan dat volgens de gemeente Diemen in dit 
deelgebied ophoogwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De witte stroken zijn perioden dat er geen 
satellietdata beschikbaar was. Omdat data van verschillende satellieten moeilijk te combineren is, heeft 
Hansje Brinker vermoedelijk de hoogte na zo’n periode weer op nul gezet, hetgeen de discontinuïteit 
verklaart. (Afbeelding uit Schouten, 2011) 

bebouwing van Diemen, namelijk met 0,8 mm per jaar. Hiervoor is gecorrigeerd. 
Opgemerkt wordt dat dit nog steeds weinig is ten opzichte van de 5 mm per jaar die de 
omringende grond rond de A10 deformeert. 
 Een analyse met ps-Insar heeft zoals in § 2.6 is besproken te kampen met een 
kolossale onderbepaaldheid. Een dergelijk probleem wordt minder lastig oplosbaar als door 
alle beelden een lineaire of anderszins parametrische deformatie kan worden aangenomen. 
figuur 65 laat echter zien dat een ophoging tot een trendbreuk in de deformatie leidt, 
althans in het weglengteverschil. Daardoor heeft Hansje Brinker de analyse uitgevoerd met 
inachtneming van het jaartal van ophogen. De analyse is gescheiden in een analyse vóór en 
na de werkzaamheden. Dit is goed te zien in de deformatiegrafiek van een sterk voor 
verzakking gevoelig deelgebied in Diemen: figuur 67. 
 Die analyse moet ook antwoord geven op de vraag wat het effect van ophogen is. 
Daartoe heeft Hansje Brinker een selectie gemaakt van punten vóór en na ophogen volgens 
het 30%-percentiel in de deformatiesnelheid en daarvan per ophooggebied de gemiddelde 
deformatie bepaald voor en na ophoging. Zo is te zien dat in de noordelijke wijken de 
zakking aanmerkelijk versnelt na ophoging, in de zuidelijke echter niet, terwijl deze toch al 
het minst verzakten. Door de dataset nader te bekijken kon ook een uitspraak gedaan 
worden over de recente ontwikkelingen in de zakking en zijn de wijken geclassificeerd naar 
gevoeligheid voor zakking. 

4.4 Monitoring maaivelddaling als gevolg van delfstofwinning 
De bodemdaling in Groningen als gevolg van de aardgaswinning is misschien wel de 
grootste geodetische meetuitdaging in Nederland. Niet alleen is dit een uitgestrekt en 
maatschappelijk belangrijk deformatieverschijnsel, ook speelt mee dat de Nederlandse 
Aardoliemaatschappij (nam) wettelijk verplicht is de deformatie als gevolg van zijn 
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exploratieactiviteiten te meten en rapporteren. Dit gebeurt aan het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM), die zich ervan moet vergewissen dat de gebruikte meet- en 
analysemethoden valide zijn. Met name aan de tu Delft is veel kennis verzameld over de 
wijze van meten en modelleren van de bodemdaling als gevolg van aardgaswinning in het 
Groningse veld. 
 Toen aan het begin van de jaren negentig Insar als deformatiemeettechniek in 
ontwikkeling kwam, werd zowel aan de tu Delft als bij Rijkswaterstaat onderzoek gedaan 
naar de potentie van deze techniek voor het meten van de bodemdaling in Groningen (zie 
§ 3.2 en bijlage A over het project Maaivelddaling). Omdat al snel bleek dat 
interferogrammen over tijdspannen van maanden of jaren grote decorrelatie vertoonden als 
gevolg van het verlies van fase-informatie van vegetatie in landelijke gebieden en de 
dalingssnelheden relatief klein waren (minder dan een centimeter per jaar), leek op den 
duur de rol van radarinterferometrie voor deformatiemeting als gevolg van de Groningse 
gaswinning uitgespeeld. 
 Toen de methode van de langdurig coherente punten (ps-Insar) zich begin jaren 
negentig ontwikkelde, opende dit perspectieven om alsnog de meetopgave van de 
bodemdaling als gevolg van gaswinning te vervullen. Geodetisch ingenieur en nam-
medewerker Gini Ketelaar verdedigde op 30 september 2008 met succes haar proefschrift 
Monitoring surface deformation induced by hydrocarbon production using satellite radar 
interferometry (Ketelaar, 2008, inmiddels ook bij Springer uitgegeven). Veel van haar 
conclusies werden geciteerd in het boek over bodemdaling langs de Nederlandse kust en 
hier in § 4.2.1 al vermeld.  
 Ketelaar beschrijft zowel de eigenschappen en kwaliteitsaspecten van de ps-Insar-
methode als die van de conventionele methode met waterpassingen en 
satellietplaatsbepaling. Daarbij speelt de omvang van de bodemdalingskom (omstreeks 30 
km), de geringe grootte van de bodemdaling en het onderscheid tussen de verschillende 
bijdragen aan deformatie een rol. Ze onderscheidt drie bijdragen aan de deformatie, die zich 
ieder op een andere manier manifesteren in de deformatiemetingen: 
• deformatie van het maaiveld (ondiepe compactie); 
• deformatie van het pleistoceen waarop gebouwen veelal zijn gefundeerd, ofwel juist een 

slechte fundering van gebouwen, en 
• deformatie van de lagen waaruit het gas wordt gewonnen, op zo’n 3 kilometer diepte. 
Het toewijzen van de gemeten deformatie aan elk van de drie verschijnselen is een grote 
uitdaging, die niettemin door inachtneming van de afzonderijke eigenschappen vrij goed is 
op te lossen. Daarmee is een valide uitspraak over de bodemdaling als gevolg van 
gaswinning te doen. 
 Van de ps-Insar-meetmethode wordt een kwaliteitsbeschrijving gegeven, mede aan 
de hand van een vergelijkende studie van het gedrag van enkele hoekreflectoren, waarbij 
ook met conventionele waterpassingen is gemeten. De geschatte precisie (1!) van 
deformatieschattingen op basis van sar-beelden van ers-2 is 3,0 mm; voor envisat is dit 
1,6 mm. “De correlatiecoëfficiënt tussen de deformatieschattingen van waterpassen en 
envisat is 0,94. De precisie van deformatieschattingen van natuurlijke PS (objecten in het 
terrein) in het Groningengebied varieert van ≤ 3 mm in stedelijke tot 3–7 mm (1!) in 
landelijke gebieden, waar de afstanden tussen naburige PS groter zijn.” Het aantal 
gevonden langdurig coherente punten (PS) varieert van 0 tot 10 per vierkante kilometer in 
landelijke gebieden tot meer dan 100 per vierkante kilometer in steden. Omdat ongeveer 
80% van het Groningse bodemdalingsgebied minstens één langdurig coherente verstrooier 
per km2 bevat, is de ps-Insar-techniek zeer geschikt om de bodemdaling te meten. Ook al is 
bekend dat er op het signaal ruimtelijke trends aanwezig kunnen zijn, dan nog maakt de  
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figuur 68  Snelheden in mm per jaar van de in Groningen en Duitsland gevonden langdurig 
coherente punten, gebaseerd op ers-beelden over de periode van 1993 tot en met 2000, na Ketelaars 
datumconnectie van verschillende datasets. (Afbeelding uit Ketelaar, 2008) 

grote dekking van meetpunten in zowel ruimte als tijd de techniek zeer geschikt om de 
bodemdaling te meten. 
 Ketelaar stelt dat het toevoegen van kennis over de gaswinning, zoals het tijdsverloop 
en de grootte van de onttrekking en de druk en de compactiecoëfficiënt, samen met 
geomechanische modellering de resultaten van de ps-Insar-analyse nauwkeuriger maakt en 
daarmee meer valide. 
 Zoals figuur 21 illustreert, kan hetzelfde gebied worden opgenomen vanuit 
verschillende satellietposities en zoals figuur 10 illustreert, kan daarmee de werkelijke 
deformatierichting worden bepaald. Ketelaar heeft dit gedaan in haar ‘multi-track 
datumconnectieprocedure’. Dit zijn (in dit geval) zes onafhankelijke analyses van de 
deformatie, die een uitspraak over de betrouwbaarheid opleveren. “Na datumconnectie is de 
standaardafwijking van de deformatiesnelheden in 70% van de multi-track ps-clusters 
minder dan 1 mm per jaar.” Zie figuur 68. 
 Bij TNO Bouw en Ondergrond werkt men aan inversiealgoritmes. Het idee achter 
een inverse model is dat een nauwkeurige meting van het deformatiegedrag aan het 
maaiveld (inclusief het ruimtelijke gedrag ervan) kan worden teruggerekend naar de 
oorzaak daarvan in de diepere ondergrond, met name de winning van delfstoffen als 
aardgas (Fokker, 2013). De geomechanische eigenschappen van de gashoudende gesteenten 
en hun compactie als gevolg van de gasonttrekking worden doorgegeven aan het 
aardoppervlak via de tussenliggende lagen, die weer hun eigen eigenschappen hebben. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk te onderzoeken of aquifers (watervoerende lagen) wel of niet 
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verbonden zijn met het gasreservoir. Dit heeft gevolgen voor de reactie van het water op de 
gaswinning en dit vertaalt zich op zijn beurt naar het aardoppervlak. Zowel Ketelaar als 
Fokker concluderen dat ps-Insar kan worden gebruikt voor het verbeteren van het inzicht 
in het gedrag van gasvelden. Fokker werkt hiertoe nauw samen met tre in Milaan en de tu 
Delft. Fokker benadrukt net als Ketelaar dat het belangrijk is dat alle mogelijke kennis 
wordt geïntegreerd: metingen aan het aardoppervlak door waterpassingen en 
radarinterferometrie, grondwatermetingen en metingen aan de geologische samenstelling 
via putten en seismiek. Ook rijzing van het aardoppervlak als gevolg van ondergrondse 
gasopslag kan op deze manier worden gemeten en gemodelleerd. 
 Ketelaar concludeert al met al dat ps-Insar “een volwassen techniek is die 
operationeel ingezet kan worden voor het schatten van bodembeweging als gevolg van de 
gaswinning in noord-Nederland, stand-alone of, voor specifieke gevallen, gecombineerd 
met aanzienlijk gereduceerde waterpasnetwerken of gps. 

4.5 Bodemdaling door gas- en zoutwinning in Noordwest-Friesland 
Ten westen van Franeker wordt door Vermilion sinds 1988 gas gewonnen uit het 
Harlingenveld. Frisia Zout wint sinds 1995 zout in verschillende cavernes in de buurt van 
Sexbierum. De beide winningsactiviteiten liggen dicht bij elkaar. De bodemdaling die 
hiervan het gevolg is, lijkt aanzienlijk: 23 cm bij Harlingen en 32 cm bij enkele 
zoutcavernes en dat dus in zeer korte tijd. De exploratiemaatschappijen zijn wettelijk 
verplicht de deformatie als gevolg van de winning te monitoren en rapporteren aan het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In 2007 heeft Oranjewoud in opdracht van SodM de 
omvang en vermoedelijke oorzaken van de gemeten daling van peilmerken in Noordwest- 

 
figuur 69  Bodemdaling zoals berekend door Houtenbos (2008). Deze loopt op tot 32 cm. 
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figuur 70  Bodemdaling (mm) geobserveerd met ps-Insar (links) en waterpassingen (rechts) tussen 
2003 en 2008, onder de nulhypothese van lineaire deformatie. Daaronder een profiel waarin alle 
peilmerken en radarpunten in een band met een breedte van ca. 1000 m worden meegenomen. 
(Afbeelding Muntendam et al., 2009) 

Friesland geanalyseerd. De dalingen die Vermilion zelf rapporteerde waren niet in 
overeenstemming met de zeer grote dalingen van sommige peilmerken. Zelfstandig 
geodetisch adviseur Adriaan Houtenbos kwam op basis van een geodetische analyse deels 
tot andere conclusies (Houtenbos, 2008; zie ook figuur 69) en stelde vragen bij de analyse 
van SodM, die volgens hem “geregisseerd wordt door experts in het maken van 
voorspellingen (geomechanici) en niet door experts in het verifiëren van die voorspellingen 
(geodeten)”. 
 Omdat er voor de analyses primaire peilmerken zijn gebruikt die het betreffende 
gebied slecht bemonsteren en additionele peilmerken waarvan de stabiliteit discutabel is, 
heeft Staatstoezicht op de Mijnen tno opdracht gegeven te onderzoeken of het gebruik van 
radarinterferometrie duidelijkheid kan scheppen (Muntendam et al., 2009). tno heeft 
hiervoor samengewerkt met Ramon Hanssen van de tu Delft. 
 Er is een vergelijking gemaakt van de bodembeweging waargenomen met 
waterpassingen van de (primaire en later secundaire) peilmerken en ps-Insar. Dit is gedaan 
op dwarsdoorsneden langs de in geschetste lijnen (zie figuur 70). Een kwantitatieve 
vergelijking bleek niet mogelijk omdat de gevonden langdurig coherente punten en de 
gewaterpaste peilmerken niet op dezelfde locaties liggen en bovendien de metingen op niet 
samenvallende tijdstippen zijn gedaan. Daarom is de analyse slechts uitgevoerd voor de 
perioden 1998–2000 en 2003–2006: daarvoor zijn beide meetsoorten beschikbaar. De 
analyse voor deze tijdvakken laat zien dat de consistentie tussen de radardata en de 
peilmerkdata erg goed is: er is een correlatiecoëfficiënt van 0,94 voor zowel de ers-2- (2e 
orde polynoomhypothese) als de Envisat-dataset. De alternatieve hypothese voor het 
deformatiegedrag paste het best en loste een fasemeerduidigheidsprobleem in de ps-Insar-
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analyse op. Niettemin zijn er veel voorbehouden te maken. Zo blijkt het weliswaar redelijk 
verantwoord de gemeten Insar-deformatie, die principieel in de kijkrichting van de satelliet 
is, te vertalen naar zuiver verticale deformatie, maar zijn er aanwijzingen dat de flanken 
van de bodemdalingskom ook horizontale deformatie bevatten. Verder blijkt juist boven de 
diepste kom van het gasveld de dichtheid van de langdurig coherente verstrooiers erg laag.
 tno concludeert dat in de gebieden waar zowel waterpassingen van peilmerken als 
ps-Insar-metingen voorhanden zijn, de bodembeweging uit beide meetmethoden goed 
overeenkomt. Daar waar metingen van een van beide datasets ontbreken, kunnen metingen 
van de andere techniek extra informatie verschaffen over de komvorm en -diepte. Door een 
gecombineerde aanpak kan de interpretatie van de daling significant anders zijn dan een 
interpretatie gebaseerd op elk van de technieken afzonderlijk. De snelheid van de dalingen 
en de locatie en de diepte van de bodemdalingskommen is goed vast te stellen. Tevens is 
goed vast te stellen waar en wanneer de bodemdalingssnelheid versnelt. Tussen 1995 en 
2000 treedt in het diepste punt boven de gaswinning een duidelijke versnelling van de 
bodemdaling op. In de periode 2003 tot 2008 lijkt een lichte vertraging van de daling van 
het diepste punt op te treden. Het tijdstip waarop de dalingssnelheid boven het gasveld 
verandert is sterk afhankelijk van de locatie van een meetpunt ten opzichte van het diepste 
punt van de kom: hoe verder van het diepste punt af gelegen, hoe later de verandering 
optreedt. 

4.6 GMES Terrafirma 
De Europese Unie organiseert het programma Global Monitoring for Environment and 
Security (gmes) om monitoring (niet uitsluitend met aardobservatie) in dienst te stellen 
van een aantal maatschappelijke toepassingen. Er worden diensten ontwikkeld, 
onderverdeeld in een aantal thema’s: land, zee, atmosfeer, klimaatverandering en 
veiligheid. Hieronder valt een breed scala aan toepassingen, onder meer op het gebied van 
milieubescherming, watermanagement (waaronder overstromingen), beheer en 
ontwikkeling van stedelijk gebied, mijnbouw, landbouw, tectoniek, enzovoort. Een aantal 
projecten wordt onder leiding van de European Space Agency (esa) uitgevoerd. 
 In 2003 startte het Terrafirma-project, een gmes-dienst onder verantwoordelijkheid 
van de esa. Het doel van Terrafirma is om overheden en beheerorganisaties op het gebied 
van rampenbestrijding en kust-, weg-, water- en railbeheer te voorzien van informatie over 
bodembeweging met behulp van satellietradarinterferometrie. 
 In Terrafirma werkt een aantal organisaties samen, die vallen in verschillende 
categorieën. 
• Operationele dienstverleners, die op commerciële en operationele basis 

deformatiestudies doen met behulp van (ps-) radarinterferometrie. Dit zijn: 
! Altamira Information, Barcelona; 
! Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (dlr), Oberpfaffenhofen; 
! Gamma Remote Sensing, Bern; 
! Hansje Brinker, Delft; 
! Fugro-npa, Edenbridge; 
! Tele-Rilevamento Europa (tre), Milaan. 

• Diverse Universiteiten: 
! Danish Technical University; 
! Università degli Studi di Firenze; 
! Technische Universiteit Delft; 
! National and Kapodristian University of Athens. 

• Publieke en kennisinstituten: 
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! British Geological Survey; 
! Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (Zwitserland); 
! Deltares; 
! Federal Office for the Environment (Duitsland); 
! Geological Survey of Denmark and Greenland; 
! Geological Survey of the Netherlands TNO-NITG; 
! Instituto Geológico y Minero de España; 
! National Observatory of Athens (Griekenland); 

• Bedrijven: 
! DMT GmbH & Co. KG (Duitsland); 
! Stamatopoulos and Associates (Griekenland). 

 
figuur 71  Gemeten deformatie rond Stoke-on-Trent in het kader van het Terrafirma-project door tre. Vele 
verschijnselen die tot deformatie leiden spelen zich hier af, onder meer inzakking van verlaten mijngangen, 
maar ook de bodemrijzing als gevolg van het vollopen van verlaten mijngangen. (Afbeelding uit Terrafirma, 
2005) 
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figuur 72  Gemeten deformatie in het Kennemerland (Haarlem, Amsterdam) in het kader van het 
Terrafirma-project onder leiding van npa. Te zien is dat in stedelijke gebieden de grootste dichtheid aan 
langdurig coherente verstrooiers (PS) wordt gevonden. Net ten noorden van de Braassemermeer is te zien 
waar het satellietbeeld ophoudt. (Afbeelding uit Terrafirma, 2005) 
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figuur 73  Gemeten deformatie met ps-Insar ter plaatse van de dijken rond het IJsselmeer. 
Gebaseerd op envisat, periode van 2003 tot en met 2010, uitgevoerd in het kader van Terrafirma. 
Achtergrond © 2012 Google, Data SIO, NOAA, U.S. Army, NGA, GEBCO, image © Aerodata 
International Surveys. 

• Validatie: 
! TNO-NITG; 
! DLR (Duitsland); 
! DMT GmbH & Co. KG (Duitsland); 
! Institut de Geomàtica (Spanje). 

• Gebruikersraad: een verzameling van eindgebruikers van de producten, zoals 
waterschappen, gemeentes en publieke organisaties. 

 
Het project Terrafirma bestaat uit twee fasen. In de eerste fase is de techniek gevalideerd en 
zijn er showcases gemaakt van verschillende Europese steden (2003–2009). In de tweede 
fase zijn er voorbeeldstudies gedaan om mogelijke eindgebruikers te voorzien van 
voorbeelden van de toepassing van de techniek. De pilots zijn uitgevoerd binnen de thema’s 
tectoniek, hydrogeologie, overstromingen, dalende kustgebieden, landverschuivingen en 
inactieve mijnen. Voor de Nederlandse situatie zijn de voorbeeldstudies met betrekking tot 
het thema ‘flood’ (overstromingen en dalende kustgebieden) relevant. Zie ook de 
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Terrafirma website http://www.terrafirma.eu.com/ en de User Guide (Bateson, Novali en 
Cooksley, 2010). 
 In februari 2003 voerde Nigel Press Associates (npa, nu onderdeel van Fugro, zie 
§ 5.3) als een van de eerste projecten onder de vlag van Terrafirma een project uit waarbij 
de uitbreiding van de Londense metrolijn Jubilee Line op 20 tot 30 meter onder de 
Londense bebouwing werd gemonitord met zowel terrestrische technieken als met ps-

Insar. Daarbij werd de verbinding gemaakt met de civieltechnische wereld en werden 
bruggen geslagen om de informatie op de door de gebruikers verwachte wijze te 
presenteren (zie Nigel Press Associates, 2006). Interessante bevindingen waren dat het 
meetproces moet worden ingericht op het detecteren van de niet-lineaire bewegingen, die 
dit soort aanlegprojecten met zich meebrengt. Hoewel geconcludeerd werd dat de 
terrestrische meetdata van zeer hoge kwaliteit was, waren er grote verschillen met de ps-

Insar-uitkomsten, die niet konden worden verklaard. Hoe dan ook werd geconcludeerd dat 
deformatiekaarten beter kunnen worden gebruikt om potentieel gevaarlijke 
deformatielocaties op te sporen en gericht maatregelen te kunnen nemen, dan om 
kwantitatieve gegevens uit te halen. 
 Een volgende project in het kader van Terrafirma was om van een aantal grote steden 
de deformatie in kaart te brengen (zie de Terrafirma atlas, 2005). Dit was niet alleen een 
doel van Terrafirma voor allerlei stedelijke beheerdoeleinden, maar ook omdat ps-Insar in 
steden de hoogste dichtheid aan langdurig coherente verstrooiers oplevert. Onder meer 
Alkmaar en Amsterdam zijn hiermee bestudeerd: zie figuur 72. Deze twee steden waren 
ook onderwerp in de validatiestudie, waarbij de ps-Insar-uitkomsten vergeleken werden 
met onder meer tachymeterdata en waterpassingen van peilmerken (Hanssen et al., 2008a). 
Ook Stoke-on-Trent is bestudeerd: een gebied waar een veelvoud aan verschijnselen 
plaatsvindt die voor deformatie kunnen zorgen, waaronder bodemdaling als gevolg van al 
dan niet verlaten mijngangen, bodemrijzing als gevolg van het weer recupereren van de 
bodem nadat verlaten mijngangen vollopen met water, breuklijnen, zoutwinning, oplossen 
van bodemgips, enzovoort: zie figuur 71. 
 Binnen het thema “flood” zijn enkele voorbeelden onderzocht in Denemarken, 
Duitsland en Nederland. De Nederlandse pilot, waarvan het resultaat gepresenteerd werd in 
oktober 2012, betrof de dijken rond het IJsselmeer. Hansje Brinker verzorgde de psi-analyse 
van satellietgegevens en Deltares de interpretatie. De eindgebruikers waren Wetterskip 
Fryslân en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze studie diende om 
zwakke plekken in de dijken op te sporen en tot dan toe onbekende 
bodembewegingsverschijnselen die de stabiliteit van de dijken in gevaar zouden kunnen 
brengen. Daarbij is PS-InSAR-informatie gecombineerd met de kennis over de ondergrond 
en met de kennis over de dijken van de plaatselijke waterkeringbeheerders. Over het 
algemeen was de geobserveerde bodembeweging klein, tot enkele millimeters per jaar (zie 
figuur 73). Een deel van de geobserveerde bodembeweging kon verklaard worden vanuit de 
geologie onder de dijken, een ander deel vanuit recent uitgevoerde werkzaamheden op of 
nabij de dijk. Er bleef een aantal trajecten over met bodembewegingen waarvoor niet direct 
een aanwijsbare reden kon worden gevonden. Deze lijst bleek voor de dijkbeheerders nuttig 
als uitgangspunt voor de komende ronde van reguliere dijkinspecties.  
 Om de acceptatie van deformatiemetingen met de methode van de langdurig 
coherente punten te bevorderen, werd een vergelijkende studie tussen operationele 
aanbieders georganiseerd: zie de volgende paragraaf. 
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4.7 ESA-vergelijking PS-InSAR-aanbieders 
Begin jaren 2000 ontwikkelden verscheidene aanbieders de methodiek van de 
deformatiemeting op basis van langdurig coherente verstrooiers of persistent scatterers 
(PS) tot het niveau dat er operationele (en dus ook commerciële) analyses mee konden 
worden aangeboden aan gebruikers. Een aanbeveling van het esa-Fringesymposium van 
2003 was een vergelijkende studie uit te voeren, die de analyseresultaten onderling zou 
moeten vergelijken. Het doel daarvan was tevens de acceptatie van deformatiemetingen met 
de methode van de langdurig coherente punten te bevorderen. 
 De esa organiseerde deze vergelijkende studie onder de naam psci4: persistent 
scatterer interferometry codes cross-comparison and certification for long-term differential 
interferometry. In 2007 werden de eindrapporten gepubliceerd (http://earth.esa.int/psic4/, 
algemeen rapport: Raucoules et al., 2007; over de verwerkingsketen: Crosetto et al., 2008). 
Merk op dat er een zekere overlap is met het gmes-programma Terrafirma, besproken in de 
vorige paragraaf. Het betreft echter twee aparte esa-projecten, waarbij vier van de 
uiteindelijk acht teamleden van psci4 een vergelijkende studie deden op dezelfde data die 
ook binnen psci4 werd gebruikt. 
 De vier bedrijven die op dat moment op operationele en commerciële basis 
deformatieanalyses met ps-Insar aanboden, kregen de data om onafhankelijk van elkaar 
dezelfde gebieden te analyseren. Dit waren Altamira Information (Barcelona), Gamma 
Remote Sensing (Bern), Fugro-npa (Edenbridge) en Tele-Rilevamento Europa (tre, 
Milaan). Parallel werden validaties uitgevoerd aan de hand van andersoortige data, zoals 
bijvoorbeeld geologische gegevens en terrestrische metingen. Een van de studiegebieden 
van dit Europese project was Noord-Holland: Amsterdam als representant van stedelijk 
gebied en Alkmaar en omgeving als voorbeeld van landelijk gebied waar conventionele 
interferogrammen snel zouden decorreleren. In de buurt van Alkmaar vindt bovendien 
gaswinning plaats en is discussie over de stabiliteit van de zeeweringen. De datasets waren 
ers-1/2 van april 1992 tot september 2000 en envisat van maart maart 2003 tot maart 2007 
voor Alkmaar en envisat van maart 2003 tot maart 2007 voor Amsterdam. Voorts betrof 
de vergelijkende studie een mijnbouwgebied bij Gardanne in de Provence. 
 Voor wat de Nederlandse inbreng betreft namen tno-nitg en de tu Delft deel als 
leden van het validator consortium; de validatie rond Amsterdam werd uitgevoerd door 
tno-nitg en de tu Delft voerde de analyse uit voor de gebieden rond Alkmaar. Het in het 
boek over bodemdaling van de Nederlandse kust opgenomen zeer uitgebreide artikel over 
de bodemdaling van het Kennemerland (Hanssen, Van Leijen en Van Zwieten, 2008) vindt 
zijn oorsprong in dit Terrafirma PSIC4-project. Dit is in dit rapport beschreven in § 4.2.1. 
Het voor Terrafirma geschreven rapport is opgesteld door Hanssen et al. (2008a). 
 Het was opmerkelijk dat de ‘OSP’s’ (operational service providers) niet alleen 
verschillend omgingen met het al dan niet verwijderen van het fasevlak als gevolg van 
fouten in de satellietbanen, waardoor de gegevens onderling lastiger te vergelijken zouden 
zijn, maar ook zeer verschillende hoeveelheden langdurig coherente punten vonden. Daar 
kon wel een factor vijf tussen zitten. Voorts werden in de beginfase soms grote verschillen 
in berekende deformatie tussen de aanbieders gevonden. Deze waren in het algemeen terug 
te voeren op de beperkte kwaliteitscontrole binnen de ontwikkelde verwerkingsketen en dus 
volgens Crosetto et al. het gevolg van onjuiste operatorkeuzes. Voor deze analyse werd 
DLR’s eigen ps-Insar-verwerkingsketen gebruikt, psi genesis. Het aantal geselecteerde 
langdurig coherente punten is afhankelijk van de drempelwaarde die de operateur hanteert 
voor de coherentie in tijd (een kwaliteitsmaatstaf voor de mate waarin het fasegedrag van 
een verstrooier over de reeks beelden in de tijd consistent is). Als een lagere drempelwaarde 
wordt gehanteerd, worden meer punten tot de analyse toegelaten, maar ontstaat er een 
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grotere kans op een onjuiste schatting omdat het faseruisniveau dan immers hoger is. 
Verder zijn er nog andere oorzaken voor verschillen in deformatieresultaten, oftewel in 
fouten in de uitkomsten: men kan een andere deelverzameling van beelden hebben 
gebruikt, men kan de analyse tot een andere tijdspanne hebben beperkt, men kan beelden 
met een te afwijkende Dopplercentroïde hebben verworpen of niet, er kunnen fouten zijn 
gemaakt in het schatten van de atmosfeerbijdrage (de atmospheric phase screen of APS) en 
in de correctie voor de topografische hoogte. Opmerkelijk was bijvoorbeeld dat de 
berekende atmosfeerbijdrage bij verschillende teams volstrekt verschillend was. 
 Verder werden opmerkelijke deformatieverschijnselen, bijvoorbeeld een korte en 
sterke daling als gevolg van delfstofwinning, gemist. Er werden ter plekke weinig of geen 
langdurig coherente punten gevonden en dat zal primair veroorzaakt zijn doordat het 
oppervlak weinig coherente verstrooiingseigenschappen heeft (eerder grove vegetatie dan 
bebouwing bijvoorbeeld), maar dit kan ook veroorzaakt worden doordat de fasegedrag 
dusdanig sterk verliep, dat dit door het algoritme niet meer als coherent werd aangemerkt, 
terwijl het dat dus feitelijk wel was. Dit lijkt op een phase unwrapping fout. Opmerkelijk 
was namelijk dat er één team wél PS’en vond. Verder kan bij de verwerking een lineair 
deformatiemodel zijn aangenomen, terwijl de feitelijke deformatie daarvan dermate kan 
afwijken dat ook dit tot een oordeel van incoherentie leidt. 
 De uiteindelijk belangrijkste parameter is de lineaire deformatiesnelheid. De 
vergelijking tussen de resultaten van de teams toonden discrepanties met een 
standaardafwijking van 0,6 tot 1,9 mm per jaar. Dat lijkt tamelijk acceptabel. De validatie 
met waterpassingen toonde dat alle teams de gevonden deformatie te laag berekenden. Dit 
leek te worden veroorzaakt door een ter plekke zeer lage dichtheid van langdurig coherente 
punten en de daaruit volgende fouten in de phase unwrapping. Minder acceptabel was 
volgens de onderzoekers de gemiddelde fout in de geocodering, de vaststelling van de 
ligging van de gevonden punten: daarvoor werden tussen de teams verschillen gevonden 
tussen 6 en zelfs 70 meter. 
 Het was al met al opmerkelijk dat de teams met zo verschillende resultaten kwamen. 
De meeste oorzaken zijn hierboven al genoemd. Opgemerkt moet worden dat de resultaten 
afhangen van het type deformatie dat wordt bestudeerd en bovendien van de gebruikte 
golflengte (C-band in dit geval) en de dichtheid in tijd van de beschikbare satellietbeelden. 
 In het algemeen heeft de kennisuitwisseling binnen het project ertoe geleid dat de 
verschillende aanbieders hun algoritmes nog eens zorgvuldig hebben geëvalueerd. Er zijn 
inmiddels weer enkele jaren verstreken en verwacht mag worden dat alle verzamelde 
kennis inmiddels leidt tot betere ps-Insar-resultaten. Niettemin blijft, zowel voor de data-
verwerkers zelf, als voor de opdrachtgevers en de in de potentie van de techniek 
geïnteresseerden, een gezonde kritische oplettendheid geboden. 

4.8 Subcoast 
In het kader van het Zevende Kaderprogramma (fp7) van de Europese Commissie werd het 
Subcoast-project georganiseerd (www.subcoast.eu). Subcoast beoogt het in het kader van 
het programma Global Monitoring for Environment and Security (gmes) van de Eurpoese 
Commissie een aantal diensten te onderzoeken en vervolgens in te richten ten behoeve van 
een aantal maatschappelijke toepassingen. Het gaat bij Subcoast, dat op 25 september 2013 
bij het Hoogheemraadschap van Delfland werd afgesloten, om bodemdaling en 
kustverandering in met name de aan de kust gelegen laagland in Europa. Proefgebieden 
liggen in het VK, Italië, Polen, Litouwen, Denemarken, Spanje en Nederland. Subcoast 
bouwt voort op het in § 4.6 genoemde gmes-project Terrafirma. 



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 
 
 

98 Swartvast 

       
figuur 74  Logo’s van de Europese Commissie, het Zevende Kaderprogramma, Global Monitoring for 
Environment and Security en het Subcoast fp7-project. 

 Subcoast richt zich niet alleen op het in kaart brengen van bodemdaling: de 
zeespiegel rijst immers ook. Feitelijk gaat het bij overstromingsrisico’s in kustgebieden om 
het verschil tussen bodemdaling en zeespiegelrijzing. Beide grootheden hebben een zeer 
kleine magnitude en een relatief grote onzekerheid. Bovendien is het vanwege verschillen 
in coördinatenstelsels en meettijdstippen lastig metingen van bodemdaling en 
zeespiegelrijzing van elkaar af te trekken om een significant signaal te detecteren. 
 In het bijzonder beoogde het project Subcoast de verbinding te leggen tussen 
meettechnieken enerzijds, met een belangrijke rol voor Insar, en geologische modellering 
anderzijds. Daarom zijn niet alleen kennisinsituten en bedrijven op het gebied van meten 
betrokken (de tu Delft en Hansje Brinker in Nederland), maar ook verschillende 
geologische en geofysische diensten (waaronder tno en Deltares in Nederland). 
 Een van de resultaten is het combineren van nauwkeurige deformatiemetingen met 
Insar met voorspellingen van bodemdaling op basis van geologische meetgegevens en 
modellen. Voor Nederland bestaat de combinatie van een hoogtemodel met een 
deformatiemodel uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn), landsdekkende 
deformatiemeting met ps-Insar, hoogtemeting met gps, waterpassingen en gravimetrie. 
Dit leidde tot het nieuwe concept van een ddem: een dynamisch digitaal hoogtemodel. In 
gebieden met bodemdaling heeft een digitaal hoogtemodel immers geen 
eeuwigheidswaarde: het zou feitelijk voor elk punt moeten worden voorzien van een hoogte 
plus een hoogteverandering en dat is precies wat het ddem doet. 
 Verder is er onder andere voor Nederland een landsdekkend deformatiemodel 
gemaakt, vervaardigd uit aan elkaar gerekende deformatieanalyses met Insar en dat is geen 
geringe opgave. Er zou ook een webportaal gemaakt worden dat deze resultaten op 
Europese schaal ontsluit. 
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5 Commerciële aanbieders 

Zoals gebruikelijk kunnen wetenschappelijk onderzoek en algoritme-ontwikkeling niet 
zonder de implementatie daarvan in programmatuur. Dat is de reden dat elk 
wetenschappelijk instituut wel zijn eigen verwerkingssoftware heeft. Deze programmatuur 
is gereedschap bij het onderzoek en leent zich in het algemeen niet of nauwelijks voor 
operationele radarinterferometrische verwerking. Daartoe zijn wetenschappelijke instituten 
ook niet geëquipeerd. 
 Deformatiemeting met radarinterferometrie bevindt zich thans in het operationele 
stadium. Er vinden nog constant verbeteringen plaats die de toepassingsmogelijkheden 
vergroten, maar de projecten in dit rapport tonen aan dat de techniek voor operationele 
toepassingen ingezet kan worden. Het verleden heeft echter wel uitgewezen dat een goed 
werkende techniek nog geen garantie is voor operationele toepassing in de vraaggestuurde 
praktijk. 
 Van operationele toepassing kan feitelijk pas daadwerkelijk sprake zijn, als er 
aanbieders zijn die de techniek continu, op basis van operationele bedrijfsprocessen en 
commercieel aanbieden. Dergelijke aanbieders zijn er inmiddels inderdaad. Zoals altijd is de 
kwaliteit van product en dienstverlening erbij gebaat dat er keuze is uit meerdere 
commercieel opererende aanbieders. 
 Dit hoofdstuk geeft een summier overzicht van de commerciële aanbieders van 
deformatiemeting met radarinterferometrie. Het gaat daarbij om bedrijven die geen 
wederverkopers zijn maar hun eigen analysealgoritmes doorlopend in ontwikkeling hebben 
en op basis van operationele versies daarvan diensten aanbieden. Sommige aanbieders 
bieden tevens programmatuur aan. 

5.1 TRE (Milaan, Italië) 
Tele-Rilevamento Europa (tre) in Milaan is het eerste bedrijf dat deformatieanalyses met 
ps-Insar commercieel op de markt bracht. Dat is niet zo vreemd, want in 1999 is de 
methode van de langdurig coherente verstrooiers (behandeld in § 2.6) door Alessandro 
Ferretti, Claudio Prati en Fabio Rocca c.s. aan het Politecnico di Milano ontwikkeld. Ferretti 
c.s. hebben toen het bedrijf Tele-Rilevamento Europa (tre) opgericht om de inzet van de 
techniek te commercialiseren. 
 tre kan inmiddels worden beschouwd als wereldwijd marktleider op het gebied van 
de operationele deformatieanalyse met radarinterfereometrie. Het bedrijf, dat geen andere 
diensten aanbiedt, biedt in Milaan 35 mensen werk en in Vancouver nog eens acht en 
maakte in 2012 zeven miljoen euro winst (Colombo, 2013). De banden met de 
Polytechnische Universiteit in Milaan zijn hecht, maar onderzoek en algoritme- en 
productontwikkeling geschieden in eigen huis. De sinds 1999 bestaande koppositie is 
bestendigd door de uitbreiding van de ps-Insar-methodiek in 2011 tot wat zou kunnen 
worden genoemd ‘langdurig matig coherente gedistribueerde verstrooiers’, door tre 
Squeesar genoemd (behandeld in § 2.7). tre heeft geen Nederlandse vertegenwoordiger. 
 tre participeert in allerlei wetenschappelijke projecten en biedt innovaties zodra ze 
robuust zijn ook commerciel aan. Feitelijk kan men tre als voorbeeld beschouwen voor 
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Hansje Brinker: er zijn veel overeenkomsten, met name ook in de relatie tussen het 
wetenschappelijke front en de commercialisatie van de daaruit voortvloeiende kennis. 
 tno Bouw en Ondergrond werkt intensief met tre samen bij de ontwikkeling van 
inversiealgoritmes ten behoeve van geomodellering, waarbij de nauwkeurig gemeten 
deformatie aan het maaiveld in ruimte en tijd via aannamen over en metingen aan de 
tussenliggende geologische ondergrond kennis oplevert over bijvoorbeeld gashoudende 
gesteenten en hun gedrag als gevolg van gaswinning, grondwateronttrekking of gasopslag 
(Fokker, 2013, zie ook § 4.4). 

5.2 Hansje Brinker (Delft, Nederland) 
Vrijwel alle projecten in dit rapport zijn uitgevoerd door Hansje Brinker. Dit is de enige 
ontwikkelaar-aanbieder in Nederland. Zie voor een beschrijving van het ontstaan van deze 
‘spin-off’ van de Technische Universiteit Delft § 3.6. 

5.3 Fugro/CGG-NPA (Edenbridge, Verenigd Koninkrijk) 
Nigel Press Associates (npa) “is the longest established satellite mapping specialist in 
Europe, founded by Nigel Press in 1972”. Dit Engels bedrijf was bij weten van auteur dezes 
de eerste commerciële aanbieder van deformatieanalyse met radarinterferometrie op de 
Nederlandse markt. De eerste commerciële contacten met Rijkswaterstaat dateren van 1999 
(in de tijd van het project maaivelddaling, zie bijlage A). Het betrof in deze tijd nog de 
conventionele, in Nederland weinig kansrijke Insar-techniek. In 2008 werd npa 
overgenomen door Fugro, dat daarmee zijn positie op het gebied van exploratie van 
delfstoffen (olie- en gaswinning) en de meting en monitoring daarvan en die van 
civieltechnische werken beoogde te versterken. 
 Op 24 september 2013, ruim na het sluiten van dit rapport, werd bekend dat npa 
inmiddels, met de gehele Geoscience-divisie van Fugro, is overgenomen door het in 
oorsprong Franse geofysische en geologische bedrijf cgg. Voor de activiteiten van npa 
maakt dit geen verschil. De resterende tekst in deze paragraaf is niet aangepast. 
 Het ps-Insar-product van Fugro-npa is Motionmap. Dit is een deformatiekaart van 
geheel Nederland die is vervaardigd met data van envisat van 2004 tot en met 2008 
(Burren, 2011). Het lijkt en wordt gepresenteerd als een kant-en-klaar product waarvan de 
geïnteresseerde elke vierkante kilometer kan aanschaffen. Voor een eerste inschatting is dat 
een goede aanpak, maar interessantere resultaten worden bereikt door uitgaande van een 
eerste netwerkschatting de zoektocht naar langdurig coherente punten te verfijnen. Daarbij 
kan het standaard motionmap-product ook worden uitgebreid met een analyse op sar-data 
uit een aanpalende of klimmende of dalende baan, zodat de gedetecteerde beweging min of 
meer kan worden gedeprojecteerd in de werkelijke horizontale en verticale beweging. Ook 
gebruikt Fugro-npa andere satellieten en andere golflengten als dat voor de opgave van de 
klant zich geeft op resultaten. 
 npa had vroeger zijn eigen programmatuur, vertegenwoordigde vervolgens tre 
(Tele-Rilevamento Europa, § 5.1), maar tegenwoordig gebruikt men de programmatuur 
van Gamma Remote Sensing (§ 5.6). Men heeft echter wel rechtstreeks contact met de 
ontwikkelaars en kan de broncode aanpassen aan de behoeften. Met name in Engeland en 
op het gebied van de gevolgen van olie-, gas- en kolenwinning heeft npa een ruime 
ervaring met radarinterferometrie en ps-Insar. Men is betrokken bij het meten van allerlei 
deformatieverschijnselen wereldwijd die in Nederland nauwelijks voorkomen (mijnbouw, 
landafschuivingen, geologische verschijnselen, waterreservoirs, geothermische energie). 
npa gebruikt (niet als enige) ook hoekreflectoren, passieve aluminium constructies die 
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langdurig coherent zijn (zie figuur 27) of tegenwoordig ook compacte actieve transponders 
(CATs) die actief reageren op een signaal van een sar-satelliet. 
 Fugro heeft vanwege zijn survey-activiteiten de beschikking over een groot wereld-
wijd archief aan boringen en sonderingen. Deze voor klanten ingemeten data wordt na een 
zekere tijd eigendom van Fugro. Dit geeft Fugro-npa potentieel een sterke positie omdat de 
eigen geotechnische metingen kunnen worden gecombineerd met de ps-Insar-metingen. 

5.4 MDA Corporation/Vexcel (Ottawa, Canada) 
MDA Corporation is een grote multinational met zo’n 4500 medewerkers, actief op het 
gebied van vliegtuig-, satelliet- en defensiesystemen, zowel de platforms en apparatuur als 
de informatie en informatieverwerking. Het onderdeel Geospatial Services International in 
Ottawa (Canada) is onder meer de ontwikkelaar en eigenaar van de radarsat-satellieten, 
die het samen met de Canadese ruimtevaartorganisatie exploiteert (zie § 2.8.4). Een van de 
diensten die MDA aanbiedt, is deformatieanalyse met (ps-) Insar. 
 De rechtsvoorgangers van dit bedrijf zijn ook in Nederland actief geweest en deze 
hadden destijds tamelijk intensief contact met Rijkswaterstaat. Om dit te verduidelijken, 
wordt hieronder de ontwikkeling in historisch perspectief geplaatst. 
• Marco van der Kooij, een Nederlander die onder meer bij TNO-FEL gewerkt heeft, 

ontwikkelde oorspronkelijk deformatieanalyse met radarinterferometrie tot 
analysegereedschap bij Atlantis Scientific in Canada. Dit was een leverancier van onder 
meer dataverwerkingsprogrammatuur, waaronder het EarthView-pakket dat ook sar-
verwerkingsmodules bevat. Voor die gevallen waarin als gevolg van decorrelatie de 
‘klassieke’ radarinterferometrie niet werkt, ontwikkelde Van der Kooij een techniek die 
enigszins vergelijkbaar is met de persistant scatterer-techniek van het Polytecnico di 
Milano. De benadering is echter structureel anders, waardoor ook de resultaten 
aanmerkelijk kunnen verschillen. Met name vond Van der Kooij door een ander 
verwerkingsproces meer langdurig coherente verstrooiers of coherent targets, zoals hij 
dat noemde. Atlantis noemde zijn implementatie van wat in dit rapport de ps-Insar-
techniek wordt genoemd Coherent Target Monitoring (CTM). 

• De activiteiten van Atlantis werden overgenomen door Vexcel Corporation in Boulder 
(Colorado, Verenigde Staten van Amerika). Vexcel is vooral bekend als leverancier van 
hoogtechnologische luchtfotocamera’s. Denk aan de Ultracam. 

• Vexcel werd in maart 2006 op zijn beurt overgenomen door Microsoft, vooral omdat 
Microsoft de productiemiddelen voor wereldwijde luchtfoto’s en de kennis van 3D-
modellering in eigen huis wilde hebben in het kader van zijn Virtual Earth-productlijn. 
Het potentieel daarvan werd als enorm beschouwd en dat werd door de grote concurrent 
Google als zodanig ook wel bewezen. 

• De Insar-tak oftewel Vexcel Canada met de kennis van het Coherent Target Monitoring 
algoritme is vervolgens in 2007 door Microsoft weer verkocht aan mda in Ottawa, 
Canada. Marco van der Kooij is nu directeur advanced SAR solutions bij mda in Ottawa. 

 De Nederlandse vertegenwoordiger van Vexcel en later Microsoft timmerde rond 
2005 met dit product in Nederland stevig aan de weg. Er waren intensieve en langdurige 
contacten met Rijkswaterstaat om projecten te realiseren, maar uiteindelijk leidde dat bij 
Rijkswaterstaat tot niets. Toen de tu Delft met het speciaal daarvoor opgerichte Hansje 
Brinker wél won in het kader van de door Rijkswaterstaat georganiseerde sbir-

aanbesteding Digidijk, en Vexcel met de bestaande CTM-methodiek niet, heeft men in 
Nederland de handdoek min of meer in de ring gegooid. Dit viel min of meer samen met de 
verkoop door Microsoft van Vexcel Canada aan mda en de opheffing door Microsoft van 
Vexcel Nederland. 
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 mda Geospatial Services International biedt geïntegreerde oplossingen aan voor 
onder meer de olie- en gasindustrie. Daarbij wordt de eigen programmatuur gebruikt, 
inclusief het, zoals boven beschreven los van de persistant scatterer-techniek ontwikkelde, 
coherent target monitoring algoritme. Aan deze gereedschappen is ook een algoritme voor 
de analyse van homogeneous distributed scatterers (hds) toegevoegd. Dit lijkt tot op zekere 
hoogte vergelijkbaar met hetgeen in § 2.7 genoemd is. 
 Van der Kooij (2013) benadrukt dat mda primair in nauwe samenwerking met de 
gebruiker en klant oplossingen ontwikkelt en analyses uitvoert en dat het niet adverteert 
met de gebruikte algoritmen. De termen ps-Insar, ctm of hds zal men dan ook vergeefs 
zoeken op de website van mda Corporation. De in eigen huis (door)ontwikkelde 
programmatuur wordt bovendien uitsluitend voor eigen analyses ingezet en niet verkocht. 

5.5 Altamira (Barcelona, Spanje) 
Altamira Information is een in 1999 door een aantal van dlr, cnes en esa afkomstige 
experts opgericht Spaans remotesensingbedrijf dat actief is in de ontwikkeling van Insar-
algoritmes en daarmee projecten uitvoert. Men participeert actief in wetenschappelijke en 
esa-projecten. Daarnaast biedt men op commerciële basis diensten aan om allerlei vormen 
van deformatie te analyseren met Insar. Altamira heeft daartoe algoritmen en 
programmatuur ontwikkeld. De naam die Altamira gebruikt voor de analyse van langdurig 
coherente verstrooiers of persistent scatterer interferometry is Stable Point Network (spn). 
 De vooraanstaande Franse ruimtevaartorganisatie Centre Nationale d’Etude Spatiale 
(cnes) in Toulouse is eveneens vanaf het begin een actieve speler op het gebied van 
deformatiemeting met radarinterferometrie. De ontwikkeling van hun programmatuur 
diapason (Differential Interferometric Automated Process Applied to Survey Of Nature) 
is in 2000 door Altamira overgenomen. Deze programmatuur omvat onder meer ook 
modules die de ruwe sar-beelden verwerken en hoogtemodellen genereren. Altamira heeft 
behalve in Barcelona ook een kantoor in Toulouse. 
 Altamira biedt het pakket diapason ook te koop aan. Daarmee kunnen bedrijven zelf 
sar- of interferometrische verwerking doen. Altamira biedt tevens training en advies aan. 

5.6 Gamma Remote Sensing (Bern, Zwitserland) 
Twee kopstukken uit het wetenschappelijk onderzoek naar radarinterferometrie, Charles 
Werner en Urs Wegmüller, richtten in 1995 Gamma Remote Sensing in Bern 
(Zwitserland) op. Ook hier gaat een toppositie in de wetenschap samen met 
algoritmeontwikkeling en commerciële activiteiten. Gamma biedt een reeks pakketten te 
koop aan waarmee deskundige gebruikers zelf analyses kunnen maken. Al dan niet los 
hiervan biedt Gamma ook cursussen aan. De indruk bestaat dat van alle hier genoemde 
bedrijven Gamma het meest doet aan ontwikkeling en verkoop van programmatuur en het 
minst aan deformatieanalyses als commerciële dienst. Om een indruk te geven van het scala 
aan pakketten (zie ook Werner et al., 2000; hierin wordt de ps-Insar-programmatuur nog 
niet beschreven): 
• Modular sar processor; 
• Interferometric sar processor; 
• Differential Interferometry and Geocoding Software; 
• Land Application Tool; 
• Geocoding and Image Registration Software; 
• Interferometric Point Target Analysis (ipta). 
In het laatste herkennen we de Gamma-variant van ps-Insar-programmatuur. 
 



Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR 

Swartvast 103 

6 Toepasbaarheid van InSAR voor 
deformatiemetingen: conclusies 

6.1 Satelliet- en vliegtuigbeelden: beschikbaarheid, resolutie en prijs 
Op basis van de weinig kostbare en min of meer vrij beschikbare beelden van de Europese 
ruimtevaartorganisatie esa is het uitstekend mogelijk op een kosteneffectieve manier aan 
voldoende beelden te komen om een ps-Insar-analyse op uit te voeren. esa heeft daarnaast 
het beleid te zorgen dat satellieten die soortgelijke beelden opnemen tot in de verre 
toekomst beschikbaar komen. Dit is ook de basis onder het Europese operationele 
monitoringsprogramma gmes. Het initiatief van de Nederlandse ruimtevaartorganisatie 
nso om in maart 2012 een portaal te openen voor satellietbeelden voor overheidsgebruik is 
een stimulerende ontwikkeling. 
 Helaas is esa’s envisat in april 2012 (voor deformatiemetingen feitelijk in oktober 
2010) opgehouden te functioneren en daarmee ontstond een gat met de Sentinel-1, die in 
2013 zou moeten worden gelanceerd. Voor een analyse met radarinterferometrie, met 
name met de ps-Insar-methode, is een lange en continue reeks beelden noodzakelijk. 
Beelden voor perioden waarvoor geen geschikte esa-beelden voorhanden zijn, zijn 
commercieel te verkrijgen bij bijvoorbeeld radarsat, maar deze beelden zijn relatief 
kostbaar. Omdat voor ps-Insar een reeks van enkele tientallen beelden nodig is, wordt dit 
gevoeld. 
 Beelden met een hogere resolutie dan de 4×20 m van de esa-instrumenten zijn 
commercieel te verkrijgen, bijvoorbeeld van Terrasar-X en Cosmo-SkyMED, maar ook in 
C-band van radarsat-2. Dit opent nieuwe toepassingsmogelijkheden, maar de kosten zijn 
hoog. Voor het vinden en lokaliseren van langdurig coherente punten is in principe de 
resolutie van minder belang, in tegenstelling tot voor bijvoorbeeld Insar en optische 
beelden. Niettemin worden in het algemeen aanmerkelijk meer langdurig coherente 
verstrooiers gevonden en zijn verschijnselen met een hoge dichtheid het best met een 
hogere resolutie te analyseren. Bovendien is Terrasar-X een instrument met een zeer hoge 
stabiliteit en kwaliteit. Er zijn echter nog meer satellieten met hoge resolutie, zoals Cosmo-
SkyMED en radarsat-2. 
 Verschillende nieuwere satellieten bieden een voordeel boven ers en envisat: in 
plaats van elke 35 dagen herhaalt het grondspoor zich bijvoorbeeld elke elf dagen en door 
van een ander ‘frame’ gebruik te maken kunnen nog kortere herhalingstijden worden 
geboekt. Deze kortere herhalingsconfiguraties zullen naar verwachting voor 
monitoringsdoeleinden onmisbaar worden. 
 Hierboven werd al gemeld dat beelden van commerciële satellieten kostbaar zijn; als 
voor een ps-Insar analyse tientallen beelden nodig zijn, kunnen de kosten al snel oplopen 
tot een ton. Resultaten die tot nu toe worden getoond, zijn vaak gebaseerd op beelden die in 
het kader van marketing of onderzoek goedkoper ter beschikking zijn gesteld. De kosten 
daarvan zijn niet representatief. Dat er echter (ook in dit document) zo wordt gehamerd op 
de hoge kosten van de beelden, tekent de onvolwassenheid van de markt. Immers, zodra de 
markt volwassen is, hebben de aanbieders van deformatie-analyses grote beeldarchieven als 
een soort activa in bezit en wordt één beeldreeks voor tientallen verschillende 
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(commerciële) analyses gebruikt. Voor de eindgebruiker verdwijnt de prijs van de 
individuele beelden daarmee uit het zicht en komt de nadruk te liggen op de producten en 
dienstverlening. 
 
Vliegtuig-Insar is in het algemeen geen alternatief voor deformatiemeting gebaseerd op 
satellietbeelden, omdat deze laatste gegarandeerd, regelmatig en tegen relatief veel lagere 
marginale kosten beschikbaar zijn. Niettemin hebben de ontwikkelingen sinds de proeven 
met pharus (§ 3.3) niet stilgestaan. Met name de ontwikkeling van kleine sar-
instrumenten voor toepassing in bijvoorbeeld onbemande platforms (uav’s) kan in de 
toekomst mogelijkheden bieden. 

6.2 Het ontstaan van een markt 
Voor kennis op het gebied van deformatiemeting met Insar of ps-Insar kan men terecht bij 
vele kennisinstituten en experts overal ter wereld. In Nederland is de tu Delft het 
aangewezen kennisinstituut en Swartvast mag zich waarschijnlijk de aangewezen adviseur 
en intermediair noemen. 
 Inmiddels vindt er een gezonde marktontwikkeling plaats: er zijn wereldwijd 
verscheidene commerciële aanbieders van deformatiemeting met satelliet-Insar 
(hoofdstuk 5), soms ontstaan als spin-off van wetenschappelijk onderzoek, zoals het Delftse 
Hansje Brinker (§ 3.6), soms autonoom. 

6.3 Algemene aspecten van de toepassing 
De klassieke radarinterferometrie is niet geschikt voor het meten van langzame processen 
in begroeide gebieden als Nederland (§ 2.5, 3.2). De techniek die gebruik maakt van 
individuele elementen in het terrein die gedurende jaren hun verstrooiende eigenschappen 
op een coherente manier behouden, ps-Insar, is vaak wel bruikbaar. Daarbij moet het 
volgende worden overwogen. 
• Langdurig coherente verstrooiers of persistent scatterers ontstaan vaak doordat in het 

terrein reflecties plaatsvinden door twee- of drievoudige weerkaatsing van het 
radarsignaal tussen min of meer harde objecten, waardoor een hoekreflectorachtige 
geometrie ontstaat (§ 2.6). 

• Of en waar deze reflecties optreden, is tevoren niet te voorzien. Er kunnen grote 
gebieden zijn waar geen punten worden gevonden. 

• Het is altijd noodzakelijk de uit de analyse komende punten nader op hun oorsprong te 
toetsen. Het is niet gezegd dat een langdurig coherent punt ook het verschijnsel te zien 
geeft waarnaar men op zoek is. 

• Anderzijds worden soms onverwachte deformaties ontdekt die toch van belang blijken. 
• De verschillende ontwikkelaars hebben ieder hun eigen variant van de ps-Insar-

techniek ontwikkeld. Ze komen vaak tot verschillende resultaten, met name voor wat 
betreft het aantal gevonden langdurig coherente punten. 

• De ps-Insar-techniek levert ook een schatting van de hoogte van de gevonden langdurig 
coherente meetpunten op. Dit kan helpen bij de nadere filtering en selectie van de 
punten opdat het gewenste verschijnsel kan worden geïsoleerd. De bepaling van deze 
hoogte kan niet beter dan op enkele meters geschieden. 

• Zeker op basis van de grovere esa-beelden is het niet mogelijk de positie van een 
gevonden langdurig coherente verstrooier beter dan tot op enkele meters te bepalen. Bij 
het toewijzen van de gemeten deformatie aan verschijnselen in het terrein moet 
daarmee rekening gehouden worden. In het bijzonder is het vaak niet mogelijk de 
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deformatie van twee objecten of zones die op enkele meters van elkaar liggen te 
onderscheiden. 

Voor wat betreft de precisie van de analyse met ps-Insar worden in Ketelaar (2008), Van 
Leijen, Humme en Hanssen (2008), Hanssen, Van Leijen en Van Zwieten (2008) en 
Schouten (2011) cijfers genoemd. Deze gelden onder de voorwaarde dat er een reeks van 
minimaal 25 sar-beelden ter beschikking staat en dat de signaal-ruisverhouding gunstig is. 
• De standaardafwijking van de berekende deformatie per punt per tijdstip is gemiddeld 4–

5 mm, maar deze kan lokaal kan variëren tussen 2 en 9 mm. 
• De intrinsieke meetruis in de data, geïnduceerd door instrumentele i.c. thermische en 

dataverwerkingsruis, is 3,5 mm, leidend tot temporele variabiliteit van de 
radarmetingen. 

• Voor de lineair veronderstelde deformatiesnelheid van een langdurig coherent meetpunt 
geldt een standaardafwijking van 0,1–0,3 mm per jaar. 

• De standaardafwijking van de bepaling van de locatie van de langdurig coherente 
verstrooier is typisch 3–5 meter. 

• De standaardafwijking van de bepaling van de hoogte van de langdurig coherente 
verstrooier is typisch 1–2 meter. 

Met het analyseren van beeldreeksen uit verschillende kijkhoeken is het min of meer 
mogelijk de deformatie in de kijkrichting van de satelliet te deprojecteren en de werkelijke 
horizontale en verticale componenten van de deformatie vast te stellen. Als gevolg van de 
geometrie is de horizontale deformatie overigens altijd minder goed oplosbaar. Het is 
opmerkelijk dat het nog geen vanzelfsprekendheid is bij analyses standaard de deformatie 
in horizontale en verticale component te geven. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de 
vooralsnog hoge kosten van de extra reeksen van tientallen beelden die voor de ps-Insar-
analyse noodzakelijk zijn. 
 Sinds het ontstaan van de ps-Insar-techniek is steeds geopperd dat deze een 
monitoringsdienst mogelijk maakt. In eerste instantie wordt daarvoor een reeks van zo’n 
dertig beelden (plus voor een deprojectie van de deformatie nog een of meerdere van deze 
reeksen) geanalyseerd, waarmee de deformatie kan worden vastgesteld, in principe lineair 
maar mogelijk ook niet-lineair of met bijvoorbeeld een trendbreuk. Vervolgens wordt elk 
nieuw beschikbaar komend beeld aan de reeks toegevoegd en wordt geanalyseerd of 
daarmee een verandering in de deformatie kan worden vastgesteld. Hoewel de ps-Insar-
techniek in principe nogal onderbepaald is en het resultaat van de toevoeging van een enkel 
beeld aan de reeks reeds verwerkte beelden weinig stabiel zal zijn, kan dit de basis voor een 
monitoringsinstrument zijn. Het is opmerkelijk dat, ondanks de vele uitgevoerde projecten, 
een dergelijke monitoringsdienst nog steeds niet van de grond gekomen lijkt. De hoge 
herhalingsfrequentie van X-bandplatforms als Terrasar-X en Cosmo-SkyMED maken deze 
dienst zinvoller. 

6.4 Maaivelddaling 
Maaivelddaling treedt bijvoorbeeld in de volgende gevallen op: 
• oxidatie en krimp van een slappe bodem, bijvoorbeeld in veenweidegebied (§ 2.5, 3.2, 

4.2.1, 4.5, bijlage A); 
• belasting van de ondergrond door ophoging (§ 4.3.1); 
• verzakking als gevolg van delfstofwinning (zout, gas, olie, kolen) (§ 4.4, 4.5). 
De klassieke radarinterferometrie is niet geschikt voor het meten van langzame processen 
als maaivelddaling in begroeide gebieden als Nederland (§ 2.5, 3.2). Ook ps-Insar is niet 
geschikt voor het direct meten van de daling van het maaiveld omdat maaiveld, 
bijvoorbeeld landbouwgebied of verhard stedelijk gebied, in principe geen langdurig 
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coherente verstrooiers oplevert (§ 2.6). Niettemin worden de laatste tijd vorderingen 
geboekt waarbij van relatief minder sterke verstrooiers die gedistribueerd voorkomen 
binnen één resolutiecel toch de fase coherent kan worden gemeten (§ 2.7). 
 Alleen met een gedegen nadere analyse kan worden vastgesteld of de gevonden 
punten ook het gezochte verschijnsel maaivelddaling weerspiegelen. Daarbij kan een 
filtering op de berekende hoogte van het gevonden punt nuttig zijn: daardoor kunnen 
punten die het gewenste verschijnsel vertonen worden geïsoleerd. 
 Ketelaar heeft aangetoond dat de meting van deformatie als gevolg van gaswinning 
met ps-Insar zo goed mogelijk is dat in bepaalde gevallen een reductie van de 
meetinspanning met waterpassen verantwoord is (§ 4.4). Daarbij komt het gezochte signaal 
boven water als onderscheid wordt gemaakt tussen deformatie aan het maaiveld, van al dan 
niet goed op het pleistoceen gefundeerde gebouwen en als gevolg van onttrekking aan het 
op 3 km diepte gelegen gasveld. Het toevoegen van parameters van de gaswinning en 
geomechanische modellering maken de resultaten nauwkeuriger en meer valide. 
 De techniek en de analyse- en selectiemogelijkheden zijn inmiddels zo ver 
ontwikkeld dat meting van maaivelddaling in principe mogelijk is, mits de gevonden 
punten goed tegen het licht gehouden worden. 
 Het is te verwachten dat nader onderzoek en ontwikkelingen de 
toepassingsmogelijkheden van ps-Insar voor maaivelddaling nog zullen vergroten. 
 
In dit rapport beschreven gerelateerde informatie: 
• § 2.7 Deformatiemeting van gedistribueerde verstrooiers 
• § 3.2 Onderzoek maaivelddaling 
• § 4.2.1 Bodemdaling Kennemerland 
• § 4.3.1 Gemeente Diemen 
• § 4.4 Monitoring maaivelddaling als gevolg van delfstofwinning 
• § 4.5 Bodemdaling door gas- en zoutwinning in Noordwest-Friesland 
• Bijlage A Het Rijkswaterstaatproject ‘Maaivelddaling’ 

6.5 Hoogte en geometrische infrastructuur van Nederland 
Het gebruik van Insar voor de bepaling van een hoogtemodel van Nederland is zinloos. 
Ook de bepaling van de hoogte als bijproduct van de analyse volgens de ps-Insar-
methodiek is onvoldoende precies om als zelfstandig hoogteproduct zinvol te zijn. De 
dichtheid en precisie van het Actueel Hoogtebestand Nederland zijn niet te kloppen. 
 Mogelijk kunnen reflectoren of transponders in de buurt van agrs-meetpunten wel 
een bijdrage leveren aan het onderhouden van de geometrische infrastructuur van 
Nederland en het leggen van de relatie tussen met ps-Insar gemeten bewegingen en gnss- 
en waterpasmetingen. 
 
In dit rapport beschreven gerelateerde informatie: 
• § 3.4 Hoogtebestand en geometrische infrastructuur van Nederland 

6.6 Deformatiemetingen van waterkeringen 
Sinds Rijkswaterstaat en stowa rond 2000 de aandacht vestigden op de toepassing van 
innovatieve technieken om de toestand van waterkeringen in kaart te brengen, heeft de 
toepassing van ps-Insar in Nederland zich toegespitst op waterkeringen. De toepassing van 
klassieke interferometrie voor het monitoren van begroeide dijken bleek bij voorbaat 
zinloos, maar de ontwikkelingen op het gebied van analyse- en filtertechnieken binnen ps-
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Insar maken het steeds beter mogelijk toch waterkeringen in de gaten te houden. Dit kan 
als het volgende in het oog gehouden wordt. 
• Begroeide dijken zullen in principe nooit langdurig coherente meetpunten opleveren. 
• Soms zijn er omstandigheden waarbij reflecties aan grondlichamen optreden die toch tot 

een geschikt meetpunt leiden. Dit kan alleen onder bepaalde omstandigheden, dus er is 
altijd een nauwgezette nadere analyse nodig: geeft het langdurig coherent punt wel het 
verschijnsel weer waarnaar men op zoek is en welke omstandigheid in het terrein is 
daarvan de oorzaak? 

• De meeste aangetroffen meetpunten zijn terug te voeren op verstrooiing aan grove 
stenige dijkverhardingen, zoals stortsteen langs de waterlijn. 

• Men dient altijd nader te onderzoeken of uitspraken kunnen worden gedaan over 
deformatie van bepaalde onderdelen van de waterkering: als de stortsteen verzakt, is 
daarmee nog niet gezegd dat de waterkering als geheel of de weg op de kruin verzakt. 

• Het onderscheid tussen deformerende punten bij bijvoorbeeld de teen of bij de kruin van 
de dijk is, gezien de beperkte planimetrische precisie van de localisate, slechts in beperkte 
mate te maken. 

 
In dit rapport beschreven gerelateerde informatie (deformatie van waterkerende 
kunstwerken wordt verderop beschreven): 
• § 3.3 Deformatiemetingen tijdens het Bergambacht-dijkvervormingsexperiment met 

PHARUS 
• § 3.6.4 Houtribdijk 
• § 3.7 Omringkade Marken 
• § 3.8 Verkenning toepassingsmogelijkheden InSAR bij waterkeringen Zeeland 
• § 4.2.2 Deformatie van de Hondsbossche en Pettemer zeewering 

6.7 Deformatiemetingen van objecten, waaronder kunstwerken 
Omdat objecten zoals gebouwen en (al dan niet waterkerende) kunstwerken zowel een 
constant, hard oppervlak hebben als vele hoeken van 90°, is de kans op het optreden van 
meervoudige reflecties met een hoekreflectorachtige geometrie groot. Omdat deze in het 
algemeen ook nog eens langdurig coherent zullen zijn, is deformatiemeting met ps-Insar 
van objecten relatief het meest kansrijk. Ook hier moet elk gevonden punt nauwkeurig 
tegen het licht gehouden worden: weerspiegelt het wel het effect waarnaar men op zoek is? 
 Objecten lenen zich bij uitstek om de eerder vermelde deprojectie van de kijkrichting 
van de satelliet uit te voeren, om zodoende onderscheid te kunnen maken naar bijvoorbeeld 
horizontale en verticale deformaties of in het algemeen de richting van de deformatie te 
kunnen bepalen. 
 
In dit rapport beschreven gerelateerde informatie: 
• § 3.5 Spuisluizen Afsluitdijk bij Kornwerderzand 
• § 3.9 Vlaketunnel in rijksweg A58 
• § 3.10 Overgangsconstructies 
• § 4.2.3 Winkelcentrum ’t Loon te Heerlen 

6.8 Deformatiemetingen grove lineaire infrastructuur 
Onder grove lineaire infrastructuur worden hier wegen en spoorwegen verstaan. Daarnaast 
ook waterkeringen, maar deze zijn in § 6.6 apart behandeld. 
 Snelwegen zijn een belangrijk activum van Rijkswaterstaat. In het algemeen liggen 
ze op aardebanen en deze zijn, zoals beschreven bij maaivelddaling, in het algemeen door 
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een gebrek aan langdurige coherentie niet met Insar te analyseren. Ook van asfalt en 
andere verharding mag niet verwacht worden dat ze een grote verzameling langdurig 
coherente verstrooiers opleveren, omdat er immers in het algemeen geen dubbele reflectie 
zal optreden. Een hard vlak op zich zal geen langdurig coherente reflectie te zien geven: 
daar is in het algemeen nog een tweede reflectie aan een 90° daarop staand oppervlak voor 
nodig. Dat de hier besproken studie (§ 3.10) toch zoveel langdurig coherente verstrooiers 
laat zien op asfalt, is opmerkelijk en mogelijk een gevolg van het feit dat de steenfractie in 
het zoab qua afmeting weinig verschilt van de X-band-radargolflengte. Door welke 
objecten de reflecties worden veroorzaakt, is in deze studie helaas nauwelijks onderzocht. 
Ook hier moet ervoor worden gewaakt de deformatie toe te schrijven aan objecten die niet 
de werkelijke oorzaak zijn. Zo kunnen stalen geleiderails een grote rol spelen bij het 
ontstaan van langdurig coherente reflecties, maar mag niet dan na nadere analyse worden 
geconcludeerd dat het wegdek deformeert. Anderzijds zijn er in genoemde analyse zo 
overweldigend veel langdurig coherente punten aanwezig, dat het niet anders kan dan dat 
ook het wegdek zich als coherente gedistribueerde verstrooier gedraagt. 
 De besproken studie gaat over overgangsconstructies en daardoor deels over harde 
objecten, want het betreft immers aan één kant viaducten en dergelijke. Aan de andere kant 
betreft het wegen op aardebanen en daarvoor gelden de hiervóór gemaakte opmerkingen. 
 Spoorwegen zijn in dit rapport niet aan de orde geweest en vallen overigens ook niet 
onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat maar van Prorail. Niet uitgesloten moet 
worden geacht dat de deformatiemeting van spoortaluds kansrijker is dan die van wegen op 
aardebanen omdat hier meer grove verharding in het spel is, zoals betonnen bielzen en 
ballastgrind. Bij de spoorwegen zullen zeker de grote metalen structuren als rails en 
bovenleidingportalen langdurig coherente meetpunten opleveren, mits juist georiënteerd 
ten opzicht van de kijkrichting van de satelliet. 
 
In dit rapport beschreven gerelateerde informatie: 
• § 3.10 Overgangsconstructies 

6.9 Deformatiemetingen fijne lineaire infrastructuur 
Onder fijne lineaire infrastructuur worden hier verstaan bijvoorbeeld geluidsschermen en 
geleiderails (‘vangrails’). Hier geldt precies het tegenovergestelde als wat hierboven bij 
wegen werd opgemerkt: men moet ervoor waken een in de ps-Insar-analyse gevonden 
deformatie toe te wijzen aan bijvoorbeeld een geluidsscherm, terwijl de dalende weg de 
werkelijke oorzaak is en het geluidsscherm alleen maar fungeert als tweede reflector. 
Bovendien kan niet worden vastgesteld welk onderdeel van het geluidsscherm voor het 
signaal zorgt en of dit ook het signaal is waarnaar men op zoek is. 
 De in § 3.11 beschreven studie naar de meetbaarheid van geluidsschermen is 
onvoldoende. Hierbij is uitsluitend gebruikgemaakt van klassieke interferometrie en is het 
potentieel van een grote hoeveelheid beelden niet benut door een analyse met ps-Insar. Dit 
klemt des te meer daar bij klassieke interferometrie gebruikgemaakt moet worden van de 
coherentieoperator en daarvoor is een aantal naburige pixels nodig, terwijl de resolutie zelfs 
bij Terrasar-X te beperkt is om juist deze fijne lineaire infrastructuur te kunnen 
analyseren. 
 De resolutie van sar-beelden is nog te gering om de deformatiemeting van fijne 
lineaire infrastructuur zinvol te laten zijn, zeker omdat verwarring met de omringende weg 
of andere grote vlakke topografie voor de hand ligt. Het is wel interessant om te blijven 
onderzoeken op welk vlak hogeresolutiebeelden verbetering kunnen bieden. 
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In dit rapport beschreven gerelateerde informatie: 
• § 3.11 Geluidsschermen 
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A Het Rijkswaterstaatproject ‘Maaivelddaling’ 

Het eerste project bij de toenmalige Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat op het gebied 
van deformatiemeting met Insar was Maaivelddaling. Dit was een grensverleggend 
langlopend project, waarbij Rijkswaterstaat pionierde met de inzet van meettechnieken om 
dit lastig te meten verschijnsel in kaart te brengen. Daarbij werden niet alleen de 
operationele beperkingen van de toenmalige stand van de techniek ondervonden, maar 
werd ook de relatie gelegd met de toepassingen, waaronder met name het waterbeheer in 
Nederland. 
 
In 1998 werd het project Maaivelddaling gestart omdat medewerkers de potentie van deze 
techniek zagen voor het vlakdekkend in kaart brengen van maaivelddaling in Nederland. 
Het idee was om met radarinterferometrie maaivelddeformatie’kaarten’ te vervaardigen en 
deze te interpoleren tot gebiedsdekkende kaarten en samen met tno-nitg op basis van 
geologische en geotechnische modellen te extrapoleren naar 2050 (Vogelzang en De 
Bruijne, 1999). 
 Yvonne Dierikx en Arnoud de Bruijne beschreven in het rapport Tussenstand project 
maaivelddaling in 2001 de nu nog steeds actuele probleemstelling: 

“Het waterbeleid van Rijkswaterstaat richt zich steeds meer op de problematiek van 
maaivelddeformatie, en met name de daling. Verdroging, oxydatie van veengebieden 
en verstoringen van de grondwaterhuishouding zijn hier o.a. debet aan. In het 
kabinetsstandpunt ‘Anders omgaan met water – Waterbeleid in de 21e eeuw’ wordt 
de relatie aangegeven tussen bodemdaling enerzijds en overstromingsrisico’s 
anderzijds: maaivelddaling heeft consequenties voor zowel waterkeren als 
waterbeheren, mede in het licht van de te verwachten zeespiegelstijging (prognose: 
20–100 cm in 2100). Binnen de natte Waterstaat is er dan ook behoefte aan een kaart 
waarop de werkelijke en de te verwachten maaivelddaling van heel Nederland is 
aangegeven. 
 Om over onderhoud en aanpassingen van grote infrastructurele werken (zoals 
waterkeringen en gemalen) beslissingen te kunnen nemen is een goed inzicht in de te 
verwachten bodemdaling op verschillende plaatsen van groot belang. Deze 
bouwwerken worden gemaakt voor een periode van 50 jaar of langer en bodemdaling 
is één van de factoren die bepalend zijn voor de capaciteit van dergelijke werken. 
Omdat het lange-termijn beleid wel al vraagt om korte-termijn beslissingen (zoals de 
hoogte van een nieuwe of te onderhouden kering, boezembeheer, of het te hanteren 
peilniveau voor de komende 5 of 10 jaar in een aantal peilvakken) is het wel gewenst 
dat een verbeterde modellering van maaivelddaling binnen een jaar of 10 beschikbaar 
komt. Met behulp van zulke modellen zal geëxtrapoleerd moeten worden voor een 
periode van 50 jaar met een precisie van enkele cm. Daarom zullen de metingen in de 
komende 10 jaar en het daaruit volgende model een precisie van zo’n 1 cm (of 
misschien zelfs wel enkele mm) over die 10 jaar moeten hebben.” 

In de voorstudie uit 1998 (Vogelzang en De Bruijne) is de status van zowel 
radarinterferometrie als techniek als de geologische modellering beschreven. Het 
uitgangspunt was aanvankelijk satelliet-sar-beelden te gebruiken. Dit uitgangspunt werd 
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naar aanleiding van de voorstudie gewijzigd, zoals Dierikx en De Bruijne beschrijven 
(2001): 

“De Insar-metingen bleek een aantal problemen te kennen. Ten eerste is de 
golflengte van C-band te klein om het maaiveld te meten door temporele 
decorrelatie. Ten tweede zijn atmosferische storingen van invloed op de metingen. 
Naar aanleiding van de voorstudie hebben we daarom besloten om in tegenstelling 
tot satellietopnamen naar vliegtuigopnamen te kijken. Deze kunnen worden gemaakt 
wanneer de atmosferische situatie gunstig is. Bovendien zou het met een L-band 
moeten gebeuren zodat de temporele decorrelatie geen grote invloed heeft op de 
Insar metingen. L-band is wel minder precies dan C-band.” 

In 1999 werden drie Europese bedrijven bezocht die met een L-bandsysteem sar-opnamen 
vanuit een vliegtuig konden maken. Tussen twee opnamen met een typisch Nederlandse 
vegetatie die met een tussenpoos van slechts enige maanden waren opgenomen, bleek de 
coherentie echter dermate teruggelopen dat het vaststellen van deformatie lastig werd (zie 
Dierikx en De Bruijne (2001) voor verdere referenties). Niettemin werd besloten voort te 
gaan om hierover betere uitspraken te kunnen doen. Er werd in 2000 een Europese 
aanbesteding gedaan om vijf vluchten met een L-band-sar vanuit een vliegtuig te doen en 
daarmee interferogrammen met verschillende tussenpozen te kunnen berekenen en aldus 
een inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden en beperkingen. 
 Deze aanbesteding slaagde niet. Enerzijds waarschuwde Ramon Hanssen van de tu 
Delft dat de opzet beperkte resultaten zou opleveren. De onderzoekers schreven: “De 
decorrelatie van het terrein in de periode tussen de sar-opnamen verhoogt het ruisniveau. 
In dit project zal het met een toenemend tijdsinterval steeds moeilijker worden om bij 
agrarische grond, weiland of akker dezelfde reflectie-eigenschappen te houden. Zeker in ons 
natte klimaat zullen snel veranderingen optreden” (Dierikx en De Bruijne, 2001). Een 
tweede argument van Hanssen was dat atmosfeerinvloeden een onbekende invloeden 
hebben, terwijl de daardoor veroorzaakte signaalvertraging er hetzelfde kan uitzien als een 
bodemdaling in het terrein. 
 Anderzijds gaven de bedrijven die zich aanmeldden aan dat ze om verschillende 
redenen niet of niet op tijd over een operationeel vliegtuig met L-band-sar konden 
beschikken, dat ze de contractuele voorwaarden onacceptabel vonden of dat ze de gevraagde 
resultaten niet zouden kunnen behalen. Uit alles bleek dat de markt nog allesbehalve klaar 
was voor een dergelijk risicovol onderzoeksproject. 
 Gebruikmakend van het toen net verschenen proefschrift van Hanssen (2001), werd 
geconcludeerd dat deformatiemetingen met radarinterferometrie eerder een sub-
decimeterprecisie kunnen behalen dan een sub-centimeter precisie, tenzij de invloed van de 
atmosfeer goed geschat kan worden. Voorts concludeerde Dierikx en De Bruijne: “De 
Insar-techniek is moeilijk toepasbaar voor gebieden met een deformatie van minder dan 1 
cm per jaar of voor gebieden die snel veranderen zoals akkers. In Nederland is deze techniek 
dus het meest geschikt voor het meten van stabiele objecten (‘permanent scatterers’) en 
gebieden die een voldoende deformatie kennen.” 
 Ook het deelproject om met tno-nitg aan de modellering van maaivelddeformatie te 
werken leidde tot een beperkt resultaat, zij het dat dat eerder aan organisatorische dan aan 
inhoudelijke zaken te wijten was. 
 
In 2002 werd besloten het uitgangspunt van radarinterferometrie als meettechniek los te 
laten en de klantvraag of informatiebehoefte centraal te stellen. Rens Swart in een verslag: 

“Globale klantgesprekken hebben in 1998 opgeleverd dat er daadwerkelijk behoefte 
bestaat aan een maaivelddalingskaart. Wat toen een veelbelovende techniek leek  
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figuur 75  Ten tijde van het project Maaivelddaling circuleerden er al kaarten van de te 
verwachten maaivelddaling in 2050, die een beeld geven van hetgeen het project zou kunnen 
opleveren. Bovenstaande kaart is een van de kaarten die is opgenomen in het document 
Scenario’s externe krachten t.b.v. WB21 van RIZA, WL|Delft Hydraulics en KNMI (Kors et 
al., 2000) en in het basisrapport van Waterbeleid voor de 21e eeuw. Advies van de Commissie 
Waterbeheer 21e eeuw (Tielrooij et al., 2000). De kaart is vervaardigd op basis van 
modellering met een beperkte kennis van de ondergrond (met name ontwatering van veen- en 
kleingebieden in holoceen Nederland) plus een beperkt aantal boringen. 
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(vliegtuigradarinterferometrie), bleek vervolgens nog niet operationeel inzetbaar, 
zodat nu de vraag is: aan welke informatie op het gebied van de hoogte van het 
maaiveld (dichtheid in ruimte en tijd, precisie, afhankelijkheid van type gebied) 
hebben beheerders behoefte? 
 Als deze informatiebehoefte goed bekend is, kan (globaal) beoordeeld worden in 
hoeverre bepaalde technieken deze kunnen vervullen. Mogelijk komt daaruit dat dit 
voorlopig niet lukt. Het onderzoek naar inwinningsmethoden zal dan enige jaren de 
ijskast in gaan, maar wel is er dan een gedegen onderzoek naar de behoeften dat op 
elk moment weer uit de kast kan worden gehaald als basis voor de eisen te stellen aan 
de techniek. Het informatiebehoeftenonderzoek staat nu dus centraal.” 

Er werden vraaggesprekken gehouden met vijf belanghebbenden: twee waterschappen, dg 
Water, de provincie Noord-Holland en de stowa (Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer). Verscheidene andere potentiële belanghebbenden verstrekten ook 
informatie, zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) of gaven aan niet geïnteresseerd te 
zijn: dat is ook informatie. Daarnaast werden beleidsstukken bestudeerd (Swart, 2002c), 
onder meer Waterbeleid in de 21e eeuw, zowel het rapport van de onderzoekscommissie 
(Kors et al., 2000; Tielrooij et al., 2000) als het daarop gebaseerde kabinetsstandpunt. De 
verslagen en daaruit af te leiden informatiebehoefte werden door Swart in juni 2003 
samengevat in Samenvatting maaivelddaling (Swart, 2003). Een concepteindrapport 
verscheen echter pas in december 2004 (Swart en De Bruijne, 2004). 
 Daarmee kwam er eigenlijk een einde aan het project Maaivelddaling. Aan de 
uitwerking van de informatiebehoefte is geen vervolg meer gegeven. Wel was er sprake van 
kennisuitwisseling met het project om de informatiebehoefte voor waterkeringbeheer vast 
te stellen (Swart et al., 2003). Dit was min of meer een vervolg op het project om 
deformatie van de Lekdijk met vliegtuig-Insar te meten (zie paragraaf 3.3) en heeft tevens 
geleid tot het rapport waarin Rens Swart de toepassingmogelijkheden van remote sensing 
voor inspectie van waterkeringen in kaart bracht (Swart, 2007). 
 
Het project Maaivelddaling is om verschillende redenen doodgebloed. In de eerste plaats 
bleek de techniek nog lang niet zo operationeel als het leek, een verschijnsel dat vaak 
terugkomt bij de introductie van innovatieve technieken. In de tweede plaats waren de 
beperkingen in de mogelijkheid om Insar te gebruiken door decorrelatie in Nederland veel 
groter dan aanvankelijk gedacht (zie § 2.6). Ten derde werden de betreffende afdelingen in 
2003 getroffen door zware bezuinigingen en dit project had een onvoldoende urgent 
karakter. Dat het project de onzekerheden en koerswijzigingen vertoonde die typerend zijn 
voor innovatieve trajecten, zal daarbij zeker niet geholpen hebben. In de vierde plaats kwam 
bij de reorganisatie van de Meetkundige Dienst tot Adviesdienst Geo-Informatie en ict 

(agi) in 2003 de nadruk te liggen op productie en verdwenen de meer op kennis gerichte 
afdelingen Remote Sensing (gar) en Plaatsbepaling (gap), de trekkers van dit project. 
 Niettemin kan nu, bij herlezing van de destijds geschreven documenten, vastgesteld 
worden dat er destijds een schat aan kennis is opgedaan, die bovendien goed leesbaar is 
vastgelegd (hoewel niet altijd in definitieve en gepubliceerde vorm). Met het project 
maaivelddaling pionierde Rijkswaterstaat op het gebied van het meten van het verschijnsel 
maaivelddaling, in het bijzonder met radarinterferometrie. 
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