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1 Inleiding
Het huidige standaardproduct voor Rijkswaterstaat (RWS)
monitoringslodingen is een dieptekaart verkregen door interpolatie van
singlebeam echolodingen met een raaiafstand van 200 meter.
In de afgelopen twintig jaar werd door ARGOSS het Bathymetry
Assessment System (BAS) ontwikkeld. Rijkswaterstaat AGI (destijds
Meetkundige Dienst) was bij de ontwikkeling nauw betrokken. Met het
BAS kunnen dieptekaarten worden vervaardigd uit satellietradarbeelden
en een beperkt aantal echolodingen, aangevuld met stromingsdata en
eventueel een optisch beeld. Het voordeel van het BAS is dat het
minder echolodingen nodig heeft dan de traditionele methode doordat
het de fysische informatie in het satellietbeeld gebruikt. Een raaiafstand
van 600 meter is voldoende, waardoor dieptekaarten efficiënter
vervaardigd kunnen worden.
In 2003 werd besloten het jarenlange ontwikkeltraject om te
buigen richting operationalisatie. Daarbij werden in twee workshops de
Meetdiensten en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) betrokken.
In januari 2006 werd een project afgerond dat het sluitstuk was van de
ontwikkeling en operationalisatie van het BAS. Dit project kwam uit de
laatste workshop voort.
Het BAS heeft een lange geschiedenis. Met name de geschiktheid
voor operationele toepassing binnen Rijkswaterstaat was onderwerp
van langdurige onderzoeken en discussies. Deze discussies leidden tot
de genoemde workshops, waarin over de toepasbaarheid, het traject
daarheen en de voorwaarden die daaraan gesteld zouden worden, veel
belangrijke uitspraken zijn gedaan die rechtstreeks gevolgen zouden
hebben voor het gebruik van het BAS in Nederland.
Toen mij in februari 2005 verzocht werd de leiding van het
afsluitende project ‘Inbedding BAS’ over te nemen van de vertrekkende
Jur Vogelzang, was mij duidelijk dat ik niet anders dan met een
gedegen kennis van het voortraject dit voor de toepassing van het BAS
cruciale en precaire project tot een goed einde zou kunnen brengen. In
dit document heb ik gepoogd een beknopt overzicht te geven van de
meer recente geschiedenis van het BAS en de koers die met de
workshops is ingezet. Het document doet tevens verslag van de
uitkomsten van het finale operationalisatieproject. Later zijn hieraan de
hierop gebaseerde uitkomsten van de bepaling van de
monitoringsstrategie voor de Waddenzee nog toegevoegd.
Informatie over de ontwikkeling van het BAS, de tussenresultaten
en de verscheidene stappen, voorwaarden, overwegingen en
beslissingen rond de toepassing bij Rijkswaterstaat is over vele
verslagen en rapporten verspreid. Om de belangrijkste informatie te
ontsluiten en te structureren en de geïnteresseerde van referenties te
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voorzien, heb ik de rapporten die een rol spelen bij de verschillende
stappen en beslissingen in het traject genoemd in voetnoten.
................................
Figuur 1
Deel van een radarbeeld opgenomen door
de ERS-2 satelliet van de Voordelta. De
eilanden Schouwen (rechts), Noord
Beveland (midden onder rechts) en
Walcheren (midden onder links) zijn
zichtbaar, evenals de Oosterscheldekering.
Een groot aantal bodemstructuren is
duidelijk zichtbaar, zoals de ebdelta van de
Oosterschelde, de drie banken parallel aan
de kust (vanaf de kust de Steenbanken, de
Middelbank en de Schouwenbank) en
zandgolven. Het beeld is speciaal bewerkt
door TNO-FEL om de beeldruis zo klein
mogelijk te maken.

2 Korte voorgeschiedenis
In 1969 werd bij TNO-FEL ontdekt dat op radarbeelden de
zeebodemtopografie te zien was, een merkwaardig verschijnsel omdat
radar niet door water kan kijken. In de jaren zeventig en tachtig werd
hiernaar onderzoek gedaan en begin jaren negentig begon de groep bij
het Waterloopkundig Laboratorium rond Han Wensink met de
ontwikkeling van programmatuur om uit deze beelden de topografie te
berekenen. In 1995 werd door hen ARGOSS opgericht. Bij de verdere
ontwikkeling waren RIKZ en de Meetkundige Dienst nauw betrokken.
Er zijn in de loop van de tijd talloze rapporten over het BAS
verschenen. Ik noem drie illustratieve of informatieve voorbeelden. In
1997 zette Jur Vogelzang alle experimenten en initiatieven die tot dan
toe ondernomen waren op een rij. 1 Boeiend is een rapport uit januari
1996 (precies tien jaar geleden!) van de MD met Cap Volmac waarin
het traject naar toepassing van het BAS wordt uitgezet, compleet met
organisatievorm en kosten-batenanalyse. 2 Het leek een kwestie van
tijd! In 2002 legde Jur Vogelzang de toenmalige stand van zaken vast

1

2
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J. Vogelzang, Rijkswaterstaat en het Bathymetry Assessment System.
Verleden, heden en toekomst, rapport MS2000+.97.08, juli 1997.
H. Landa, R. Jager et al., Definitiestudie RWSBAS, januari 1996.
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in een rapport waarin hij zowel bij het werkingsprincipe als de precisie,
toepasbaarheid en kosten en baten stilstond. 3

3 De eerste workshop (maart 2003)
In maart 2003 nam Marlène van Benthem, afdelingshoofd van de
afdeling remote sensing van de Meetkundige Dienst, het initiatief een
workshop te organiseren met de Meetdiensten, RIKZ, Meetkundige
Dienst en de Dienst Hydrografie om het jarenlange ontwikkeltraject,
dat inmiddels her en der binnen RWS tot scepsis had geleid, om te
buigen naar een operationaliseringstraject met een breed draagvlak.
Daartoe zou een gezamenlijke beslissing worden genomen over de
implementatie van het BAS. Feitelijk had de MD geen opdrachtgever,
behalve Europese subsidieprogramma’s en het hoofdkantoor. De MD
heeft het lot van het BAS bewust in handen van genoemde
betrokkenen gelegd door na presentatie van de stand van zaken en de
resultaten een hoofdelijke stemming te houden. Dit leek de enige
manier om daadwerkelijk draagvlak te krijgen over een product
waarover zoveel scepsis bestond.
Op de workshop zorgde ARGOSS voor irritatie door gebrekkige
resultaten te presenteren en aan te geven meer tijd nodig te hebben,
tot september 2003. Het gepresenteerde resultaat was de BAS2D
nauwkeurigheids- en snelheidstest. Jur Vogelzang en Leon Hendriks
hebben dit gevalideerd en van commentaar voorzien. 4 Daarnaast was er
twijfel aan de programmatuur en werkwijze van ARGOSS, was de
inversiemethode geheim en was er onduidelijkheid over de invloed van
fysische omstandigheden op de kwaliteit van de gebruikte
radarbeelden.
Aan het einde van de eerste workshop was de conclusie in
meerderheid dat Rijkswaterstaat doorgaat met BAS onder strenge
voorwaarden (‘ja, mits’). Er werden vervolgacties voor Meetkundige
Dienst en ARGOSS geformuleerd, die zouden worden besproken tijdens
een tweede workshop, te houden in september 2003. Als tijdens deze
workshop de volgende acties alle tot een positief resultaat hebben
geleid, zal worden besloten door te gaan met BAS.
1. Verkrijgen van zekerheid dat de BAS-systematiek werkt. Hierin
bestond gezien de gepresenteerde resultaten weinig vertrouwen en
bovendien kan deze niet worden gecontroleerd omdat een deel
geheim is.
2. Verkrijgen van vertrouwen in de programmatuur: documentatie,
versiebeheer, bedrijfszekerheid, bruikbaarheid in operationele
omgeving.
3. Verkrijgen van vertrouwen in ARGOSS als bedrijf.
4. Formulering van de criteria voor de invoergegevens opdat RWSBAS goed werkt: kwaliteit radarbeelden (met name ruis gooit roet
in het eten en sommige zandgolven bleken niet zichtbaar),
3

4
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J. Vogelzang, Stand van zaken RWSBAS, rapport MD-GAR-2002-24, Delft,
mei 2002.
J. Vogelzang en L.F.G.M. Hendriks, BAS2D snelheids- en
nauwkeurigheidstest, rapport AGI-GAR-2003-14, Delft, april 2003. Hierin is
ook een verslag van de workshop opgenomen.
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beschikbaarheid radarbeelden, alternatieve radarsystemen (zowel
platform als frequentie) en beschikbaarheid i.c. operationele inzet
daarvan.

4 De tweede workshop (september 2003)
Na de eerste workshop onderzocht Martin Verlaan (TU Delft) onder
geheimhouding het inversiealgorithme en concludeerde: “ARGOSS
combineert bekende degelijke en betrouwbare methodes op een
nieuwe manier. Geen kritiek.” Nicolas Nass en Leon Hendriks
onderzochten de programmatuur en werkprocessen van ARGOSS en
kwamen met een aantal aanbevelingen. 5 Jur Vogelzang onderzocht de
fysische invloeden op de kwaliteit van radarbeelden. 6 Jur voerde een
validatie uit waarin werd geconcludeerd dat het BAS inmiddels beter
presteerde. Het BAS interpoleert 600-meter-raaien beter dan DIGIPOL
en boven vlakke wadplaten kan het dezelfde kwaliteit opleveren als
met DIGIPOL geïnterpoleerde 200-meter-lodingen. 7
In september 2003 werden de bevindingen gerapporteerd tijdens
een vervolgworkshop. Na discussie en opnieuw een stemming werd
geconcludeerd dat, gezien de goede resultaten van BAS, voortgegaan
moet worden met de implementatie, ook al is het leertraject nog niet
afgelopen en is de inzet nog niet operationeel. Op de Waddenzee en
de Westerschelde zouden in 2004 proeven met BAS gedaan worden
parallel aan de conventionele lodingen. 8 Het RIKZ zou de specificaties
waaraan het product moet voldoen formuleren. AGI zou de
ontwikkelingen op het gebied van L-band-SAR bijhouden. 9 ARGOSS
moest de aanbevelingen op het gebied van hun bedrijfsprocessen en
programmatuur uitvoeren.

5 Operationalisatietraject en audit ARGOSS/BAS
Om de BAS-programmatuur en -verwerkingsketen op het voor een
operationele dienstverlening vereiste niveau te brengen, werd in 2004
het in januari 2006 afgesloten project Inbedding BAS/Towards
implementation of the BAS within Rijkswaterstaat gestart, dat mede
werd gefinancierd uit het Nationaal Programma
Gebruikersondersteuning Aardobservatie (GO). In dit project werden
alle aspecten van de BAS dienstverlening onderzocht op hun
operationele inzetbaarheid. Het fundament hiervoor werd gevormd
5
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Nicolas Nass, Ph. Timmer en Leon Hendriks, Onderzoek betrouwbaarheid
BAS software en werkprocessen ARGOSS, 2003.
J. Vogelzang, Geschiktheid van radarbeelden voor bathymetrische
toepassingen, AGI-GAR-2003-44, Delft, september 2003.
J. Vogelzang, BAS validatie Eemsgeul. Resultaten behaald met het BAS in de
periode maart–augustus 2003, AGI-GAR-2003-43, Delft, september 2003.
De proefprojecten op de Westerschelde en de Waddenzee hebben inderdaad
plaatsgevonden, zij het sterk vertraagd. In de rapporten genoemd in de
noten 15 en 16 zijn de resultaten te vinden.
J. Vogelzang, L-band SAR voor bathymetrische toepassingen. De E-SAR
Plaatgat campagne, AGI/31505/GAR006, Delft, januari 2005. Hierin is ook
veel lezenswaardigs over validatie en foutschatting opgenomen.
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door de BAS gebruikersvereisten, waarin AGI en RIKZ niet alleen de
geometrische specificaties maar ook de vereisten op het gebied van de
procesbeheersing en de dienstverlening vastlegden. 10 Binnen dit project
zouden ook de kwaliteitseisen die aan een dieptekaart worden gesteld
worden geformuleerd, maar dit bleek niet mogelijk. 11 Ook een
validatiemethodiek vaststellen bleek niet mogelijk, al zijn de parameters
die de kwaliteit van de kaart beïnvloeden wel aan het rapport BAS
gebruikersvereisten toegevoegd. Om een beslissing te nemen over de
inzet van BAS zouden de kosten objectief vergeleken moeten worden
met die van de conventionele methode, maar het bleek vanwege de
Rijks-financieringsstructuur niet mogelijk een zuivere kostenbatenanalyse te maken. Hoogstens kunnen de ‘out of pocket’-kosten
worden vergeleken. 12
ARGOSS bracht verbeteringen aan in de programmatuur en het
productie- en kwaliteitsborgingsproces en documenteerde zijn BASdienstverlening. 13
Na deze inspanningen werd een audit op ARGOSS/BAS
uitgevoerd, die erop was gericht een oordeel uit te spreken over de vraag
of ARGOSS het BAS als operationele dienstverlening aan Rijkswaterstaat
kan aanbieden, waarbij het proces operationeel, reproduceerbaar en
verifieerbaar is, waarbij de kwaliteit geborgd is en de dienstverlening
betrouwbaar en gegarandeerd is. Nicolas Nass en Leon Hendriks traden
op als externe auditoren, die de documenten van Rijkswaterstaat en
ARGOSS vertaalden in de auditvereisten. Aan de hand hiervan werd
uiteindelijk in december 2005 de audit van het BAS-proces van ARGOSS
uitgevoerd. 14
Het auditrapport stelde vast dat ARGOSS een hooggekwalificeerd
kennisintensief bedrijf is dat eerder gericht is op kennis en innovatie
10

11

12

13

14

9

J. Vogelzang, W.T.B. van der Lee en L.M.Th. Swart, BAS user
requirements/BAS gebruikersvereisten, AGI-2005-GAB-021, Delft,
september 2005.
In eerdere studies zijn wel de verschillende componenten van de fout
beschreven en is een manier gevonden om binnen DIGIPOL de
nauwkeurigheid van de interpolatie te schatten (C.J. Calkoen,
Nauwkeurigheidsstudie DIGIPOL, rapport A135, ARGOSS, Marknesse,
1998). Ook schreef ARGOSS een memo Methode om de nauwkeurigheid
van BAS en DIGIPOL te vergelijken, februari 2003. We zijn niet verder
gekomen dan de vaststelling dat een BAS-kaart niet mag onderdoen voor het
standaardproduct voor vaklodingen, de DIGIPOL-200-kaart, gebaseerd op
lodingen op 200-meter-raaien.
Zie over de moeilijkheden van een kosten-batenanalyse de opmerkingen in
de BAS gebruikersvereisten (noot 10) en het Inbeddings-eindrapport (noot
14). In het rapport Opnametechnieken Waddenzee (noot 16) wordt voor
zover bij Rijkswaterstaat mogelijk een feitelijke kosten-batenanalyse
uitgevoerd.
P. Groenewoud en H. Wensink, The bathymetry service chain,
rapportnummer RP_A385, Marknesse, september 2005.
Auditvereisten en auditrapport zijn opgenomen in het eindrapport aan het
NIVR, L.M.Th. Swart et al., Towards implementation of the BAS within
Rijkswaterstaat, AGI-2006-GAB-003, Delft, januari 2006.
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dan op procesbeheersing. De auditoren doen onder meer de
aanbeveling “het meer facilitaire karakter van kwaliteitszorg zodanig te
optimaliseren dat deze op korte termijn al een plaats krijgt in het
productieproces.”
“Niettemin is ARGOSS erin geslaagd het productieproces
zodanig in te richten dat sprake is van een aantoonbaar
reproduceerbaar en verifieerbaar eindproduct. Bovendien is al een
voorschot genomen op een volgende fase waar het bedrijf naar toe zal
migreren waarin nog meer managementaandacht zal uitgaan naar het
efficiënt en effectief inrichten van het productieproces”, aldus het
auditrapport.
“Daarom zijn de auditors van mening dat binnen ARGOSS
sprake is van een aantoonbaar beheerste productie die in alle opzichten
voldoet aan de vereisten als geformuleerd in de projectbeschrijving:
‘the service is at the level of operational readiness’. Derhalve behoeft
bij de Rijkswaterstaat geen twijfel te bestaan over de mate waarin
ARGOSS klaar is om langjarig de productie van dieptekaarten voor de
specifiek aangeduide gebieden te leveren tegen de vereiste service en
productvereisten als gedefinieerd in de RWS user requirements.”

6 Het BAS na de audit: vergelijking met andere
inwintechnieken
Met het operationaliseringsproject en de afsluitende audit is duidelijk
dat ARGOSS met het BAS een product aanbiedt dat binnen
Rijkswaterstaat operationeel inzetbaar is. Daarmee is echter nog niet
gezegd dat het BAS ook zonder meer zal worden ingezet. Dit hangt af
van de precieze informatiebehoefte en de strategie waarmee deze het
effectiefst kan worden ingewonnen.
De vraag of het BAS de vereiste precisie haalt is in de loop van
de jaren onderwerp van veel studie en discussie geweest. De eerste
vraag is natuurlijk wat de eisen op dat gebied zijn. Zoals in noot 11
gemeld, hebben we dit ook in de laatste studie niet beter kunnen
formuleren dan dat de precisie niet slechter mag zijn dan die van het
huidige standaardproduct. In 2003 werd vastgesteld dat het BAS 600meter-raaien beter interpoleert dan DIGIPOL en boven vlakke
wadplaten dezelfde kwaliteit kan opleveren als met DIGIPOL
geïnterpoleerde 200-meter-lodingen. Daarmee zou aan de precisie-eis
voldaan zijn. Een betere indicatie geeft een vergelijking met
onafhankelijke vlakdekkende data en deze is in 2004 uitgevoerd met
multibeamdata in de Westerschelde (vak 3) in het kader van een
onderzoek waarin de AGI in opdracht van RIKZ verschillende
inwintechnieken met elkaar vergeleek. 15 Deze studie en de studie die in
2005 naar een gebied in de Waddenzee bij Holwerd werd gedaan laten
15

N. Wiegmann, R. Perluka, S. Oude Elberink and J. Vogelzang,
Opnametechnieken vaklodingen: vergelijking tussen verschilllende
inwintechnieken, AGI-2005-GSMH-012, Delft, mei 2005. Dit rapport
presenteert een vergelijking voor vak 3 in de Westerschelde en betrekt
daarbij singlebeam en multibeam echolodingen, BAS, RTK-GPS en
laseraltimetrie. Later is een soortgelijk rapport verschenen voor de
Waddenzee bij Holwerd: zie noot 16.
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zien dat de precisie van BAS achterblijft bij de met DIGIPOL
geïnterpoleerde 200-meter-lodingen.
In het meest recente rapport vergeleken Ronald Perluka et al.
voor een gebied bij Holwerd singlebeam-interpolaties met een BASkaart. 16 Ook laseraltimetrie werd in de studie betrokken, hoewel er voor
dit project geen data werden opgenomen. Gekeken werd behalve naar
precisie naar uniformiteit, leverbetrouwbaarheid, continuïteit en
geschiktheid voor andere problemen in hetzelfde gebied. Daarnaast
werd een prijs bepaald voor een gebied van 690 km2. Op basis daarvan
kon een advies geformuleerd worden voor een monitoringsstrategie,
waarin het BAS al dan niet een plaats krijgt.
Het rapport concludeert dat singlebeam geschikt is om de
gehele Waddenzee te karteren, hoewel de prijs relatief hoog is en de
precisie van de DIGIPOL-interpolatie afneemt naarmate de bodem
meer topografie vertoont. Het BAS is in principe eveneens geschikt voor
de gehele Waddenzee en kan zich voor de platen qua precisie meten
met singlebeam & DIGIPOL, maar de precisie loopt terug voor de
diepere geulen. Het BAS is daarom toepasbaar voor de ongeveer 85%
van de centrale en oostelijke Waddenzee die boven de –2,5 meter
dieptelijn ligt. Laseraltimetrie is alleen geschikt voor de droogvallende
delen en dan nog moet het vliegplan nauwkeurig op de getijfasen
worden afgestemd omdat grotere gebieden ineens moeten worden
gevlogen en hiervoor een marge nodig is. Laseraltimetrie is bruikbaar
voor de ongeveer 75% van de oostelijke Waddenzee die boven de
laagwaterlijn van omstreeks –1,0 meter ligt; voor de westelijke
Waddenzee is de droogvalduur daarvoor te kort en kan beter –0,5
meter worden aangehouden. De precisie van laseraltimetrie is relatief
hoog en hangt, in tegenstelling tot die van de andere twee technieken,
niet af van de bodemtopografie.
Op de droogvallende platen heeft laseraltimetrie de beste
prijs/kwaliteit-verhouding en wordt er in tegenstelling tot de andere
onderzochte methoden vlakdekkende informatie ingewonnen,
waardoor de geschiktheid van de data voor andere toepassingen beter
is. Laseraltimetrie zal echter altijd in combinatie met een andere
inwinningstechniek moeten worden ingezet. Vanwege de beperkte
oppervlakte van de Waddenzee die droogvalt moet laseraltimetrie in
sterkere mate met lodingen worden gecombineerd dan het BAS, dat tot
ongeveer –2,5 meter NAP goede resultaten geeft.
Daarom zou voor het product ligging kust en zeebodem een
multisensorstrategie kunnen worden ontwikkeld. Daarbij zouden de
geulen met de huidige methode (singlebeam) kunnen worden
ingewonnen en de droogvallende platen met laseraltimetrie. Mogelijk
kan ook multibeam worden ingezet en kunnen de metingen
gecombineerd worden met die voor de vaargeulmonitoring.

7 Monitoringsstrategie Waddenzee: geen BAS
De vergelijking van verschillende inwintechnieken zoals door AGI
uitgevoerd (zie noot 15 en 16) leidde tot het advies een
16

R. Perluka, E.B. Wiegmann, R.W.L. Jordans en L.M.Th. Swart,
Opnametechnieken Waddenzee, AGI-2006-GPMP-004, Delft, januari 2006.

11

Kleine kroniek van het BAS

multisensorstrategie te volgen. In mei 2006 werd de daadwerkelijke
monitoringsstrategie voor de Waddenzee besproken door
vertegenwoordigers van RIKZ, AGI en Noord-Nederland.
Vastgesteld werd dat de precisie van het BAS regelmatig (soms
sterk, met name in geulen) achterblijft bij de eisen. Weliswaar kan er
een groter gebied mee worden gekarteerd dan met laseraltimetrie,
maar het BAS kan niet tippen aan de precisie van laseraltimetrie.
Bovendien worden de precisie-eisen de komende jaren eerder strenger
dan milder. Laseraltimetrie is voor de droogvallende platen te verkiezen
boven lodingen en het BAS vanwege zijn hoge precisie en lage kosten.
Bovendien heeft de data een hoge dichtheid, waarmee hij voor meer
doeleinden geschikt is.

................................
Figuur 2
Droogvalduurkaart Waddenzee:
percentage van de tijd dat een gebied
droogvalt (RIKZ)

Besloten werd dat het BAS niet ingezet zal worden voor de
monitoring van de Waddenzee. Laseraltimetrie zal worden ingezet voor
de droogvallende platen en echo-lodingen voor de diepere delen. In
principe zou het gebied dat met laseraltimetrie kan worden opgenomen
afhankelijk kunnen worden gesteld van de ‘droogvalduur’. Een
dergelijke kaart is door RIKZ vervaardigd (zie figuur 2). Doordat het
getij in de Waddenzee echter tamelijk complex is, is deze kaart niet
direct aan NAP-gegevens te koppelen en in praktijk minder eenvoudig
te gebruiken bij opdrachtverlening voor laseraltimetrie en lodingen.
Daarom zal het komende jaar laseraltimetrie worden ingezet voor de
gebieden van de oostelijke Waddenzee boven –1,0 meter; voor de
westelijke Waddenzee kan beter –0,5 meter worden aangehouden.

12

Kleine kroniek van het BAS

Nadat in het eerste jaar ervaring is opgedaan met een relatief grote
overlap, wordt bezien of het mogelijk is de grens tussen de met
laseraltimetrie en echolodingen op te nemen gebieden scherper vast te
stellen. We streven er voorts naar zoveel mogelijk de vaklodingen te
combineren met de vaargeulmonitoring
Het BAS zou nog kunnen worden gebruikt om veranderingen in
morfologische dynamiek te signaleren, aan de hand waarvan de
monitoringscyclus zou kunnen worden aangepast. Deze cyclus is echter
al voldoende afgestemd op de gebiedsspecifieke eisen. Ook daarvoor
zal het BAS dus niet worden gebruikt.
Nu er bij potentiële afnemers geen behoefte is aan de inzet van
het BAS, werd tevens besloten het BAS niet op te nemen in de
dienstencatalogus van AGI, ook al is deze dienst op zich goed
gekwalificeerd.
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