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Projectdefinitie geschreven door Rens Swart op basis van Startnotitie
Verkenning Remote Sensing Technieken van Gerard Moser, met uitgewerkte
inleiding (H. 1) en omschrijving van het project (H. 2).
Verschillende wijzigingen. Realisatie (H. 3) opgenomen maar nog niet per
activiteit uitgewerkt.
Opmerkingen Gerard Moser verwerkt. Realisatie uitgewerkt. Klaar voor
bespreking in projectgroep op 8 december.
Gerard heeft voor bespreking in projectgroep verschillende wijzigingen
aangebracht, ‘Toepassing’ in de projectnaam opgenomen en de realisatie
vervangen door een leeg algemeen sjabloon. Verder is de Swartvast-huisstijl
verwijderd.
De projectgroep maakte slechts één opmerking: punt 6 en 7 in § 2.3 zijn het
belangrijkst. Ik heb dit in genoemde paragraaf aangegeven. Ik heb het gehele
document dat aan de projectgroep is voorgelegd uit de Palatino gezet, standaard
op Macintosh en Windows aanwezig. Dit is definitieve projectdefinitie.
Vanaf hier betreft het het projectplan. Dit bestaat uit de eerste twee
hoofdstukken van bovengenoemde projectdefinitie, die in de volgende
hoofdstukken worden uitgewerkt. Feitelijk is het originele document (met
daarin reeds de realisatie) genomen, met de wijzigingen van Gerard Moser en
aanbevelingen van de projectgroep (§ 2.3) erin verwerkt.
Aanpassing van definitie naar projectplan. Aanscherping realisatie (H 3) en
beschrijving omgeving (§ 2.5).
Totale herziening n.a.v. overleg met Gerard Moser en Stefan Flos: meer
helderheid over nadruk op het proces, definitie van remote sensing en de
kwantitatieve aard van het project, met criteria als voornaam projectresultaat.
Daarnaast onderverdeling in paragrafen zoals ik die voor een projectplan het
zuiverst vind. Voor de toegankelijkheid is een samenvatting toegevoegd.
Opmerkingen Stefan Flos verwerkt, met name § 4 doelstellingen is puntiger
gemaakt en § 5 aanpak is geheel herzien en gestructureerd aan de hand van een
nieuwe figuur. Op sommige plekken is informatie die al tot de analyse behoort
geschrapt (met name over de vier deelprocessen), terwijl elders nieuwe
informatie is toegevoegd (o.a. waterschapsinformatiearchitectuur). Deze versie
is, behalve in Swartvast-opmaak, ook verschenen in het nieuwe stowa-jasje.
Kleine wijzigingen door Gerard Moser.
Deze versie is op 23 maart 2007 door de programmagroep als definitief
vastgesteld.
N.a.v. eerste projectteamvergadering heb ik, vóór de
programmagroepvergadering, de doelstellingen aangescherpt, de rapportages als
resultaat duidelijker genoemd en de planning en activiteiten (§ 10) verder
uitgewerkt aan de hand van de doelstellingen in § 4 en de aanpak in § 5. Ook de
opmerkingen van Ronald van Oort en Hans Hakvoort (rws agi) zijn verwerkt.
Daarnaast is de positie van enkele projectteamleden als extern adviseur
verduidelijkt en zijn alle projectteamleden in de capaciteitstabel opgenomen.
Logo’s op voorpagina opgenomen.
Deze versie is op 2 april 2007 door het projectteam als definitief vastgesteld.

Opdrachtgevers: Gerard Moser (namens stowa) en Ronald van Oort (Rijkswaterstaat agi)
Uitvoering: Rens Swart (Swartvast)
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Samenvatting
Binnen het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen wordt niet alleen aandacht geschonken
aan inrichting en uitvoering van visuele inspecties, maar ook aan hoe meettechnieken als remote
sensing zijn in te passen in het reguliere beheer.
Met remote sensing worden via elektromagnetische straling waarnemingen (‘sensing’) op
afstand (‘remote’) gedaan, zonder contact met het waar te nemen object: teledetectie. Inzet van
satellieten, vliegtuigen of helikopters maakt dat met remote sensing grote oppervlakken in korte tijd
kunnen worden waargenomen, leidend tot grote hoeveelheden uniforme, vaak vlakdekkende data.
Denk bijvoorbeeld aan laseraltimetrie, grondradar, radarinterferometrie, fotogrammetrie,
hogeresolutie(satelliet)beelden en multispectrale scanning. Met laseraltimetrie of fotogrammetrie is
bijvoorbeeld het profiel van vele waterkeringen in kaart gebracht.

Inzet van remote sensing is echter in praktijk vanzelfsprekend noch recht-toe-recht-aan. Het is
niet altijd duidelijk aan welke eisen het product moet voldoen, bijvoorbeeld qua precisie, ruimtelijke
spreiding, opnametijd, opnamefrequentie en doorlooptijd van opname tot beschikbaarheid, of het
product sluit niet aan op de processen van het waterkeringbeheer. Ook is er onvoldoende inzicht in
welke nieuwe technieken werkelijk veelbelovend zijn voor toepassing in het waterkeringbeheer en op
welke wijze deze in het inspectieproces zouden kunnen worden ingebed.
In dit project Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen
worden criteria opgesteld waaraan remotesensingtechnieken moeten voldoen om te kunnen worden
toegepast in het reguliere beheer van waterkeringen. Deze criteria, die interessant zijn voor zowel de
beheerder als de aanbieder, betreffen bijvoorbeeld precisie, ruimtelijke spreiding en doorlooptijd,
maar ook de wijze van verwerken en aanbieden van de gegevens en de wijze waarop ze op het
beheerproces moeten aansluiten.
Het project levert een inventarisatie van operationele en vrijwel operationele
remotesensingtechnieken, die aan de hand van de criteria waaraan moet worden voldaan bij een
succesvolle inzet in het beheer worden beoordeeld. Van veelbelovende nieuwe technieken zal een
inschatting worden gegeven van de verwachte inzetbaarheid binnen het inspectieproces.
Remote sensing levert informatie over aan waterkeringen waarneembare of zichtbare
verschijnselen. Het project zal verbanden leggen tussen deze waarnemingtypen, inspectieparameters,
faalindicatoren en faalmechanismen.
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1

Aanleiding: verbetering inspectie waterkeringen

Naar aanleiding van de kadeverschuivingen bij Wilnis en Terbregge en de verzakking van de
kanaaldijk bij Stein, hebben stowa en rws dww een plan van aanpak opgesteld voor onderzoek naar
verbetering van inspecties van waterkeringen. In het rapport Onderzoek verbetering inspectie
waterkeringen. Stroomlijning van inrichting en uitvoering van inspecties (stowa-rapport 2005 30)
werd onder andere geconstateerd dat er behoefte is aan
• een strakkere stroomlijning van inrichting en uitvoering van visuele inspecties;
• een eenduidige definitie van en instructies voor het inspectieproces en aan borging van de
reproduceerbaarheid ervan;
• producten die de inrichting en uitvoering van inspecties ondersteunen.
Geconstateerd werd tevens dat, in aanvulling op visuele inspecties, remotesensingtechnieken en insitu-metingen ondersteuning kunnen bieden aan het verkrijgen van goede diagnoses en prognoses
voor de waterkeringen. Het rapport stelt dat het gebruik van remotesensingtechnieken zal bijdragen
aan integrale overzichten van profiel- en dieptegegevens van waterkeringen en aan een beter inzicht
in de actuele status van waterkeringen.
Dit rapport is het projectplan voor de verkenning van de toepassing van remotesensingtechnieken
voor inspectie van waterkeringen. De aanleiding, probleemstelling, aanpak en afbakening worden
vastgelegd, alsmede de te bereiken resultaten en de relaties met de omgeving. Het projectplan is
gebaseerd op de projectdefinitie, die door de overkoepelende programmagroep verbetering inspectie
waterkeringen op 8 december 2006 is vastgesteld.

2

Achtergrond remote sensing voor inspectie waterkeringen

De oudste techniek om informatie af te leiden uit beelden die vanaf een zekere hoogte zijn genomen
is de luchtfotografie. Bij luchtfotoïnterpretatie wordt thematische informatie (zoals grondgebruik,
watervervuiling en gewasclassificatie) uit beelden gehaald. Uit de luchtfotografie ontstond de
fotogrammetrie: het meten in beelden. Fotogrammetrie is een techniek voor het verwerven van
geometrische informatie, meestal het bepalen van ligging en afmetingen van objecten op het
aardoppervlak uit foto’s die met zeer nauwkeurig gecalibreerde camera’s vanuit vliegtuigen zijn
gemaakt.
Met de komst van sensoren voor allerlei delen van het elektromagnetische spectrum en de
inzet daarvan vanuit vliegtuigen en satellieten ontstond de remote sensing. Van oudsher wordt de
term remote sensing, ook wel teledetectie genoemd, vooral gebruikt voor de inwinning van
thematische informatie. De fotogrammetrie blijft meestal beperkt tot brede banden in het visuele deel
van het spectrum.
De grens tussen fotogrammetrie en remote sensing wordt echter steeds vager. Werd in de
fotogrammetrie tot voor een jaar of vijftien nog vooral gebruikgemaakt van lichtgevoelige films en
analoge stereouitwerkingsinstrumenten, tegenwoordig is digitale beeldverwerking en zelfs -opname
net zo gebruikelijk als in de remote sensing. Bovendien zijn er andere dan luchtfototechnieken
waarbij de nadruk ligt op het verwerven van geometrische informatie. Denk in de eerste plaats maar
aan laseraltimetrie (of lidar zoals dat buiten Nederland heet), maar ook aan radarinterferometrie,
waarmee zeer precieze deformatiemetingen kunnen worden gedaan, en radaraltimetrie, dat gebruikt
wordt om zeer nauwkeurig de hoogte van het oceaanoppervlak te bepalen.
Remote sensing wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de verzameling technieken waarmee via
elektromagnetische straling van een afstand op grote schaal informatie (zowel thematische als
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geometrische) kan worden verworven over de toestand van de waterkering. Remote sensing voor
waterkeringinspecties is dus aanvullend aan visuele inspecties en sensoren in en op de waterkering
(‘in situ’).
Bij remote sensing worden de waarnemingen (‘sensing’) op afstand (‘remote’) gedaan, zonder contact
met het waar te nemen object: teledetectie. Inzet van satellieten, vliegtuigen of helikopters zorgt in
het algemeen voor de volgende karakteristieken (al zijn ze geen voorwaarde):
• waarnemingen over grote oppervlakken,
• gedaan in korte tijd,
• vanuit een anders moeilijk bereikbaar overzichtsstandpunt,
• met een uniform karakter,
• met sensoren die een andere gevoeligheidscurve voor elektromagnetische straling (kunnen)
hebben dan het menselijk oog,
• leidend tot grote hoeveelheden data
• met (vaak) een vlakdekkend karakter.
Deze karakterisering maakt duidelijk waarom remote sensing vaak gezien wordt als in potentie zeer
krachtig.
Meer echter dan bij visuele waarnemingen, zijn er zware beeldverwerkings- en
beeldbewerkingsstappen noodzakelijk om de verkregen data te analyseren en te vertalen naar
informatie die aansluit op de behoefte van de gebruiker. Ook de grote hoeveelheid van de verkregen
data maakt dat noodzakelijk. Dat maakt de inzet van remotesensingtechnieken vanzelfsprekend noch
recht-toe-recht-aan.
Binnen het waterkeringbeheer is er ruime ervaring met de inzet van sommige
remotesensingtechnieken, terwijl andere technieken veelbelovend lonken. Voorbeelden:
• met fotogrammetrie worden de waterkeringen gekarteerd (DTB Rijkswaterstaat);
• met fotogrammetrie of laseraltimetrie kunnen profielen of hoogtemodellen van waterkeringen
integraal worden vastgelegd;
• deformaties kunnen worden gedetecteerd met radarinterferometrie, fotogrammetrie en
laseraltimetrie;
• veranderingen kunnen zichtbaar worden gemaakt met behulp van hogeresolutie(satelliet)beelden;
• luchtfoto- en -video-opnamen ondersteunen beheer en handhaving;
• vocht kan worden gedetecteerd met thermisch infrarood en passieve microgolfradiometrie;
• multispectrale beelden kunnen informatie geven over de toestand van vegetatie en het
grondgebruik.

3

Probleemstelling

Enerzijds houdt remote sensing grote beloften in voor het waterkeringbeheer, zowel op het gebied
van reeds bewezen technieken, als op het gebied van nieuwe technieken (denk aan
radarinterferometrie of microgolfradiometrie) of technieken met sterk geëvolueerde specificaties
(denk aan laseraltimetrie). Anderzijds is de inzet in praktijk vanzelfsprekend noch recht-toe-rechtaan.
De volgende belemmeringen blijken zich voor te kunnen doen:
• het is onduidelijk aan welke eisen het product moet voldoen, bijvoorbeeld qua precisie, ruimtelijke
spreiding, opnametijd, opnamefrequentie en doorlooptijd van opname tot beschikbaarheid;
• het opgeleverde product is slechts bruikbaar na zware be- en verwerkingsoperaties;
• het product sluit niet aan op de processen van het waterkeringbeheer;

6

Projectplan versie 3.3 def • Verkenning remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen

• er is geen inzicht in wat nieuwe technieken werkelijk voor het waterkeringbeheer kunnen
betekenen en welke daarbij veelbelovend zijn;
• er is geen deskundigheid om de inzet van nieuwe technieken te begeleiden en te laten aansluiten
op het inspectieproces;
• het is onduidelijk hoe relaties kunnen worden gelegd tussen waargenomen beeld
(waarnemingstype), inspectieparameters, zwakte-indicatoren en faalmechanismen;
• voor het leggen van genoemde relaties zijn geen onderscheidende algoritmes beschikbaar;
• bij het gebruik van remotesensinggegevens lopen het doen van de waarneming en het stellen van
de diagnose door elkaar, evenals het doen van de voorspelling van het toekomstig (faal)gedrag van
de waterkering;
• remote sensing leent zich bij uitstek voor grootschalige aanbesteding, maar door het kostbare,
grootschalige en kennisintensieve karakter gebeurt dit in praktijk weinig, wat tot een lagere
effectiviteit leidt.

4

Doelstellingen

Het project Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen heeft tot
doel de waterkeringbeheerder een handreiking te bieden voor de toepassing van
remotesensingtechnieken in zijn processen. Dit gebeurt door
1. het leggen van de relatie tussen inspectieprocessen, inspectieparameters, waarnemingstypen,
zwakte-indicatoren en faalmechanismen;
2. het in kaart brengen van de processen van het waterkeringbeheer waarbij remote sensing
(mogelijk) een rol speelt;
3. het opstellen van criteria waaraan remotesensingtechnieken moeten voldoen om voor een bepaald
proces binnen het reguliere beheer van waterkeringen te kunnen worden toegepast;
4. het opstellen van een overzicht van remotesensingtechnieken met hun eigenschappen;
5. het beoordelen van de verscheidene remotesensingtechnieken gezien de criteria;
6. het opstellen van een vooruitblik op kansrijke remotesensingtechnieken en aanbevelingen voor
proefprojecten daarmee.
Het projectresultaat is een rapport met daarin de genoemde handreiking. De hierboven genoemde
subdoelstellingen kunnen worden gezien als hoofdstukken van dit rapport.
Binnen het inspectieproces worden verscheidene regimes en/of deelprocessen onderscheiden,
bijvoorbeeld periodieke inspectie, inspectie onder bijzondere omstandigheden of tijdens calamiteiten.
De genoemde doelstellingen sluiten daar zo goed mogelijk op aan. Onder het regime van een
calamiteit wijzigen met name de tijdgerelateerde criteria aanzienlijk. Hoewel het betrekken van
calamiteiten het project aanzienlijk complexer maakt, zal hiernaar ook enige aandacht uitgaan.
De op te stellen handreiking maakt het projectresultaat interessant voor zowel de gebruiker als
de aanbieder van remotesensinggegevens.

5

Aanpak

De aanpak van het project laat zich illustreren met het blokschema in figuur 1 op de volgende pagina.
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figuur 1: aanpak en resultaten van het project

De drie aandachtsgebieden waarop het project zich concentreert staan centraal in dit schema:
processen, criteria en remotesensingtechnieken.
1. Processen: het stellen van criteria is het zuiverst en het eenvoudigst als dit wordt opgehangen
aan de processen. Het gaat om de verschillende soorten inspectieprocessen van de beheerder,
bijvoorbeeld instandhouding waterkeringen (beheer en onderhoud); uitvoeren veiligheidstoets;
plannen, ontwerpen en realiseren van waterkeringen (wia). Om de criteria helder te kunnen
formuleren en het door elkaar lopen van bijvoorbeeld waarnemen en stellen van de diagnose te
voorkomen, kan het inspectieproces opgevat worden als een hoofdproces met vier deelprocessen,
zoals beschreven in het rapport Onderzoek verbetering inspectie waterkeringen. Stroomlijning
van inrichting en uitvoering van inspecties (stowa-rapport 2005 30, § 2.2.3): waarnemen,
diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren (zie figuur 2 op de volgende pagina). Aan
elke processtap kunnen criteria worden gesteld.
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Waarnemen

Operationaliseren

Diagnosticeren

Prognosticeren
figuur 2: binnen het inspectieproces kunnen vier deelprocessen worden onderscheiden

2. Criteria: aan elke processtap kunnen criteria worden gesteld, bijvoorbeeld precisie, ruimtelijke
spreiding, opnametijd, opnamefrequentie en doorlooptijd.
3. Remotesensingtechnieken: een inventarisatie van remotesensingtechnieken is één van de drie
poten van het project.
Deze drie poten worden opgezet aan de hand van invoer uit vier ‘bronnen’: de gebruikers
(waterkeringbeheerders), gerelateerde literatuur en uitgevoerde projecten, kennisinstituten en
commerciële aanbieders van technieken.
4. Gebruikers: inzicht in (de aansluiting op) de processen, de te stellen criteria en, in mindere
mate, in remotesensingtechnieken, ontstaat door waterkeringbeheerders die reeds ervaring met
remote sensing hebben te ondervragen. Zonder de reikwijdte van het project te beperken, kiezen
we laseraltimetrie als kapstok in de beginfase van het project. Verreweg de meeste ervaring met
het gebruik van een remotesensingtechniek is met deze techniek opgedaan. Door dit als
‘kapstok’ te nemen ontstaat inzicht in het huidige proces en de gestelde of te stellen criteria én
kunnen de flessenhalzen worden geïdentificeerd. Zowel parallel hieraan als in vervolg hierop
wordt aandacht besteed aan andere inwintechnieken, zowel bij de waterkeringbeheerders als
daarbuiten. De procesmatige inzet van andere technieken kan met die van laseraltimetrie
vergeleken worden. Denk met name aan fotogrammetrie, hogeresolutiebeelden (satelliet,
orthofoto’s) en radarinterferometrie.
5. Literatuur en projecten: een deel van de kennis wordt opgedaan uit onderzoek in de literatuur
of bestaande projecten. Denk daarbij aan projectrapporten van o.a. rws agi, het Voorschrift
Toetsen op Veiligheid, eerdere inventarisaties als bijvoorbeeld de informatiebehoeftebepaling
waterkeringbeheer, de waterschapsinformatiearchitectuur (zie § 7 over gerelateerde projecten),
symposiumbijdragen en andere literatuur.
6. Kennisinstituten: theoretische onderbouwing voor de processen van het waterkeringbeheer,
faalmechanismen en de ontwikkeling van remotesensingtechnieken is vooral bij
kennisinstituten te vinden.
7. Aanbieders: aanbieders van remotesensingtechnieken kennen de technische specificaties en
hebben daardoor goed zicht op mogelijke toepassingen. Daarnaast hebben ze ervaring met de
toepassing bij hun klanten en bezien dat vaak met een andere bril dan de gebruiker. Hierdoor
hebben ze informatie die voor de analyse waardevol is.
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Het centrale stuk is de analyse, waar de verzamelde informatie uit de drie poten bij
elkaar komt en wordt verwerkt om te komen tot het resultaat.
8. Analyse: het centrale blok in het de aanpak is de analyse van alle verzamelde informatie,
afkomstig van de blokken 4–7 en gerubriceerd naar de aspecten 1–3.
De analyse mondt uit in het resultaat van het project, dat zich in twee blokken laat formuleren:
9. Remotesensingtechnieken voor waterkeringbeheer: de analyse leidt tot een handreiking
voor de toepassing van remotesensingtechnieken in de processen van het waterkeringbeheer.
Dit is het primaire projectresultaat.
10.Kansrijke ontwikkelingen in de remote sensing: de analyse leidt tevens tot een beknopte
vooruitblik op kansrijke ontwikkelingen in de remote sensing en aanbevelingen voor
proefprojecten.
In het middagprogramma van de Kennisdag Waterkeringen op 9 maart 2007 is een workshop
georganiseerd met als doel de aanpak van dit project te verifiëren, om suggesties en ervaringen te
verzamelen en waterkeringbeheerders uit heel het land bij het project te betrekken ter verbetering
van het resultaat. De suggesties zijn in dit plan verwerkt.
In juni 2007 zal een workshop worden georganiseerd met waterkeringbeheerders die
betrokken zijn bij de inzet van remotesensingtechnieken en commerciële aanbieders daarvan. Het
doel is het projectresultaat verder aan te scherpen en te zorgen voor aansluiting bij de praktijk.

6

Afbakening

Het veld van de verbetering van de processen binnen het waterkeringbeheer is zeer breed en vele
initiatieven vinden plaats. Ook de ontwikkelingen binnen de remote sensing zijn breed. Dit project
heeft alleen kans van slagen als het duidelijk wordt afgebakend. Eventuele verbredings-, verdiepingsof vervolgprojecten kunnen altijd nog. Een overzicht van gerelateerde projecten is gegeven in § 7.
• De nadruk bij de verkenning van remotesensingtechnieken ligt op inbedding in het inspectieproces
en de criteria die daaraan gesteld kunnen worden, niet op een inventarisatie van technieken alleen
(deze is eerder gebeurd: zie stowa-rapport Een overzicht van meettechnieken).
• Wel wordt een inventarisatie van de meest veelbelovende remotesensingtechnieken gegeven en de
relatie gelegd met hun plaats in het inspectieproces.
• De nadruk ligt op het waterkerend vermogen en dus op de vijfjaarlijkse toetsing op veiligheid,
maar ondersteuning van de dagelijkse inspectie, het vullen van legger en beheerregister en de
periodieke schouw door remotesensingtechnieken ligt ook binnen het aandachtsgebied van het
project.
• Onder het regime van een calamiteit wijzigen met name de tijdgerelateerde criteria aanzienlijk.
Het project zal hieraan daarom in beperkte mate aandacht besteden.
• Initiatieven en technieken op het gebied van remote sensing die op de langere duur tot een
veelbelovende ontwikkeling lijken te komen, of vooralsnog geen duidelijke relatie met het
inspectieproces hebben, worden behandeld, doch summier.
• Ook contactloze detectietechnieken die niet vanuit vliegtuig of satelliet plaatsvinden, zoals
bijvoorbeeld grondradar, worden in dit project tot de remote sensing gerekend.
• Het project beoogt geen overzicht te geven van de aanbodzijde van de remotesensingmarkt. Wel
worden zoveel mogelijk aanbieders in kaart gebracht om het hele mogelijk interessante spectrum
aan remotesensingtechnieken te bestrijken.
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Projectplan versie 3.3 def • Verkenning remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen

• Onder hetzelfde voorbehoud beoogt het project geen volledig overzicht te geven van initiatieven
op het gebied van remote sensing bij waterkeringbeheerders. Niet alle waterkeringbeheerders
worden geconsulteerd, slechts een aantal representatieve.
• Binnen het project worden geen initiatieven ontplooid voor proeven met remotesensingtechnieken
of haalbaarheidsstudies. Wel kan het project leiden tot aanbevelingen op dat gebied.

7

Relatie met andere projecten

In § 6 werd reeds opgemerkt dat er binnen het waterkeringbeheer en de remote sensing vele
ontwikkelingen zijn. In § 6 wordt het project afgebakend. In deze paragraaf worden gerelateerde
projecten opgesomd. Indien mogelijk wordt daarmee zoveel mogelijk afgestemd.
• Het project bouwt voort op de inventarisatie van meettechnieken die in het voorstadium van het
programma Verbetering Inspectie Waterkeringen reeds is gedaan en in uitgewerkte vorm is
opgenomen in het rapport Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechnieken,
stowa-rapport 2006 10. Het hierin opgenomen overzicht van technieken en hun toepassingen zal
als leidraad fungeren, evenals het overzicht van aanbieders. Niettemin wordt het project met open
oog voor aspecten die dit rapport niet afdekt uitgevoerd. In genoemd rapport is ook een
inventarisatie van faalmechanismen opgenomen die in onderhavig project van pas komt.
• Het onderzoek dat is gestart met het oog op de afschuiving van verdroogde veenkaden heeft reeds
een overzicht van inspectietechnieken opgeleverd: Onderzoek verbetering Inspectietechnieken
voor droge veenkaden. Inventarisatie van bijzondere technieken ter ondersteuning van de
inspectie van (verdroogde) veenkaden, stowa-rapport 2004 35. Hoewel deze inventarisatie was
toegespitst op verdroogde veenkaden, is deze ook voor dit project van belang.
• Een fundament voor het project is de informatiebehoefte van waterkeringbeheerders. Hiernaar is
door de toenmalige Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat in 2002 onderzoek gedaan. In het
rapport Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie is deze
informatiebehoefte vertaald in inspectieparameters die gerangschikt zijn naar mate waarin deze
gekwantificeerd konden worden en door waterkeringbeheerders van belang werden geacht.
• Binnen het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen richten de projecten Digispectie en
Grip op Kwaliteit zich vooral op kwalitatieve criteria, terwijl het onderhavige project met name
kwantitatieve criteria formuleert.
• Het project Procesbeschrijving inspectie waterkeringen binnen het programma Verbetering
Inspectie Waterkeringen beschrijft het inspectieproces. De procesaspecten van onderhavig
project moeten daarbij aansluiten.
• De WaterschapsInformatieArchitectuur (wia) beschrijft de processen van het waterschap.
Inspectie is er daar één van. De procesaspecten van onderhavig project moeten daarbij
aansluiten.
• Het project IJkdijk is een unieke proeftuin voor toepassingen van sensortechnologie voor het
verbeteren van het beheer, het onderhoud en de monitoring van waterkeringen. In dit project
worden nadrukkelijk ook remotesensingtechnieken betrokken. Via de sbir-regeling worden
aanbieders gestimuleerd hun technieken te demonstreren. Bij onderhavig project ligt de nadruk
echter sterk op de operationele inbedding in het inspectieproces.
• Vanuit stowa, rws dww en rws winn (innovatieprogramma Water Innovatiebron) is een project
Toekomstvisie inspectie en monitoring gestart onder leiding van Wijbren Epema en Wouter
Zomer. Hieraan gerelateerd is de Klankbordgroep dijkinspecties, waarin waterkeringbeheerders
voorstellen doen voor inzet van inspectietechnieken gebaseerd op hun informatievraag. De
klanken die deze Klankbordgroep voortbrengt worden mede gebruikt voor de inrichting van
IJkdijk. Afstemming tussen onderhavig project en het hier beschreven project is van belang om
dubbel werk te voorkomen en elkaar aan te vullen.
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• Het Advies aan RWS voor innovatie dijkinspecties van Wijbren Epema is uitgevoerd in opdracht
van Rijkswaterstaat en gerelateerd aan winn. Het is een advies met betrekking tot innovatieve
technieken die op korte termijn voor inspectie van waterkeringen kunnen worden ingezet of
dienen te worden beproefd, terwijl ondertussen het programma ter verbetering van het
inspectieproces loopt. Het rapport geeft tevens een overzicht van de systematiek van dijkinspecties
en eerder geprioriteerde faalmechanismen en inspectieparameters.
• De Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie onder leiding van Wijbren Epema en Wouter Zomer
probeert met het stellen van criteria en het bundelen van krachten de inzet van laseraltimetrie
door waterschappen te stroomlijnen. Er zal regelmatig overleg met de werkgroep zijn omdat met
name het stellen van criteria in beide projecten een belangrijke rol speelt.
• In het proefproject ahn-2 laten de Stuurgroep ahn en Waterschap Zeeuwse Eilanden een deel van
Zeeland volgens hogere specificaties dan het klassieke ahn inwinnen. De controle vindt niet door
rws agi maar door marktpartijen plaats. Tijdens deze proef, die waarschijnlijk beslissend zal zijn
voor het toekomstscenario van het ahn, zijn onder meer actuele vereisten opgesteld. In het
bijzonder deze criteria, maar ook het gehele project, zijn van groot belang voor het onderhavige
project.
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Projectteam

Het projectteam wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van waterschappen en Rijkswaterstaat,
die ervaring hebben met of ideeën hebben over het inspectieproces en hoe (remotesensing)technieken
daarin in op te nemen. Deskundigen van buiten waterschappen en Rijkswaterstaat hebben, omdat het
programma Verbetering Inspectie Waterkeringen een stowa/dww-initiatief is, in het team zitting
als extern adviseur.
Het projectteam is als volgt samengesteld:
• Rens Swart, projectleider (Swartvast);
• Stefan Flos (sjf Projects and Support);
• Stefan van Baars (Ad Geo/tu Delft, universitair docent grondmechanica, sectie geoengineering);
• Thijs Trompetter (Waterschap Rivierenland, coördinator beheer waterkeringen);
• Erno Bammens (Waternet, hoofd informatiebeheer sector watersysteem);
• Jan Tigchelaar (rws bouwdienst, adviseur/specialist afdeling waterbouw en milieu);
• Heeri Bloem (rws IJsselmeergebied, assistent-districtshoofd dienstkring Afsluitdijk).
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Rapportage

Het project leidt tot een hoofdrapport als omschreven onder § 4, Doelstellingen. De verschillende
rapportages en rapportagemomenten luiden aldus:
•
•
•
•
•
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Het project begint met de oplevering van het projectplan, half maart 2007.
Daags na de Kennisdag op 9 maart 2007 verschijnt het verslag van de workshop over dit project.
Eind juni 2007 wordt een concept-rapport opgeleverd.
De verwerking van commentaar en verdere scherpstelling leidt eind oktober tot het eindrapport.
Maandelijks zal de voortgang kort worden gerapporteerd en informatie worden aangeboden op
de website www.inspectiewaterkeringen.nl.
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Planning

Activiteit
Aanpak en projectplan
Relatie inspectieparameters,
waarn.typen, faalmechanismen
Inventariseren processen
Opstellen criteria
Inventarisatie laseraltimetrie
Invent. overige rs-technieken
Analysemechanismen, processen,
criteria en remotesensingtechn.
Rapportage:
remotesensingtechnieken voor
inspectie waterkeringen
Rapportage: kansrijke technieken
en voorstellen proefprojecten
Workshop
Verwerking tot eindrapportage

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Activiteiten en resultaten:
• Opstelling van het projectplan, gereed half maart 2007.
• Het leggen van de relatie tussen inspectieprocessen, inspectieparameters, waarnemingstypen,
zwakte-indicatoren en faalmechanismen. Concept gereed eind april 2007.
• Het in kaart brengen van de processen van het waterkeringbeheer waarbij remote sensing
(mogelijk) een rol speelt. Concept gereed eind april 2007.
• Het opstellen van criteria waaraan remotesensingtechnieken moeten voldoen om voor een
bepaald proces binnen het reguliere beheer van waterkeringen te kunnen worden toegepast.
Concept gereed eind april 2007.
• Het inventariseren van ervaringen met laseraltimetrie. Dit laat zich vertalen in opmerkingen
over proces en criteria. Gereed april 2007.
• Het opstellen van een overzicht van remotesensingtechnieken met hun eigenschappen en
ervaringen daarmee. Gereed eind mei 2007.
• Analyse van verzamelde informatie over processen, criteria en remotesensingtechnieken.
Concept gereed eind mei 2007.
• Het opstellen handreiking voor de toepassing van remotesensingtechnieken voor inspectie van
waterkeringen. Concept gereed eind juni 2007.
• Het opstellen van een vooruitblik op kansrijke remotesensingtechnieken en aanbevelingen voor
proefprojecten daarmee. Concept gereed eind juni 2007.
• Organisatie van een workshop over dit project op de Kennisdag op 9 maart 2007. Daags erna
verschijnt het verslag.
• Organisatie van een workshop half juni 2007 met waterkeringbeheerders die betrokken zijn bij
de inzet van remotesensingtechnieken en commerciële aanbieders daarvan. Programma gereed
eind april 2007. Uitnodigingen half mei 2007.
• Bijstelling projectresultaat en oplevering definitieve rapportage. Eind oktober 2007.
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Capaciteit

Betrokkene
Rens Swart
Stefan Flos
Gerard Moser
Stefan van Baars
Thijs trompetter
Erno Bammens
Heeri Bloem
Jan Tigchelaar
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Werkzaamheden
Projectleiding, uitvoering en rapportage
Klankbord, ondersteuning en analyse
Klankbord en analyse, onderzoeksregisseur
Klankbord en analyse
Medewerking en klankbord
Medewerking en klankbord
Medewerking en klankbord
Klankbord

Dagen
55
10
5
3
3
3
3
1
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