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Samenvatting 
Er zijn verschillende initiatieven genomen die moeten leiden tot verbetering van 
inspecties van waterkeringen. Deze inspecties zijn momenteel nog hoofdzakelijk 
gebaseerd op visuele waarnemingen. In aanvulling daarop kunnen technische 
hulpmiddelen inspectie verbeteren. 

In het kader van Water Innovatiebron (WINN) werd onderzocht op welke manier 
aanvullende technieken snel zouden kunnen bijdragen tot het verbeteren van de 
operationale praktijk van het waterkeringbeheer. Omdat het naar verwachting nog 
enige jaren zou duren alvorens de lopende studies naar optimalisering van 
dijkinspecties tot een eindoordeel komen, werd aanbevolen de inspanning te 
richten op de meest kansrijke hulptechnieken. Deze aanbeveling uit wat men fase 
1 zou kunnen noemen heeft geleid tot fase 2, waarin laseraltimetrie, als een van de 
meest kansrijke inwinningstechnieken, werd onderzocht op zijn operationele inzet 
in de waterkeringbeheerpraktijk. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 
(STOWA) heeft hiervoor in 2006 de Werkgroep Grootschalig Uitvoeringsproject 
Laseraltimetrie (WGL) opgericht, bestaande uit waterkeringbeheerders met 
ervaring met laseraltimetrie en externe deskundigen. 

De uitvoering van laseraltimetrie voor waterkeringbeheer vindt in het algemeen 
nog versnipperd plaats. Kennis en ervaring zijn niet centraal aanwezig of geborgd 
en aanbestedingen en verwerking vinden niet gestroomlijnd plaats. De WGL stelt 
zich onder andere tot doel deze stroomlijning tot stand te brengen en 
waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de verwerving van een volledig op de 
werkpraktijk afgestemd laseraltimetrieproduct. 

De WGL heeft in dit rapport veel kennis gebundeld, die als basis kan dienen voor 
de uitvoering van laseraltimetrieprojecten, die verdieping en overdracht 
eenvoudiger maakt en bovendien geschikt is om bestuur en management te 
informeren. Zowel de techniek van hoogtemeting met laseraltimetrie als de 
toepassing en organisatie daarvan maken een sterke ontwikkeling door, die in dit 
rapport is toegelicht. Omdat bij de toetsing van waterkeringen intensief gebruik 
gemaakt wordt van laserhoogtebestanden, zijn uit het daarbij gebruikte 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid criteria afgeleid die aan het gebruik van 
laseraltimetrie te stellen zijn. Daarnaast zijn de criteria geanalyseerd zoals deze 
zijn opgenomen in de door de WGL-leden opgestelde bestekken en het bestek voor 
de proef ten behoeve van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Bij alle 
aspecten en criteria met betrekking tot laseraltimetrie is, mede op basis van een 
toelichting bij geostatistische en andere begrippen in de bijlage, een uitgebreide 
analyse opgenomen. Uiteindelijk heeft dit, na uitvoerige discussie met de 
deelnemers, geleid tot een onderbouwde lijst met specificaties. 

Omdat de Stuurgroep AHN met de proef die begin 2007 met Waterschap Zeeuwse 
Eilanden (WZE) werd uitgevoerd een product nastreefde dat, naast voor 
waterbeheer, ook voor waterkeringbeheer geschikt zou moeten zijn, is er een 
samenwerking totstandgekomen tussen AHN en WGL. Daarbij werden de 
gewenste specificaties naast elkaar gelegd. 
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De WGL heeft laserdata uit de proef AHN-WZE, gecombineerd met terrestrische 
profielen die het waterschap ter beschikking stelde, geanalyseerd om deze op zijn 
geschiktheid voor waterkeringbeheer te beoordelen. Daarnaast is ook data gebruikt 
die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van een ‘kleine’ kade ter 
beschikking stelde. De rastergrootte van 50 cm blijkt ruim voldoende, behalve 
voor kleine regionale keringen van minder dan een meter, naar schatting 
nauwelijks 20% oftewel 3.400 van de in totaal 17.000 km regionale keringen in 
Nederland. De homogeniteit van de verdeling van de laserpunten, de 
puntdichtheid en de precisie in ligging waren punten van aandacht. Voor ‘kleine’ 
regionale keringen met een hoogte van minder dan een meter ten opzichte van het 
achterland en/of een kruinbreedte van minder dan een meter is een rastergrootte 
van 25 cm gewenst. De puntdichtheid moet daartoe minimaal 30/m2 zijn. 

Laserdata, zelfs als deze naar een raster is gemiddeld, beschrijft het terrein veel 
beter dan terrestrische meetpunten, al komen significante verschillen voor die 
lastig zijn te verklaren. Zonder op hetzelfde moment gemaakte luchtfoto’s is 
laserdata soms moeilijk te interpreteren. Een landmeter meet gegarandeerd het 
maaiveld en doet dat bovendien met een hogere precisie dan met laseraltimetrie 
mogelijk is. Anderzijds meet hij relatief weinig punten en is achteraf niet met ze-
kerheid te zeggen waarom de baak juist daar geplaatst werd. In laseraltimetrie zit 
door vegetatie, zelfs al is het laag gras, een zekere spreiding en een zekere syste-
matische hoogtefout. Het is aan te bevelen naar de invloed van vegetatie, de ver-
schillen tussen terrestische en laserdata en de potentie van het opnemen meerdere 
reflecties per puls voor de bepaling van het maaiveld nader onderzoek te doen. 

Kniklijnen zoals een kruin- of teenlijn zijn, doordat er bij deze zeer langgerekte 
structuren als het ware een middeling plaatsvindt, zowel op het oog als met pro-
grammatuur heel precies te localiseren, zelfs in data met een geringe puntdicht-
heid, beter zelfs dan de man op de dijk dat kan. Voor het afleiden van een profiel 
uit de laserdata dient exact de locatie van het terrestrische profiel gekozen te wor-
den; als dit niet recht is dient ook daarmee rekening gehouden te worden. De prak-
tijk onder waterkeringbeheerders om opgeleverde laserhoogtebestanden te 
controleren met behulp van terrestrisch gemeten profielen van waterkeringen is 
onverstandig omdat hierin te veel storende factoren meespelen. 

Eén van de toepassingen van de vervaardiging van profielen van waterkeringen is 
de uitvoering van stabiliteitsberekeningen, onder meer ten behoeve van de toet-
sing. De Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie wilde de minimaal noodzakelij-
ke specificaties voor laseraltimetrie die in dit rapport zijn vastgesteld, toetsen op 
zijn gevolgen voor de stabiliteitsberekening. GeoDelft heeft deze berekeningen 
voor drie locaties uitgevoerd op een conventioneel terrestrisch gemeten profiel en 
op het uit het 50cm-laserhoogteraster van de AHN-WZE-proef bepaalde profiel. 
De stabiliteitsfactoren laten in het algemeen geen significante verschillen zien. 
Deze laserdata is hiervoor dus geschikt, zij het dat de voor de stabiliteit cruciale 
slootdiepte en waterpeil handmatig moeten worden toegevoegd, terwijl de 
landmeter deze gelijk zou meenemen. Ook moeten no-data-waarden worden 
verwijderd en moeten de profielen ruim voorbij de teensloten lopen. 

Laseraltimetrie heeft een enorme potentie voor waterkeringbeheer, die niettemin 
nog verder kan worden benut. Met name doet de praktijk van het beschouwen van 
profielen geen recht aan het vlakdekkende karakter van de data. Het verdient aan-
beveling de toepassing van meer vlakdekkende analysemethoden te onderzoeken. 
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In praktijk wordt aan de hoge eisen aan de planimetrische precisie nauwelijks vol-
daan, terwijl deze eisen onder meer zinvol zijn bij hoogte- en zettingsverschilbe-
palingen, een belangrijke potentiële toepassing van laseraltimetrie. 

Met dit document is de basis gelegd voor de stroomlijning van de uitbesteding van 
laseraltimetrieprojecten en de onderbouwing daarvan met weloverwogen specifi-
caties. Niettemin is daarmee nog niet aan de gehele doelstelling van de Werkgroep 
Grootschalige Laseraltimetrie voldaan. In de beoogde fase 3 worden onder andere 
documenten opgesteld waarin een standaardbestek, beoordelingscriteria ten 
behoeve van de gunning, een standaardcontract en een controleprocedure worden 
uitgewerkt. Daarnaast wordt de vergelijkbaarheid van met GPS of waterpassingen 
gemeten profielen met laseraltimetrie onder de loep genomen, wordt de invloed 
van onder meer vegetatie op de bepaling van het maaiveld onderzocht en wordt 
onderzocht in hoeverre terrestrische metingen en technieken als 
radarinterferometrie en wegdekmeetmethodieken laseraltimetrie kunnen 
aanvullen. Ook wordt de bij waterschappen en AHN-2008 ter beschikking 
gekomen laserdata geanalyseerd met het oog op het optimale gebruik ten behoeve 
van het waterkeringbeheer. 

 


