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Overzicht

...............................................................................
Hieronder volgt het overzicht van de toepassingen van aardobservatie en
plaatsbepaling in dit rapport, onderverdeeld in de ‘netwerken’ van
Rijkswaterstaat, zoals in hoofdstuk 1 beschreven. Per toepassing is met een
icoon het volwassenheidsstadium aangegeven; deze iconen worden op
pagina 10 toegelicht.
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1

Inleiding

...............................................................................
Met betrekking tot het ruimtevaartbeleid in Nederland en de uitvoering
daarvan ligt het accent voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op
het gebruik voor de beleidsterreinen van het departement. Vanuit deze rol
neemt het departement deel aan verscheidene gremia en wordt voor
afstemming en uitwisseling gezorgd met andere departementen en
nationale en internationele instituten en organen.
Ten behoeve van Departementale Commissie Ruimtevaart (DCR)
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt in dit rapport een
overzicht gegeven van de toepassingen van satelliettechnieken die bij
Rijkswaterstaat in gebruik zijn of zijn onderzocht.
In deze notitie ligt de nadruk op het operationele gebruik van
ruimtevaart binnen Rijkswaterstaat en de ontwikkeling daarvan. Dit
gebruik vindt hoofdzakelijk plaats op de twee terreinen aardobservatie en
plaatsbepaling. Deze worden behandeld in hoofdstuk 2 respectievelijk 3.
In hoofdstuk 4 komen kort twee overige toepassingsterreinen aan de orde:
satellietcommunicatie en tijdsynchronisatie. In hoofdstuk 5 worden
conclusies getrokken.

...............................
figuur 1
De drie netwerken van Rijkswaterstaat.

De taken van Rijkswaterstaat laten zich onderverdelen in de drie
‘netwerken’: het wegennet, het vaarweggennet en het waterbeheer van
de grote watersystemen (DG Rijkswaterstaat, 2007). Bij elk netwerk is een
beleidscyclus herkenbaar die van advisering en aanleg loopt tot beheer: zie
figuur 1.

wegennet

vaarwegennet

watersysteem

beheer

beheer

beheer

wegverkeersmanagement

scheepvaartmanagement

watermanagement

onderhoud

onderhoud

onderhoud

aanleg

aanleg

aanleg

beleidsadvisering

beleidsadvisering

beleidsadvisering

Toepassingen van ruimtevaart kunnen specifiek toegesneden zijn op één
van de netwerken of één van de niveaus. De rol van de Data-ICT-Dienst
van Rijkswaterstaat is, naast netwerkspecifieke, ook generieke informatie
voor Rijkswaterstaat te vervaardigen, die netwerkoverstijgend kan worden
toegepast. In het overzicht in dit rapport worden de toepassingen zowel
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voor aardobservatie als plaatsbepaling onderscheiden naar netwerk en
daarnaast worden de toepassingen voor de generieke
informatievoorziening genoemd.
Het traject van onderzoek van ruimtevaarttechnieken via ontwikkeling
naar operationeel gebruik is lang. Rijkswaterstaat heeft van oudsher een
grote rol gespeeld in al deze volwassenheidsstadia. Sommige initiatieven
zijn vermeldenswaardig, ook al hebben zij niet, of vooralsnog niet, geleid
tot een operationeel gebruik. In sommige gevallen is Rijkswaterstaat de
drijvende kracht achter het initiatief, soms is Rijkswaterstaat medeontwikkelaar, maar vaker onderzoekt Rijkswaterstaat de initiatieven die
door kennisinstituten of bedrijfsleven ondernomen zijn op de
toepassingsmogelijkheden voor haar taken. Nu het beleid erop is gericht
om de markt een groter aandeel te laten hebben in de uitvoering van het
werk voor de uitvoeringsorganisatie die Rijkswaterstaat is, verschuift de rol
van Rijkswaterstaat in toenemende mate naar die van inkoper, óók als het
gaat om onderzoek en ontwikkeling.
Om snel zicht te bieden op het volwassenheidsstadium van de hierna
genoemde initiatieven, worden de volgende iconen gebruikt. Zoals
opgemerkt hoeft niet Rijkswaterstaat zelf de ontwikkelende partij te zijn.
Het initiatief verkeert in de onderzoeksfase
Het onderzoek heeft geleid tot het inzicht dat deze toepassing
voorlopig niet operationeel wordt
De toepassing is in ontwikkeling
Het initiatief heeft geleid tot een operationele toepassing maar
deze wordt niet of nauwelijks gebruikt bij Rijkswaterstaat
De toepassing is operationeel bij Rijkswaterstaat

Bij het opstellen van dit rapport is gepoogd in korte tijd een zo
compleet mogelijk beeld te schetsen; niettemin ligt het voor de hand
dat de informatie niet op alle punten volledig zal zijn.
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2

Aardobservatie

...............................................................................

2.1

Wegennet
Visualisaties voor planstudies en publieksvoorlichting m.b.v.
hogeresolutiesatellietbeelden

Op basis van hogeresolutiesatellietbeelden kunnen visualisaties
vervaardigd worden die onder andere bijdragen aan de rol van
Rijkswaterstaat als publieksgerichte dienstverlener. Ook voor planstudies
kunnen ze gebruikt worden. Zie de beschrijving onder generieke informatie
in § 2.4.

Actualisering Nationaal Wegenbestand (NWB) m.b.v.
hogeresolutiesatellietbeelden

...............................
figuur 2
Mutaties in geel (nieuwe geometrie),
rood (verdwenen) en oranje
(gewijzigd) ten opzichte van het
NWB. De situatie rond de kruising en
het viaduct over de rijksweg is
gewijzigd.

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is het wegennetwerk van de
Nederlandse publieke sector en bevat 825.000 wegvakken over 145.000
km (Bresters, 2005). Het bevat volgens de specificaties 98% van alle
openbare wegen met een naam of nummer in Nederland. 95% van de
wegen heeft een afwijking van 10 meter of minder in ligging. Er vinden
doorlopend veranderingen aan wegen plaats en het is voor de overheid
van belang dit bij te houden en haar bestanden te actualiseren.
Gedeeltelijk gebeurt dit door contacten met de wegbeheerders; nieuwe
wegen temidden van bebouwing worden vaak via het postcodebestand
toegevoegd. Actualiteit heeft een hogere prioriteit dan nauwkeurigheid in
ligging.
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...............................
figuur 3
Deze mutatiekaart geeft in het rood
alle gewijzigde of verdwenen wegen
weer, die gesignaleerd zijn d.m.v. het
hogeresolutiebeeld ten opzichte van
het NWB 2002. De nieuw
gesignaleerde wegen zijn in groen
weergegeven, onveranderde zijn grijs
(NEO, 2004).

Rijkswaterstaat heeft de potentie van hogeresolutiesatellietbeelden
voor het actualiseren van het NWB onderzocht, in samenwerking met de
markt (NEO, 2004). De mutaties werden onder andere opgespoord door in
het satellietbeeld lijnstructuren te extraheren en deze algoritmisch te
vergelijken met het bestaande NWB. Tijdens dit onderzoek bleek als eerste
dat de net genoemde specificaties van het NWB wat betreft volledigheid
en nauwkeurigheid in praktijk niet gehaald worden. 80% van de gevonden
mutaties kon worden aangemerkt als wijzigingen in het wegenbestand. Er
is nog steeds een grote nabewerkingsslag noodzakelijk, hoewel de eerste
‘matchings’-operatie het meest intensief is en later minder noodzakelijk.
Door het gebruik van hogeresolutiesatellietbeelden wint de actualisatie aan
snelheid. De ligging van de infrastructuur wordt nauwkeuriger bepaald.
Een kostenvoordeel is er vrijwel niet. Daarnaast wordt de methode nog
beperkt door de geringe beschikbaarheid van wolkenloze satellietbeelden
voor Nederland.

Op dit moment wordt, mede door verschuiving van
verantwoordelijkheden onder de diensten van Rijkswaterstaat, deze
techniek niet gebruikt. Wel worden beelden gebruikt voor de min of meer
handmatige actualisatie van het NWB, maar daarbij gaat het om het
luchtfotobestand van Nederland dat Rijkswaterstaat jaarlijks aanschaft en
niet om hogeresolutiesatellietbeelden.
Daarnaast is er, min of meer als vervolg op het bovenstaande en in
samenwerking met de markt, een methode ontwikkeld om rotondes
automatisch te detecteren. Daarbij gaat het opnieuw niet om
satellietbeelden maar om de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)
en luchtfoto’s van de plank. Zie het artikel van Offermans en Koedam
(2007).
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Deformatiesignalering van wegen met PS-InSAR
Rijkswaterstaat is vooral in het begin betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de meting van deformaties met interferometrische
apertuursyntheseradar (InSAR). Zie voor een algemene beschrijving van de
ontwikkeling van de techniek en de betrokkenheid van Rijkswaterstaat het
betreffende onderwerp in § 2.4 over generieke informatie.
De deformatie van wegen en andere infrastructuur blijkt nog steeds
moeilijk met InSAR te meten, zelfs nu er gebruikgemaakt wordt van een
grote reeks beelden en ‘langcoherente verstrooiers’ of ‘PS-InSAR’. Onder
meer in het project Terrafirma (zie § 2.4) is gedemonstreerd dat deformatie
van viaducten en spoorwegen beter dan die van wegen kan worden
gesignaleerd. Er is daarbij onderscheid te zien in de deformatie van
‘langcoherente verstrooiers’ aan de wegkant (waarschijnlijk vangrails, maar
dit is onvoldoende duidelijk) en de deformatie van verstrooiers aan
viaducten. Ook spoorwegportalen en stalen bruggen zijn goede reflectoren
en te zien in de deformatiebeelden.
Indien van nature geen geschikte verstrooiers aan het te monitoren
object aanwezig zijn, is het mogelijk deze aan te brengen in de vorm van
‘koebestendige’ metalen radarreflectoren, die voor zichtbaarheid vanuit
een satelliet omstreeks een meter groot dienen te zijn. Zie voor een
beschrijving en afbeelding Swart (2007).

2.2

Vaarwegennet
Visualisatie voor planstudies en publieksvoorlichting
m.b.v. hogeresolutiesatellietbeelden

Op basis van hogeresolutiesatellietbeelden kunnen visualisaties
vervaardigd worden die onder andere bijdragen aan de rol van
Rijkswaterstaat als publieksgerichte dienstverlener. Ook voor planstudies
kunnen ze gebruikt worden. Zie de beschrijving onder generieke informatie
in § 2.4.

IJsverspreidingskaart
Bij zware ijsgang kan op basis van een SAR-satellietbeeld een beeld
vervaardigd worden waarop de verspreiding van ijs te zien is. IJs heeft een
ander verstrooiings- en reflectiegedrag van radarstraling dan water en
daarom is het op SAR-beelden goed te zien. Radar wordt bovendien niet
gehinderd door de zware bewolking die tijdens dergelijke
weersomstandigheden vaak aanwezig is.
Met een ijsverspreidingskaart kan de scheepvaart op het IJsselmeer
in goede banen geleid worden. De toenmalige Meetkundige Dienst van
Rijkswaterstaat heeft dit product eenmalig vervaardigd. Een operationele
dienst is het in Nederland nooit geworden, aangezien deze situatie te
weinig voorkomt. De dienst is echter in principe wel operationeel. Voor de
Baltische Zee tussen Finland en Zweden worden in de winter door de
Finnish Ice Service echter dagelijks ijsrapporten, ijskaarten en
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...............................
figuur 4
IJs op het IJsselmeer: een SARsatellietbeeld met enige topografische
informatie eroverheen. Watergolfjes
en ijsschotsen zijn witter dan
ijsvlakten als gevolg van de fysische
eigenschappen van radarverstrooiing
en geleiding. Het is duidelijk te zien
dat de wind het ijs naar het
zuidwesten blaast. Afbeelding uit
RWS AGI GAR (2005).

ijsdiktevoorspellingen gemaakt op basis van onder meer SARsatellietbeelden. Op basis van deze informatie wordt in bepaalde delen van
de Baltische Zee de zeevaart beperkt en in andere delen de inzet van
ijsbrekers geoptimaliseerd (Hendriks, 2007).

Diepte vaargeulen op basis van SAR-beelden
Met het Bathymetry Assessment System BAS (zie de uitgebreide
beschrijving in § 2.3, waterbeheer) kunnen dieptekaarten worden
vervaardigd uit satelliet-SAR-beelden, stromingsdata en een beperkt aantal
echolodingen. Het aanvankelijke vermoeden dat dit voor alle tamelijk
ondiepe wateren toepasbaar zou zijn, bleek uiteindelijk niet realistisch. Het
BAS blijkt toepasbaar voor platen, maar de diepteafwijkingen in geulen
blijken als gevolg van fysische principes relatief groot. Voor geulen is het
BAS dan ook geen operationeel inzetbaar product gebleken.

14

Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat

Diepte vaargeulen op basis van ultrabreedbandige
radiostraling
Met het oog op de tweewekelijkse kartering van de bodemligging van de –
zeer dynamische – Waal heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid met ultrabreedbandige beeldvormende radar de
bodemligging door het troebele water in kaart te brengen (Vogelzang en
Swart, 2004). Zelfs breedbandige radiostraling dringt echter onvoldoende
in het water door en de fysische voorwaarden waaronder met radiostraling
een beeld kan worden gevormd zijn met elkaar in strijd. Het vervaardigen
van een beeld wordt vanaf enkele meters hoogte reeds vrijwel onmogelijk,
laat staan dat aan de inzet van radarsatellieten gedacht kan worden.
Niettemin heeft dit onderzoek veel inzicht in fysische condities opgeleverd.

2.3

Waterbeheer
Internationale programma’s: GMES en MarCoast

In deze paragraaf worden internationale programma’s geschetst waarbij
Rijkswaterstaat betrokken is. Bij de in volgende paragrafen beschreven
producten wordt naar deze informatie verwezen.
Rijkswaterstaat participeert hierin omdat ze gericht zijn op de
toepassing van satellietgebaseerde informatietechnieken. Rijkswaterstaat
fungeert als gebruiker en tot onlangs ook als expert. Bij de ontwikkeling
van gevalideerde waterkwaliteitsproducten heeft Rijkswaterstaat
internationaal bijvoorbeeld een grote rol gespeeld. Daarnaast heeft
Rijkswaterstaat een rol als aanjager van innovatie. Deze innovaties kunnen
uiteindelijk leiden tot operationele diensten voor Rijkswaterstaat.

GMES: Global Monitoring for Environment and Security
Behalve bij de ontwikkeling van aardobservatiesystemen zelf, is het ook
voor operationele toepassingen nodig de keten van satelliet naar
gebruikersinformatie te implementeren en stroomlijnen. De Europese Unie
ontwikkelt samen met ESA voor verschillende toepassingsgebieden een
dergelijke keten binnen het programma Global Monitoring for the
Environment and Security (GMES), waarbinnen verschillende sporen lopen
voor operationele diensten op het gebied van onder meer
rampenbestrijding, landgebruik, oogstvoorspelling en mariene monitoring.
In juni 2007 werd het contract getekend voor de bouw van de eerste
speciaal voor het GMES-programma ontwikkelde satelliet, Sentinel-1: een
teken dat niet de techniek of de wetenschap, maar het operationele
gebruik ten behoeve van milieu en veiligheid voorop staat. De nadruk ligt
daarbij op de levering van informatieproducten in plaats van
satellietbeelden, op zo effectief mogelijke dekking van geografisch
belangrijke gebieden, een hoge overkomstfrequentie en een zeer snelle
beschikbaarheid van de informatie voor de eindgebruiker na overkomst
van de satelliet. Zie Swart (2007) en Europese Commissie (2005).
Rijkswaterstaat speelt als uitvoeringsorganisatie een rol als gebruiker
en volgt de ontwikkelingen binnen GMES.

15

Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat

Per 19 september 2008 is het EU-programma GMES overigens
omgedoopt in Kopernikus, waarmee het een ‘zuster’ geworden is van
Galileo.

MarCoast: Marine and Coastal Environmental Information Services
In het kader van het Europese programma GMES vindt het MarCoastproject plaats (Marine and Coastal Environmental Information Services).
Net als alle GMES-projecten is dit erop gericht een operationele
dienstverlening op Europese schaal te initiëren. Het MarCoast-project is op
1 januari 2006 gestart en heeft een looptijd van 3 jaar. MarCoast
ontwikkelt diensten, gebaseerd op satellietgegevens, op het gebied van
olieverontreiniging en waterkwaliteit in kustgebieden op Europese schaal.
De zes ‘core services’ onder MarCoast zijn:
• olieverontreiniging: detectie en identificatie van de verontreiniging;
• olieverontreiniging: driftvoorspelling;
• waterkwaliteitmonitoring;
• algenbloeidetectie en waarschuwing;
• waterkwaliteitsindicatoren;
• meteorologische oceaangegevens ter ondersteuning van de andere
services.
Doel van het project is langetermijn-dienstontwikkeling. Hierbij gaat
MarCoast verder dan alleen ontwikkeling van de ‘core services’, ook de
infrastructuur en de benodigdheden voor de ‘downstream services’ (zoals
bijvoorbeeld validatie) worden meegenomen. ESA, dienstverleners
(Europees maar ook nationaal), gebruikers en onderzoekers werken in
Marcoast samen. Zie Bruniquel (2006).
Rijkswaterstaat is bij verschillende van de projecten betrokken, zoals
bij de olieverontreiniging, waterkwaliteit en algenbloeidetectie die nog
afzondelijk zullen worden beschreven. Hierbij werkt Rijkswaterstaat samen
met het bedrijfsleven met het oog op het effectief inschakelen van de
markt voor zijn taken.

Olieopsporing Noordzee
Olieverontreiniging is goed te zien op radarbeelden omdat olie de golven
dempt, of beter gezegd de kleine golfjes (~ 5 cm). Precies daarvoor is radar
optimaal gevoelig. Helderheidsvariaties geven potentiële oliesporen aan,
hoewel verwarring kan ontstaan door o.a. bepaalde windverschijnselen.
Midden jaren negentig heeft Rijkswaterstaat Noordzee de eerste
proeven gedaan om aan de hand van satellietradarbeelden mogelijke
(olie)verontreinigingen op de Noordzee (EEZ) op te sporen. Vanaf eind
jaren negentig maakt Rijkswaterstaat Noordzee gebruik van radarbeelden
(ERS-1, ERS-2, Envisat en Radarsat). Satellietbeelden geven een
aanmerkelijk beter overzicht dan een vliegtuig kan hebben. De
radarbeelden worden vervolgens gebruikt om de route van het
kustwachtvliegtuig, dat onmogelijk de gehele Noordzee in de gaten kan
houden, te optimaliseren. Daders van olielozingen of oliemorsingen
kunnen zo op heterdaad worden betrapt, hetgeen toekomstige wandaden
ontmoedigt. Ook bij de verspreiding (‘drift’) van oliesporen kan dit helpen
en mogelijk ook bij de vervuiling van stranden door olie.
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...............................
figuur 5
Aan de hand van het SARsatellietbeeld (boven), vliegt het
kustwachtvliegtuig naar de potentiële
locus delicti, maakt met zijn radar
opnamen (linksonder) en maakt foto’s
van het schip dat in overtreding is.

In het kader van het Europese programma Global Monitoring for
Environment and Security (GMES) vindt het MarCoast-project plaats
(Marine and Coastal Environmental Information Services). Zie voor een
korte beschrijving van GMES en MarCoast het begin van deze paragraaf
(bladzijde 15). Net als alle GMES-projecten is dit erop gericht een
operationele dienstverlening op Europese schaal te initiëren. MarCoast
ontwikkelt diensten, gebaseerd op satellietgegevens, op het gebied van
olieverontreiniging en waterkwaliteit in kustgebieden op Europese schaal.
Eén van de zes ‘core services’ van MarCoast is het detecteren en
identificeren van olieverontreiniging. Deze dienst is inmiddels belegd bij
EMSA (European Marine Safety Agency). ESA en EMSA hebben een
contract ondertekend voor langetermijn samenwerking en continuering
van datalevering. Bij Directie Noordzee worden op jaarbasis 150–200 SARbeelden gebruikt voor het opsporen van olie.
Rijkswaterstaat Noordzee participeert met de omringende
buurlanden (Belgie, Duitsland en Groot-Brittannië) in de MarCoast
olieopsporingsactiviteit. Het belangrijkste doel is de verwezenlijking van
een duurzame operationele oil spill detection service op basis van
radarbeelden die past in de dagelijkse ‘aerial surveillance’-activiteiten. Op
basis van de satellietbeelden kan het vliegtuig gericht worden gestuurd.
Rijkswaterstaat Noordzee heeft de service, waarbij informatie beschikbaar
is binnen één uur na satellietpassage, reeds geïntegreerd in haar
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luchttoezichtactiviteiten. Zie Kongsberg Satellite Services (2008) en
Rijkswaterstaat Noordzee (1991).

Waterkwaliteit Noordzee en IJsselmeer: zwevend stof en
chlorofyl
De kwaliteit van het water in de Noordzee en het IJsselmeer wordt onder
meer bepaald op basis van de concentraties zwevend stof en chlorofyl
(bladgroen). De concentraties zwevend stof (stoffen die het water troebel
maken, o.a. slib) en chlorofyl dienen te voldoen aan nationale en
internationale richtlijnen, in het bijzonder de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) en het Oslo/Parijs-(OSPAR)-verdrag. Het gaat daarbij echter niet
expliciet om vlakdekkende informatie. Zwevend stof heeft invloed op het
doorzicht en lichtklimaat in het water en daarmee op de aquatische
organismen. Daarnaast geeft zwevend stof informatie over
sedimenttransport, wat uiteindelijk voor het kustbeheer van belang is.
Zandwinning in de Noordzee zorgt eveneens voor zwevend stof.

...............................
figuur 6
Links zwevend stof (g/m3); rechts
chlorofyl (mg/m3).

Chlorofyl geeft informatie over de concentratie algen. Deze hangt
onder meer af van de concentratie voedingsstoffen (nutriënten). De mens
veroorzaakt een teveel aan voedingsstoffen in het zeemilieu. Deze
eutrofiëring kan een overmatige algengroei veroorzaken. Afstervende
algen zorgen voor een rottingsproces waardoor zuurstof aan het zeewater
wordt onttrokken, waardoor het zeeleven wordt bedreigd. Sommige algen
zijn bovendien giftig (zie hieronder voor schadelijke algenbloei). Zie
Rijkswaterstaat Noordzee (1993).
In principe wordt zwevend stof reeds lang door schepen en vaste
meetstations gemeten. In de zoute wateren wordt op acht locaties een
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...............................
figuur 7
De typische resolutie van de huidige
‘ocean colour’-sensoren is ongeveer 1
vierkante kilometer. Voor
binnenwateren (IJsselmeer) en estuaria
(Westerschelde, Eems) kunnen de
beelden van MERIS gebruikt worden
met 300x300 meter resolutie. Hiernaast
een chlorofylkaart van de Zeeuwse
eilanden van 5 augustus 2003
(kleurenschaal 0–20 mg/m3)
(Pasterkamp, Eleveld, Peters en Van der
Woerd, 2004).

zwevendstofmonster genomen ten behoeve van het Rijkswaterstaatmeetprogramma MWTL (monitoring van de waterstaatkundige toestand
des lands); de frequentie varieert per meetlocatie van 4 tot 13 keer per
jaar. In de zoete wateren wordt gemeten op 27 locaties met een
variërende frequentie van wekelijks tot achtwekelijks (Oosterwijk, Baak,
Van Oort en Willems, 2006).
Satellietbeelden bieden een belangrijke meerwaarde: met behulp
daarvan kan de ruimtelijke verdeling van zwevend stof en chlorofyl
inzichtelijk gemaakt worden. Een belangrijke beperking daarbij is dat
bewolking het waarnemen van het zeeoppervlak onmogelijk maakt; juist
bij storm neemt het gehalte van zwevend stof sterk toe terwijl de dan
doorgaans aanwezige zware bewolking waarneming van het zeeoppervlak
belet. Niettemin voorzien de beelden die onder (gedeeltelijk) wolkenloze
omstandigheden worden gemaakt in belangrijke additionele informatie.
Het vervaardigen van dergelijke beelden met de ruimtelijke
verdeling van zwevend stof en chlorofyl gebeurt onder andere in het kader
van het Europese programma GMES (zie bladzijde 15). Hoewel deze
vlakdekkende informatie niet vereist is in het kader van internationale
richtlijnen, geeft deze aanzienlijk meer informatie dan puntinformatie op
meetstations alleen. Dit kan helpen om het standaard schipgebaseerde
monitoringsprogramma te optimaliseren. Daarnaast is het voor de
kennisinstituten die Rijkswaterstaat bedienen, zoals Deltares, nuttig voor
het verbeteren van de kennis van het watersysteem. Opgemerkt dient te
worden dat de in-situ-informatie niet overbodig is: deze is onontbeerlijk
om de satellietgebaseerde informatie te calibreren.
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Multispectrale satellietbeelden van SeaWiFS, MODIS en nu het
Envisat-instrument MERIS worden bewerkt, waarbij een van de
belangrijkste uitdagingen de atmosferische correctie is: de verkleuring die
optreedt als gevolg van de gang van het door het zeewater verstrooide
licht door de atmosfeer. Daarbij worden de metingen gecalibreerd op basis
van puntmetingen vanuit schepen. Inmiddels zijn in het kader van
nationale en internationale onderzoeksprogramma’s, waarbij
Rijkswaterstaat een belangrijke rol speelde, algoritmes ontwikkeld
waarmee uit satellietbeelden concentraties zwevend stof en chlorofyl
kunnen worden afgeleid. Rijkswaterstaat was, tot het vertrek van de
betreffende expert, actief betrokken bij de onafhankelijk validatie van
waterkwaliteitsproducten in GMES-verband. Zie Rijkswaterstaat AGI
(2007); Dury (2005a); Dury (2005b), Pasterkamp, Eleveld, Peters en Van
der Woerd (2004) en Roberti en Zeeberg (2007).
Inmiddels levert het IVM (Instituut voor Milieustudies, VU
Amsterdam) aan Rijkswaterstaat op operationele basis
waterkwaliteitskaarten die op de beschreven manier vervaardigd zijn uit
beelden van het MERIS-instrument aan boord van Envisat, zowel voor de
Noordzee als het IJsselmeer.

Monitoring van bloei van schadelijke algen
Een speciaal operationeel product onder de waterkwaliteitsparameters die
hierboven beschreven werd, zijn de algenbulletins. De concentratie van
bepaalde algen kan in korte tijd sterk oplopen, met name in het voorjaar.
Men spreekt van ‘algenbloei’ als grote hoeveelheden algen aan het
oppervlak komen en het water verkleuren. Sommige algensoorten zijn
giftig. Omdat algen de eerste schakel vormen in de voedselketen, worden
ze door veel zeedieren gegeten, waarmee het gif zich ophoopt in de
voedselketen. Ook mosselen kunnen op deze wijze ‘besmet’ raken; het
eten van dergelijke mosselen kan mensen ziek maken. Onder meer hierom
is het van belang de schadelijke algenbloei (harmful algal bloom, HAB) in
de gaten te houden.
De chlorofyl-concentratiebeelden die het IVM vervaardigt op basis
van satellietbeelden zoals hierboven beschreven, worden door de
Waterdienst van Rijkswaterstaat gebruikt om het algenbulletin te
vervaardigen. Dit komt tweemaal per week uit en fungeert als
waarschuwingsdienst, op basis waarvan bijvoorbeeld de
Oosterscheldekering kan worden gesloten om de mosselculturen in de
delta te beschermen. Dit product is inmiddels operationeel.

Effectmonitoring bij grootschalige aanlegprojecten:
Tweede Maasvlakte
Bij grootschalige aanlegprojecten als de Tweede Maasvlakte verandert de
stroming voor de kust ingrijpend. Dit heeft gevolgen voor zand- en
slibtransport en sedimentatie. Het in kaart brengen van deze effecten is
een voorbeeld van het in kaart brengen van de waterkwaliteit met behulp
van satellietbeelden zoals hierboven beschreven.
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Daarnaast zal dit soort satellietbeeldgebaseerde informatie gebruikt
worden ten behoeve van de monitoring van de natuurcompensatie, die is
afgesproken in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Monitoring bij zandwinning en suppletie
Als gevolg van zandwinning en suppletie verandert het sedimenttransport.
Daarnaast treedt door opwervelend sediment vertroebeling van het water
op, die de waterkwaliteit verslechtert omdat het lichtklimaat verandert,
wat grote gevolgen voor het zeeleven kan hebben. Onder meer hierom
zijn zandsuppleties vanaf 2009 vergunningplichtig. Deze vergunning moet
op naleving worden gemonitord. Voor deze monitoring en ten behoeve
van het onderzoek naar sedimentatie zullen satellietbeelden worden
gebruikt op de manier die hierboven bij waterkwaliteit is beschreven.

Vegetatiekartering
Sinds begin jaren ‘70 maakt Rijkswaterstaat ecologische karteringen van
gebieden die binnen het beheergebied vallen, zoals uiterwaarden, kwelders
en andere buitendijkse gebieden. Voorbeelden van dergelijke karteringen
zijn vegetatiekaarten, structuurkaarten, geomorfologische karteringen en
ecotopenkaarten (landschapseenheden). De kaarten worden gebruikt voor
ecologische inventarisaties van de huidige toestand van een gebied of voor
het volgen van ontwikkelingen ervan (monitoren) ter voorbereiding of
toetsing van beleid en beheer. Zie ook Bresters en Jansen (2001).
Vegetatieclassificatie is het in beeld brengen van de ruimtelijke
spreiding van vegetatietypen. De vegetatiesamenstelling is een belangrijke
indicator voor milieuomstandigheden. Een groep planten die in een
bepaald milieutype bij elkaar staat noemt men een vegetatietype of
plantengemeenschap. Tijdens een vegetatiekartering wordt met behulp
van remote sensing de ruimtelijke spreiding van dergelijke
plantengemeenschappen in beeld gebracht. De vegetatiesamenstelling (die
in belangrijke mate in het veld bepaald wordt) en de ruimtelijke patronen
van deze typen zijn een belangrijk onderdeel voor de totale biodiversiteit.
Ook is het een belangrijk onderdeel als het gaat om het leefgebied of
voedsel voor allerlei diersoorten. Daarnaast zijn de verschillende
vegetatietypen belangrijke indicatoren voor meerdere
milieuomstandigheden. Dit type karteringen wordt daarom breed en
veelvuldig toegepast voor diverse doeleinden. Het kan hierbij gaan om
directe kwalitatieve of kwantitatieve informatie of om afgeleide
parameters, zoals bijvoorbeeld de hydraulische weerstand ten behoeve van
stromingsmodellen (zie pagina 34). Na herhaling in de tijd kunnen de
veranderingen worden gemonitord en voorspellingen worden gedaan
(Rijkswaterstaat AGI, 2007).
Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met het karteren op basis van
klassieke analoge true- en false-colourluchtfoto’s. Vanaf het moment dat
er multispectrale sensoren aan boord van vliegtuigen kwamen, is
onderzoek gedaan naar manieren om deze informatie te gebruiken om de
classificatie (deels) te automatiseren. Ook naar het gebruik van
satellietbeelden is veel onderzoek gedaan. Een groot nadeel bij gebruik van
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de ‘gangbare’ satellietbeelden, is de grove geometrische resolutie, zoals bij
Landsat met pixels van 30x30 meter. Deze zijn daardoor voor veel
kleinschalige en heterogene gebieden in Nederland niet goed toepasbaar.
Dergelijke beelden kunnen daarentegen in het buitenland voor uitgestrekte
gebieden ten behoeve van diverse typen karteringen prima gehanteerd
worden. De komst van hogeresolutiesatellieten als IKONOS met een
ruimtelijke oplossend vermogen van 4x4 meter (multispectraal) leek dan
ook zeer interessant, hoewel deze satelliet een beperkt spectraal bereik en
slechts vier brede banden heeft (Bresters en Jansen, 2001).
Vegetatiekartering van de kwelders en uiterwaarden wordt door
Rijkswaterstaat gebruikt in de rapportage voor de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW). De TMAP-monitoring van de waddenkwelders vindt
volgens internationale afspraak met Duitsland en Denemarken plaats,
waarbij de informatie periodiek wordt opgenomen in het Quality Status
Rapport over de Waddenzee. Deze wordt tijdens de vierjaarlijkse
conferentie van de verantwoordelijke Waddenzee-ministers besproken.
Ook vindt kartering van de vegetatie plaats van de buitendijkse, zoete
gebieden. Voorbeelden zijn het project ‘natuurvriendelijke oevers’ in het
kader van Ruimte voor de Rivier, de effecten van bodemdaling op
Ameland door gaswinning en regeneratie zoet-zoutgradiënten in het
kustgebied. Verder spelen vegetatiekaarten een rol bij tal van beleids- en
beheersevaluaties.
Op basis van specifieke reflectiewaarden kunnen behalve water en
kale bodem, ook begroeiingtypen worden onderscheiden. Interpretatie van
een opname geschiedt in principe op basis van de unieke spectrale
informatie per begroeiingtype. Niet alle vegetatietypen zijn eenduidig te
onderscheiden op basis van spectrale informatie. Controle in het terrein en
het verzamelen van aanvullende gegevens zijn dan ook twee vaste
componenten bij een spectrale kartering met behulp van satellietbeelden.
De datum waarop de beelden zijn gemaakt is van doorslaggevende
invloed op het eindresultaat. Aan het begin van het groeiseizoen zijn de
verschillende typen vegetatie het best te onderscheiden. De spectrale
klassen van traag op gang komende vegetatietypen liggen vroeg in het
seizoen echter nog dicht bij elkaar. Moerasvegetaties bijvoorbeeld komen
pas laat tot ontwikkeling en boomsoorten vertonen vóór bladontplooiing
nauwelijks differentiatie. Het gevolg is dat relatief veel typen handmatig
moeten worden gecorrigeerd. In principe kan classificatie automatisch
plaatsvinden: op basis van een spectrale clusteranalyse kunnen klassen
worden aangewezen waarbij de spectrale informatie optimaal
onderscheiden wordt (‘unsupervised’). In praktijk toetst en verandert een
operateur de klassen op basis van zijn kennis (‘supervised’) (Van Dort en
Den Hollander, 2007).
Vegetatieclassificatie is een operationeel product van
Rijkswaterstaat. In vrijwel alle gevallen geschiedt dit echter op basis van
beelden die vanuit vliegtuigen zijn ingewonnen, omdat er een hoge
ruimtelijke resolutie wordt vereist en omdat men een erg groot aantal
vegetatieklassen wil kunnen onderscheiden. Dit betekent onder meer dat
het veldwerk na de luchtopname als arbeidsintensieve processtap
essentieel blijft. Op dit gebied heeft Rijkswaterstaat veel ervaring.
Recentelijk zijn twee door Rijkswaterstaat medegefinancierde
proefschriften op dit gebied verschenen: Straatsma (2007) en Geerling
(2008).
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Slechts in enkele gevallen, met name in grootschalige gebieden of
als in weinig klassen behoeft te worden geclassificeerd, worden
satellietbeelden gebruikt. Enkele recent voorbeelden worden hierna
toegelicht. (Feitelijk zou vegetatieclassificatie op basis van satellietbeelden
voor het merendeel van de toepassingen van Rijkswaterstaat dus als nietoperationeel kunnen worden geclassificeerd.)

Classificatie van grote of moeilijk toegankelijke gebieden
Vegetatieclassificatie op basis van satellietbeelden wordt binnen
Rijkswaterstaat feitelijk alleen gebruikt bij verkenningen van grote
gebieden. Daarbij gaat het om oppervlakten die met de hierboven
beschreven methode niet binnen redelijke kosten te karteren zouden zijn.
Daarnaast is er voor dergelijke opgaven ook een minder groot aantal
klassen noodzakelijk. Dit maakt de inzet van kleuren- of multispectrale
satellietbeelden interessant. Een voordeel van satellietbeelden dat dit nog
aantrekkelijker maakt is de geringe geometrische correctie die noodzakelijk
is vergeleken met de van lager hoogte genomen vliegtuigbeelden. Zeker
beelden van multispectrale scanners vergen vanwege de lijns- in plaats van
vlakgewijze beeldopname een grote geometrische nabewerking. Ook zijn
de radiometrische eigenschappen van satellietbeelden constanter. (Zie ook
Bresters en Jansen, 2001.)
Ook voert Rijkswaterstaat in internationaal kader op incidentele
basis karteringsprojecten op basis van satellietbeelden uit vanwege zijn
expertise en de internationale samenwerking.
Een goed voorbeeld van vegetatiekartering van grote gebieden is
dat van de Oostvaardersplassen, die op basis van beelden van de
hogeresolutiesatelliet IKONOS is gedaan. Dit gebied was aanvankelijk in
beheer van Rijkswaterstaat, maar is overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Het gebied is moeilijk toegankelijk voor het zoals hiervoor beschreven vaak
noodzakelijke veldwerk. Gezien de informatiebehoefte van
Staatsbosbeheer is een gering aantal klassen voldoende en ook de
ruimtelijke resolutie behoeft niet zeer hoog te zijn. Zie de verkenning van
Bresters en Jansen (2001) en het rapport van Cornelissen, Roos, Den
Hollander en Van Eerden (2006). Hier werd al opgemerkt dat een
combinatie met gedetailleerde hoogtegegevens van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) een verbetering te zien geeft. Deze
combinatiemethodiek is met bepaalde programmatuur verder uitgewerkt
(Brügelmann, 2004; Bollweg, Hartmann en Bresters, 2004).
Een dergelijke classificatie is onlangs ook uitgevoerd voor de
Biesbosch, een groot en net als de Oostvaardersplassen moeilijk
toegankelijk gebied (Van Dort en Den Hollander, 2007).
Een recent uitgevoerd voorbeeld van de toepassing van
vegetatiekartering is de classificatie van het Peipsi-meer op de grens van
Estland en Rusland. Dit is gebeurd bij wijze van verkenning voor een
gebied dat van oudsher vergelijkbare karakteristieken heeft: het IJsselmeer
en zijn randmeren. De (ecologische) verbinding tussen de beken van het
Veluwemassief en de Veluwerandmeren is niet optimaal. Er zijn diverse
waterhuishoudkundige belemmeringen voor een goede ecologische
uitwisseling. Met name de ecologische toestand met betrekking tot de
(roof)visstand, de oevervegetatie en de moerasvogelstand is niet optimaal.
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...............................
figuur 8
Een true-colourbeeld van een deel van
de Oostvaardersplassen (IKONOSbeeld) en een classificatie met
vereenvoudigde legenda.

Door maatregelen te nemen in de beken die uitmonden in de
Veluwerandmeren, zijn er waarschijnlijk serieuze kansen op een
verbetering van de ecologische toestand van die Veluwerandmeren.
Hierdoor kan er beter worden voldaan aan de
instandhoudingsdoelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en
de KRW-doelen.

Rijkswaterstaat heeft bij het Peipsimeer op de grens van Estland en
Rusland kennis opgedaan over de natuurlijke status van grote
watersystemen. Deze kennis is van belang bij het duurzaam beheer van
bijvoorbeeld de wateren in het IJsselmeergebied. Voor de op te stellen
beheersplannen in het kader van de Europese richtlijnen zijn deze
referentiesituaties van groot belang bij herstelmaatregelen in Nederland.
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...............................
figuur 9
De vegetatieclassificatie in de buurt van
het dorp Kärevere aan de Emajõgi-rivier,
die tussen het Vortsjärv-meer en het
Peipsi-meer stroomt.

Met behulp van satellietbeelden met een resolutie van 30x30 meter
maar ook van 3x3 meter is via classificatie een overzicht verkregen van de
natuurlijke habitattypes welke behoren bij een natuurlijk rivier- of
meersysteem. In ongeveer 60% onderscheiden de spectrale klassen ook
werkelijk verschillende vegetatietypen; met handmatige correctie van de
basisinformatie komt dat tot 80%. Met name de mate waarin op de
opnamedatum, gezien het moment van het groeiseizoen, onderscheid
tussen vegetatietypen kan worden gemaakt is beperkend en daarnaast de
aanwezigheid van de kale bodem tussen de begroeiing. Ook de kwaliteit
van het satellietbeeld speelt een rol. Bovendien is het soms lastig een beeld
te verkrijgen van een gewenste datum. Veldwerk leidt verder tot een
aanzienlijke kwaliteitsverbetering en daarmee zijn satellietbeeldgebaseerde
classificaties een krachtig informatiemiddel. (Den Hollander en Van Dort,
2006.)
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...............................
figuur 10
Classificatie van sterk vervuild land en
water nabij een groot industrieel
complex in Rusland op basis van
Landsat-beelden. Het beeld is ongeveer
12 km breed.

In het kader van internationale samenwerking heeft Rijkswaterstaat
een classificatie uitgevoerd van sterk vervuilde watersystemen in de buurt
van industriële gebieden in de omgeving van Sverdlovsk in Rusland.
Daarbij konden verschillende vervuilingen van land en water worden
onderscheiden en aangemeld. Dit gaf tevens meer inzicht in de bron en de
verspreiding van de vervuiling.

Het Bathymetry Assessment System (BAS):
bodemtopografie met SAR
Ondanks dat radar niet door water kan kijken, blijkt dat op radarbeelden
onder gunstige omstandigheden de topografie van de zeebodem zichtbaar
kan zijn: zie figuur 11. Het mechanisme hierachter werd in de jaren
zeventig en tachtig ontrafeld en gemodelleerd. In de jaren negentig
ontwikkelde ARGOSS, in nauwe samenwerking met de toenmalige RIKZ
en Meetkundige Dienst, het Bathymetry Assessment System (BAS). Met
het BAS kunnen dieptekaarten worden vervaardigd uit
satellietradarbeelden, stromingsdata en een beperkt aantal echolodingen.
Het gaat daarbij om de Waddenzee en de platen in de Westerschelde.
Voor geulen en de kust is het BAS minder geschikt.
Het BAS kan geen absolute diepten bepalen, maar moet worden
gezien als een intelligente interpolator voor conventionele echolodingen.
Het voordeel van het BAS is dat het er daarvan minder nodig heeft dan de
traditionele rekenkundige methode doordat het de fysische informatie in
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...............................
figuur 11
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 en
zandgolven.

het satelliet- of vliegtuigbeeld gebruikt. Voor monitoringslodingen is een
raaiafstand van 200 meter gebruikelijk; met het BAS is een raaiafstand van
600 meter voldoende, waardoor dieptekaarten efficiënter vervaardigd
kunnen worden. Zie voor een terugblik de Kleine kroniek van het BAS
(Swart, 2006); hierin worden ook de belangrijkste rapporten opgesomd.
Zie voor het werkingsprincipe vooral Vogelzang (2002).

De resultaten van het BAS waren niet altijd conform de
verwachtingen. Vaak werden effecten gesignaleerd waarmee tot dan toe
geen rekening was gehouden. In 2003 werd onder leiding van de
Meetkundige Dienst het jarenlange ontwikkeltraject, dat inmiddels her en
der binnen Rijkswaterstaat tot scepsis had geleid, omgebogen naar een
operationaliseringstraject. Om de BAS-programmatuur en verwerkingsketen op het voor een operationele dienstverlening vereiste
niveau te brengen, werd in 2004 een project gestart waarbij alle aspecten
van de BAS dienstverlening werden onderzocht op hun operationele
inzetbaarheid. Het fundament hiervoor werd gevormd 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 (Vogelzang, Van der Lee en Swart,
2005).
Nadat ARGOSS verbeteringen had aangebracht in de
programmatuur, het productie- en kwaliteitsborgingsproces en de
documentatie, 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. Met enige kanttekeningen spraken de auditoren uiteindelijk uit dat dit
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inderdaad het geval was (Swart, Vogelzang, Wensink, Groenewoud,
Hendriks, Nass en Van der Lee, 2006).
Men zou na dit lange ontwikkeltraject en het kritische audittraject
verwachten dat hiermee het BAS in de operationele praktijk gebruikt zou
gaan worden. Dit is echter niet gebeurd. In 2006 werden verschillende
inwintechnieken voor de Waddenzee en Westerschelde vergeleken
(Perluka, Wiegmann, Jordans en Swart, 2006), waarna de daadwerkelijke
monitoringsstrategie voor de Waddenzee werd 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. Daarmee kwam
het BAS als potentieel operationeel product toch nog op de plank terecht
(Swart, 2006).
Het BAS-traject is een uitstekend voorbeeld van een langdurig
wetenschappelijk en ontwikkelingstraject dat op een rationele manier via
gebruikers- en procesvereisten en een audit daarop tot een operationeel
product is gebracht.

Strandmorfologie en sedimentverplaatsing

...............................
figuur 12
De zandhaak aan de noordwestkant van
verschillende Waddeneilanden vertoont
een verplaatsing naar het oosten als
gevolg van morfologische processen.
Hiernaast één van de Landsat-opnames
die gebruikt is om dit proces in de tijd te
illustreren.

Door een combinatie van optische satellietbeelden heeft Rijkswaterstaat
laten zien hoe de ‘zandhaak’ aan de noordwestkust van Ameland in de
loop van de jaren aan de wandel gaat als gevolg van morfologische
processen.

Dit type kartering is in principe operationeel, maar wordt niet vaak
gebruikt. Mogelijk kan het ingezet worden bij de
monitoringsverplichtingen vanwege de aanleg van de Tweede Maasvlakte.
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Zie voor de monitoring van de waterkwaliteit bij aanlegprojecten de
paragraaf hierboven.

Hoogwateroverzicht

...............................
figuur 13
Optisch satellietbeeld waarop de
overstroomde uiterwaarden tijdens het
hoogwater van 1995 is te zien.

Op incidentele basis is van het hoogwater in de rivieren in 1995 een
overzicht gemaakt op basis van satellietbeelden. Door vergelijking van een
recenter SAR-beeld met een ouder optisch beeld is een verschilkaart
vervaardigd (RWS Meetkundige Dienst GAR, 2002).
Dit product is niet moeilijk te vervaardigen, maar de behoefte
binnen Rijkswaterstaat is te gering om er een operationele dienst van te
maken.

...............................
figuur 14
Een beeld waarop de overstroomde
uiterwaarden tijdens het hoogwater van
30 januari 1995 in rood (m.b.v. SARbeeld) afsteken tegen de ‘normale’
waterstand in blauw, gebaseerd op een
optisch beeld van 15 mei 1992.
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IJsverspreidingskaart
Bij zware ijsgang kan op basis van een SAR-satellietbeeld een beeld
vervaardigd worden waarop de verspreiding van ijs te zien is. Dit kan
informatie geven over bedreiging door ijs van met name de
IJsselmeerdijken. Zie de paragraaf over dit onderwerp onder vaarwegennet
(pagina 13).

Zeewatertemperatuur

...............................
figuur 15
Zeewatertemperatuurbeeld voor 22–27
september 2008. KNMI maakt dit
composietbeeld op basis van de
onbewolkte delen van 28 NOAAbeelden per week, waardoor er meestal
een compleet en wolkenloos gemiddeld
beeld ontstaat.

Eén van de parameters die het landelijke meetnet van Rijkswaterstaat
meet, is de zeewatertemperatuur. Dit gebeurt echter niet met
satellietbeelden, maar met met vaste meetnet. De gegevens daarvan
worden verspreid via onder meer http://www.actuelewaterdata.nl/.
Satellietbeelden lenen zich goed om de puntinformatie te verdichten
tot een beeld in ruimte en tijd. Een dergelijke watertemperatuurkaart
vervaardigt Rijkswaterstaat niet zelf. Vanuit het MWTL-programma is er
geen verplichting voor het leveren van ruimtelijke informatie. De in het
meetnet gemeten temperaturen zijn echter wel noodzakelijk om de
satellietdata aan te kunnen ijken. De ruimtelijke verdeling en de
verandering daarin in de tijd geven wel een toegevoegde waarde voor de
kennisopbouw over het watersysteem. Deltares ontwikkelt deze kennis op
basis van meetgegevens die zij van Rijkswaterstaat krijgt aangeleverd.

De watertemperatuur in kaart brengen kan met dezelfde technieken
en satellieten als hierboven beschreven bij waterkwaliteit. Wel dient
opgemerkt te worden dat satellieten naar de temperatuur van het
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oppervlak van het water kijken; deze kan anders zijn dan van iets onder
het oppervlak als de menging gering is. Daarnaast is de resolutie zeer
beperkt.
Het KNMI vervaardigt op basis van viermaal per dag ontvangen
beelden van de NOAA-satellieten wekelijks een Noordzeetemperatuurbeeld (zie figuur 15). Deze wordt door het KNMI gebruikt bij
haar weersvoorspellingen en modellen.

Golfklimaatmeting met satellieten
Eén van de parameters die met behulp van het vaste meetnet van
Rijkswaterstaat in kaart wordt gebracht, is het golfklimaat: de golfhoogte,
golfperiode en golfrichting, afhankelijk van de tijd. Zeespiegelhoogte,
(significante) golfhoogte en windsnelheid zijn ook met
radaraltimetersatellieten te bepalen. Met name voor oceanen is dit een
operationele informatievoorziening, waarin het Nederlands bedrijf
ARGOSS een sterke positie heeft opgebouwd. In ondiepe kustwateren en
op het IJsselmeer zijn de golven echter te kort om met deze techniek goed
waargenomen te worden.

Zeespiegelhoogtevariatie
Met radaraltimeters is het mogelijk zeer nauwkeurig de hoogte van het
zee-oppervlak te bepalen. Met deze techniek is het El Niño-effect
nauwkeurig in kaart gebracht, een meestal jaarlijkse verplaatsing van een
warme water-‘bel’ over de Stille Oceaan naar de Zuid-Amerikaanse kust
die grote weerseffecten kan hebben. De dichtheid van de metingen is
echter gering en de resolutie laag. Aan de Noordzeekust staan dermate
veel meetstations dat de inzet van radaraltimetersatellieten geen
verbetering geeft voor de metingen van de zeespiegelhoogte.

Droogtemonitoring met het oog op peilbeheer
Met behulp van satellietbeelden is het mogelijk te karteren hoeveel vocht
er verdampt uit de bodem en in combinatie met neerslaggegevens hoe de
vochtbalans van het aardoppervlak is. Dit vindt zijn toepassing in
waterbeheer, peilbeheer en oogstvoorspellingen. Het Nederlandse bedrijf
Waterwatch is hierin actief; zie Bastiaanse, Noordman en Hiemstra (2003).
Voor zover bekend vindt dit binnen Rijkswaterstaat geen toepassing,
maar toepassingen zijn wel denkbaar.

Aardobservatie voor inspectie van waterkeringen
Onder meer de veenkadeverschuivingen rond 2004 (Wilnis) hebben
aangetoond dat de inspectie van waterkeringen in Nederland
gemoderniseerd dient te worden. Het gaat daarbij in de eerste plaats om
het inspectieproces. De waterschappen en Rijkswaterstaat voeren hiervoor
sinds 2005 het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) uit.
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...............................
figuur 16
De geometrie van de herhalingsbaan
van satellieten stelt beperkingen aan de
ruimtelijke en temporele resolutie van
satellietbeelden. Hiernaast het
grondspoor van ERS.

De inzet van moderne (waarneem)technieken kan deze verbetering
ondersteunen. RWS DID liet in dit kader in 2007 een onderzoek uitvoeren
naar de mogelijkheden van remote sensing.
In dit door Swart (2007) uitgevoerde onderzoek werd erop gewezen
dat het niet effectief is louter stil te staan bij de mogelijkheden van
bepaalde technieken. Er dient een relatie gelegd te worden met de
parameters waarop bij inspectie wordt gelet en deze zijn op hun beurt
gerelateerd aan faalmechanismen. Een analyse van faalmechanismen liet
zien waar aardobservatie potentie zou kunnen hebben. Er is een enorme
behoefte aan informatie over de opbouw van een dijk; dit onderzoek heeft
de gehoopte potentie van aardobservatie om in de dijk te kunnen kijken
tot zijn ware, beperkte proporties teruggebracht.
Ook vraagt het rapport aandacht voor de werkprocessen van de
waterkeringbeheerder. Het gebruik van remote sensing stelt hoge eisen
aan de organisatie en aan de automatiseringsmiddelen. Als voorbeeld is dit
voor laseraltimetrie uitgewerkt.

In een behandeling van remotesensingtechnieken maakt het rapport
onderscheid tussen technieken en de platforms waarvandaan deze
ontplooid worden. De toepasbaarheid van aardobservatie voor inspectie
van waterkeringen – maar ook voor andere toepassingen – hangt immers
mede af van de specifieke eigenschappen van het platform. Het rapport
geeft een gedegen analyse van de specifieke eigenschappen van
technieken en platforms met het oog op de toepassing voor het
waterkeringbeheer. Het concludeert dat de potentie van
satellietgebaseerde remote sensing – de ruimtevaarttoepassing waarom het
in dit document gaat – beperkt is omdat het bij waterkeringen om
langgerekte smalle ruimtelijke structuren gaat waarvoor een hoge resolutie
is vereist. Bij de geadverteerde overkomstfrequentie van
hogeresolutiesatellieten worden, gezien de fysische beperkingen aan
satellietbanen, kanttekeningen geplaatst (zie figuur 16). Wat betreft
ruimtevaart ligt de grootste potentie bij deformatiesignalering met
interferometrische SAR (zie elders in dit document).
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Uiteindelijk brengt het rapport de gedroomde potentie van remote
sensing voor waterkeringinspecties tot zijn ware proporties terug.
Niettemin signaleert het onderzoek aspecten waarop remote sensing wel
degelijk meer informatie kan genereren dan nu aan de oppervlakte komt.
Het gaat daarbij echter voornamelijk om het beter benutten van reeds
operationele technieken. Daarmee is nog een grote winst te behalen. Het
gaat daarbij bijna zonder uitzondering om vliegtuiggebaseerde
remotesensingtechnieken zoals digitale hogeresolutieluchtfotografie en
laseraltimetrie.

Deformatiesignalering van waterkeringen met PS-InSAR

...............................
figuur 17
Het bedrijf Hansje Brinker, een
voortbrengsel van de TU Delft, laat zien
dat het met PS-InSAR mogelijk is de
deformatie van harde objecten op
waterkeringen in de orde van
millimeters per jaar vast te stellen.

Deformatiesignalering met interferometrische apertuursyntheseradar
(InSAR) kent verscheidene toepassingsvelden. In § 2.4 wordt dit generiek
beschreven. In deze paragraaf gaat het speciaal om de toepassing van
deformatiemetingen aan waterkeringen. Deze toepassing van InSAR staat
in Nederland reeds lang in de belangstelling en Rijkswaterstaat is hierbij in
het verleden nauw betrokken geweest.
Onder meer heeft de toenmalige Meetkundige Dienst in 2001 met
TNO-FEL metingen gedaan aan de dijk bij Bergambacht die men onder
gecontroleerde omstandigheden liet bezwijken (Groot, Van Halsema en
Van Maarseveen, 2002). Hierbij werd TNO’s PHARUS-instrument vanuit
een vliegtuig ingezet. De nauwelijks operationele inzet van het vliegtuig en
de mede daardoor grote moeilijkheden bij het nauwkeurig bepalen van de
gevlogen baan – essentieel bij InSAR – resulteerden in zeer magere
resultaten. Op zich echter ziet TNO voordelen in vliegtuigen boven
satellieten: de resolutie kan aanmerkelijk hoger zijn en men hoeft niet te
wachten op de overkomst van satellieten.

In het kader van het Digidijk-project, waarin de ministeries van
Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat innovatieve inzet van
meettechnieken door kleine en middelgrote bedrijven stimuleren, is een
voorstel geselecteerd waarbij satellietdata wordt ingezet. Het bedrijf, dat
speciaal hiervoor door de TU Delft is opgericht, richt zich op de
operationele toepassing van PS-InSAR voor de deformatiesignalering van
waterkeringen (zie Hansje Brinker, 2007). (Omdat dit nog niet werkelijk
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operationeel is, wordt het onderwerp hier gecategoriseerd als ‘in
ontwikkeling’.) Rijkswaterstaat DID faciliteert het Digidijk-programma.

Ecotopenkartering ten behoeve van hydraulische ruwheid
van uiterwaarden
Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat is het beheer van de
stroomgebieden van de grote rivieren. De ruwheid van de rivierbodem en
de uiterwaarden vormt een grote onzekerheid in modellen die
waterhoogtes voorspellen. Tijdens hoogwater zoekt de rivier de ruimte in
de uiterwaarden en deze zijn vaak gedeeltelijk begroeid. Dit zorgt voor
weerstand voor het afstromende water, wat zorgt voor een grote invloed
op de waterstanden in de rivier. Het nauwkeurig kennen van de ruwheid
van de uiterwaarden zorgt voor een grotere betrouwbaarheid van de
waterstandsvoorspellende modellen en daarmee voor een grotere
hoogwaterveiligheid. Onder meer het maatgevend hoogwater waaraan de
hoogte en een aantal stabiliteitscriteria van de waterkeringen wettelijk
verplicht vijfjaarlijks worden getoetst, hangt hiermee samen.
De hydraulische ruwheid kan worden bepaald door de uiterwaarde
te classificeren qua vegetatietypen, waarna nog een calibratieslag vereist is.
Ook een – grovere – ecotopenkaart kan hiervoor gebruikt worden. Zoals
op pagina 21 bij vegetatiekartering omschreven, is het tot op zekere
hoogte mogelijk een ecotopenkartering uit te voeren met behulp van
satellietbeelden. Zie hiervoor met name Bollweg, Hartmann en Bresters
(2004).
De laatste tijd worden goede resultaten geboekt met de combinatie
van vegetatieclassificatie en gedetailleerde hoogtedata met behulp van
laserscanners. Het gaat hierbij echter om vliegtuigbeelden; satellieten
komen hier niet aan te pas. Zie de zojuist genoemde referentie en voor een
nadere beschrijving pagina 21 en verder. Zie ook de proefschriften van
Straatsma (2007) en Geerling (2008).

Veranderingsdetectie ten behoeve van hydraulische
ruwheid van uiterwaarden
Een toepassing van mutatiedetectie (uitgebreider beschreven in § 2.4,
generieke informatie) is het opsporen van veranderingen in landgebruik,
vegetatie en objecten ten behoeve van waterafvoer. Voor het maken van
waterafvoermodellen en de daaraan ten grondslag liggende hydraulische
ruwheden is het van belang te weten of de ‘weerstand’ of ruwheid van
een gebied gewijzigd is: zie de paragraaf hierboven.
Rijkswaterstaat heeft enkele jaren geleden een ‘quick and dirty’
veranderingsanalyse gedaan op basis van Landsat-beelden om in het kader
van de bepaling van de hydraulische randvoorwaarden 2006 de
uiterwaarden te selecteren waarin zich grote veranderingen hebben
voorgedaan in de vegetatie. De op deze wijze geselecteerde uiterwaarden
zijn vervolgens met klassiek veldwerk in kaart gebracht. Deze methode
wordt niet operationeel gebruikt.
Daarnaast is Rijkswaterstaat zijdelings betrokken bij het project
Mutatis Mutandis, waarbij onder meer de veranderingen in de
uiterwaarden vanwege het programma Ruimte voor de Rivier gesignaleerd
worden.
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Maaivelddaling met InSAR
Rijkswaterstaat is vooral in het begin betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de meting van deformaties met interferometrische
apertuursyntheseradar (InSAR). Zie voor een algemene beschrijving van de
ontwikkeling van de techniek en de betrokkenheid van Rijkswaterstaat de
paragraaf op bladzijde 41 onderwerp in § 2.4 over generieke informatie.
Het ging daarbij aanvankelijk met name om de meting van
maaivelddaling. Rijkswaterstaat was hierbij vanaf het begin nauw
betrokken, onder meer door promotieonderzoeken te financieren. Nadat
de conventionele InSAR-methodiek het bijvoorbeeld voor de vaststelling
van de daling van de bodem boven gaswingebieden grotendeels liet
afweten, is de bijdrage van Rijkswaterstaat zeer beperkt gebleven. Ook nu
de techniek vorderingen boekt, met name door het gebruik van een grote
reeks beelden en ‘PS-InSAR’, blijft de betrokkenheid van Rijkswaterstaat
zeer gering. Meer informatie hierboven bij waterkeringen en in het
generieke deel (§ 2.4 bladzijde 41). Zie voor maaivelddaling als gevolg van
gaswinning in Groningen het recent verschenen proefschrift van Gini
Ketelaar (2008).

Land/water-scheiding met polarimetrische SAR
Er zijn vele toepassingen van de kennis van de precieze ligging van de
scheiding tussen land en water, met name in het intergetijdegebied. De
ligging van droogvallende platen in Waddenzee en Westerschelde kan
ermee bepaald worden (bijvoorbeeld ten behoeve van de
sedimentatiesnelheid), dieptekaarten kunnen ermee verbeterd worden en
ook het BAS (zie § 2.3) kan er beter mee functioneren. Lodingen zijn
kostbaar en hoogtemetingen met laseraltimetrie eveneens, om nog maar
niet te spreken over terrestrische metingen (waterpassingen en dGPS).
Radarsatellietbeelden zijn relatief goedkoop (althans die van ESA, hoewel
de beschikbaarheid voor een operationele dienst veelal ontoereikend is) en
radar kan door de boven Nederland veelvuldig voorkomende bewolking
kijken. Bovendien was bekend dat in SAR-beelden de grens tussen land en
water vaak goed zichtbaar is.
Een groot voordeel van ESA’s ENVISAT-satelliet boven de ERSsatellieten is dat SAR-beelden met verschillende invalshoeken én in
verschillende polarisatiemodi worden opgenomen. Daarom onderzochten
Rijkswaterstaat AGI en TNO Defensie en Veiligheid de mogelijkheden van
deze beelden op het gebied van de bepaling van de land/water-scheiding
in een project, dat mede werd gefinancierd uit het Nationaal Programma
Gebruikersondersteuning Aardobservatie (GO). Zie Swart, De Valk en
Smith (2006). Na een groot aantal fysisch-theoretische
verkenningsberekeningen, aan de hand waarvan de optimale parameters
voor het bepalen van de land/waterscheiding werden vastgesteld, werden
de gewenste beelden besteld en algoritmen ontwikkeld om uit deze
satellietbeelden daadwerkelijk de land/water-scheiding te bepalen.

35

Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat

...............................
figuur 18
Een VV-gepolariseerd beeld van
ENVISAT. Dit beeld werd geselecteerd
vanwege het op basis van
verkenningsberekeningen te
verwachten contrast tussen water en
land (Swart, De Valk en Smith, 2006).

...............................
figuur 19
Berekende land/water-scheiding van
een testgebied in de Westerschelde
(Swart, De Valk en Smith, 2006).

Het project heeft veel inzicht in de mogelijkheden en fysische
achtergronden van gepolariseerde beelden ingeleverd, maar de bepaling
van de land/water-scheiding bleek te onnauwkeurig voor de genoemde
toepassingen. Daarbij speelde niet alleen de beperkte resolutie en de
spikkelruis een rol, maar ook de beperkte precisie van de geocodering.
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Dijkmonitoring met behulp van microgolfradiometrie

...............................
figuur 20
Een beeld van de vochtscanner die
gebruik maakt van passieve radiometrie,
hier over een luchtfoto heen
weergegeven. Een dergelijk detail is
vanuit een satelliet onhaalbaar
(Miramap).

De natuurlijke microgolfstraling van het aardoppervlak is tussen
golflengten van globaal 1 en 30 centimeter vooral afhankelijk van het
vochtigheidsgehalte van de grond. Voor kleinere golflengten wordt de
invloed van weer en atmosfeer groot, voor grotere golflengten gaan
ionosfeer, kosmische radiostraling en communicatie-apparatuur
overheersen. Voor de ruimtevaart zijn gevoelige ontvangers gebouwd die
de sterkte van deze microgolven meten: passieve microgolfradiometrie
(PMR) (Swart, 2007).
Het Nederlandse bedrijf Miramap heeft in samenwerking met een
Russische onderzoeker en ESTEC deze ruimtevaarttechnologie geschikt
gemaakt voor gebruik onder een vliegtuig. Hiermee poogt men de
vochtige plekken in en rond dijken en kanalen in kaart te brengen. Met het
Innovatietestcentrum van Rijkswaterstaat wordt deze techniek
geoperationaliseerd (Van den Brand et al., 2007).
Gebruik vanuit satellieten is zoals gezegd de oorsprong, maar
daarmee wordt de resolutie verminderd tot voor Nederlandse toepassingen
de facto onbruikbare proporties.

2.4

Generieke informatie
Hogeresolutiesatellietbeelden voor informatie en
achtergrond

Binnen Rijkswaterstaat is er een grote behoefte aan hogeresolutie optische
beelden. Het gaat daarbij soms om ‘kwalitatieve’ beelden, maar vaak om
‘kwantitatieve’ beelden. In het eerste geval worden beelden als
informatiemiddel of achtergrond gebruikt. In het laatste geval gaat het om
beelden waarvan de ligging geometrisch exact bekend moet zijn,
bijvoorbeeld om onder een GIS-bestand te leggen of om thematische
informatie als bijvoorbeeld vegetatie te kunnen classificeren. Beelden die
geometrisch aan exacte specificaties voldoen zijn vaak
orthofotomozaïeken.
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...............................
figuur 21
Een IKONOS-beeld van Venetië met
een resolutie van 1 meter
(panchromatisch verscherpt
kleurenbeeld) met linksonder een
uitsnede driemaal vergroot. (© GeoEye)

Voor deze toepassingen worden van oudsher luchtfoto’s gebruikt,
genomen met kostbare luchtfotocamera’s. Het verwerkingsproces van
dergelijke foto’s is intensief en kostbaar en heeft een aanzienlijke
doorlooptijd. Met de komst van de hogeresolutiesatelliet IKONOS in 1999,
met een resolutie van het panchromatische (zwart/wit-) beeld van 1
meter, werden satellieten potentieel aantrekkelijk als alternatief voor
kostbare luchtfoto’s. Er zijn inmiddels verschillende
hogeresolutiesatellieten, waaronder Quickbird en GeoEye-1 met een
pixelgrootte van 60 resp. 50 cm.
Rijkswaterstaat DID heeft in het verleden veel onderzoek gedaan
naar de potentie van hogeresolutiesatellietbeelden voor de verschillende
toepassingen binnen Rijkswaterstaat. De resulterende rapportages vormen
een goede kennisbasis voor dit onderwerp, zie bijvoorbeeld Bresters en
Jansen (2001). Het meest recente rapport dat gedegen stilstaat bij de
potentie en beperkingen van hogeresolutiebeelden van zowel satellieten
als vliegtuigen is dat over het gebruik van remote sensing voor inspectie
van waterkeringen: Swart (2007).
Opmerkelijk is dat hogeresolutiesatellietbeelden binnen
Rijkswaterstaat niet of nauwelijks operationeel gebruikt worden. In de
catalogus van de Data-ICT-Dienst en diens voorganger Adviesdienst Geoinformatie en ICT van Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat AGI, 2007 en
Rijkswaterstaat DID, 2008) komen deze beelden niet voor: men biedt als
operationeel product luchtfoto’s en de resulterende orthofotomozaïeken
aan. De satellietbeelden van de Randstand en de Utrechtse Heuvelrug in
de catalogus zijn het resultaat van een haalbaarheidsstudie, maar daarbij is
het gebleven (De Haas, 2006). Zie ook het informatieve rapport over
actualisatie van gemeentelijke geo-informatie (NEO, 2005).
Weliswaar is de geometrische kwaliteit door het hoge
opnamestandpunt goed, het verkrijgen van een hogeresolutiebeeld op het
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gewenste moment van het gewenste stukje Nederland is nog niet
eenvoudig. De geadverteerde overkomstfrequentie van eens per 3 dagen
geldt alleen als men de satelliet tevoren laat richten op hetzelfde gebied. In
praktijk moet men daarbij concurreren met andere vragers, want de
satelliet kan maar één spoortje van 11 kilometer binnen zijn
grondspoorafstand van honderden kilometers bekijken. In praktijk kan
vooralsnog heel Nederland hoogstens tweemaal per jaar worden
opgenomen en dat is een voldoende relativering van de
overkomstfrequentie van eens per drie dagen. De leverancier heeft
bovendien een niet-transparant opnamebeleid. De beelden kunnen last
hebben van ‘omvalling’ als de satelliet niet loodrecht naar beneden kijkt;
voordeel boven luchtfoto’s is wel dat deze geometrische vertekening over
het gehele beeld vrijwel constant is. Bewolking kan roet in het eten gooien:
hoewel steeds beter kan worden ingespeeld op het actuele wolkenbeeld, is
een geringe wolkenbedekking op de satellietbeelden niet te voorkomen.
Bovendien zijn de beelden relatief kostbaar.
Voor achtergrondbeelden zijn luchtfoto’s ‘van de plank’ een veel
beter alternatief en deze hebben doorgaans ook een aanzienlijk hogere
resolutie. Deze worden dan ook jaarlijks door Rijkswaterstaat besteld voor
geheel Nederland. Luchtfoto’s op bestelling zijn kostbaar maar voldoen
vaak beter aan de gewenste specificaties dan hogeresolutiesatellietbeelden.
Nog hogere eisen worden er gesteld als de beelden worden gebruikt
om er de exacte ligging van wegen en andere infrastructuur uit te kunnen
karteren, bijvoorbeeld ten behoeve van het Digitaal Topografisch Bestand.
Daarvoor is het echter noodzakelijk dat er stereoparen zijn opgenomen:
beelden die hetzelfde object vanuit iets verschillende posities vastleggen,
zodat er dieptezicht ontstaat. Met satellietbeelden is dit bijna onmogelijk:
de hoogte is veel te groot en de resolutie te laag. Voor deze toepassing
worden hoge kwaliteit luchtfoto’s gebruikt. Deze beelden zijn ook voor
andere doeleinden bruikbaar.

Visualisaties ten behoeve van planstudies en
publieksvoorlichting m.b.v. hogeresolutiesatellietbeelden

...............................
figuur 22
Een driedimensionale visualisatie van de
uiterwaarden op basis van een
hogeresolutiesatellietbeeld dat over een
hoogtemodel vervaardigd met
laseraltimetrie gedrapeerd is (RWS
Meetkundige Dienst GAR, 2002).

Op basis van hogeresolutiesatellietbeelden (zie het vorige onderwerp)
kunnen visualisaties vervaardigd worden die onder andere bijdragen aan
de rol van Rijkswaterstaat als publieksgerichte dienstverlener. Men
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...............................
figuur 23
Een visualisatie van de gevolgen van de
aanleg van de vijfde baan van Schiphol
voor de zonering in het kader van de
Vogelrichtlijn (RWS Meetkundige Dienst
GAR, 2002).

...............................
figuur 24
Een visualisatie van de vernieuwing van
de randweg van Eindhoven op basis van
Google Earth, met onder andere de
geluidsschermen die in Google Sketch
gemodelleerd werden. Afbeelding uit
Van Asperen en Blanken (2006).

gebruikt de beelden bij informatiebijeenkomsten voor bewoners en andere
betrokkenen bij grootscheepse aanlegprojecten. Ook kunnen dergelijke
beelden gebruikt worden in het stadium van planvorming. Deze informatie
hoeft niet beperkt te blijven tot vlakke foto’s: op basis van satelliet- of
luchtfoto’s kunnen ook driedimensionale aanzichten, modellen en zelfs
films waarin men door het gesimuleerde landschap vliegt vervaardigd
worden.

Zoals in het vorige onderwerp is uiteengezet, zijn satellietbeelden
vaak minder aantrekkelijk dan luchtfoto’s. Niettemin worden, zeker voor
grote overzichten, satellietbeelden wel gebruikt ten behoeve van
visualisaties. Rijkswaterstaat heeft hier in het verleden verkennende studies
naar uitgevoerd, maar tot een operationele dienst is het niet gekomen (zie
ook Bresters en Jansen, 2001). Overigens geldt dit ook voor visualisaties
op basis van vliegtuigbeelden; ze komen niet in de AGI/DIDproductcatalogi voor.
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De opkomst van Google Earth heeft het gebruik van satellietbeelden
laagdrempeliger gemaakt. Door het eenvoudige gebruikersinterface en
doordat men met eigen data en programmatuur makkelijk op de
mogelijkheden van Google Earth kan aansluiten, is het gebruik van
achtergrondbeelden sterk toegenomen. Rijkswaterstaat DID heeft studies
naar de toepassingmogelijkheden gedaan, zie o.a. Van Asperen (2006),
Van Asperen en Blanken (2006) en Van Asperen en Shahrear Kibria
(2007). Zie ook figuur 24.
De beelden van Google Earth worden aangekondigd als
satellietbeelden, maar zijn dat in Nederland pas als men het beeld zover
verkleint dat 1 cm op het scherm overeenkomt met 1 km of meer. Bij
sterkere vergrotingen worden wel degelijk luchtfoto’s gebruikt.

Deformatiesignalering met InSAR
Deformatiesignalering met interferometrische apertuursyntheseradar
(InSAR) kent een lange ontwikkelingsgeschiedenis. In deze paragraaf
wordt de algemene ontwikkeling geschetst; zie voor een goede
beschrijving van ontwikkelingen, techniek en potentie het voor
Rijkswaterstaat opgestelde rapport Remote sensing voor inspectie van
waterkeringen (Swart, 2007).
Rijkswaterstaat was hierbij vanaf het begin nauw betrokken, onder
meer door promotieonderzoeken te financieren. Nadat de conventionele
InSAR-methodiek het bijvoorbeeld voor de vaststelling van de daling van
de bodem boven gaswingebieden grotendeels liet afweten, is de
betrokkenheid van Rijkswaterstaat verminderd. Behalve de daling van het
maaiveld bleek ook de deformatie van wegen en andere infrastructuur
moeilijk met InSAR te meten. Sinds de jaren negentig wordt door
verschillende internationale groepen gewerkt aan een voor Nederland
geschiktere variant van InSAR die gebruik maakt van ‘persistent scatterers’
oftewel ‘langcoherente verstrooiers’ (PS-InSAR): harde, hoekige objecten
die over een periode van enkele jaren de radarstraling op een constante
manier verstrooien. Het is daarmee mogelijk deformaties in de orde van 1
mm per jaar te signaleren.
Nu de techniek vorderingen boekt, komen toepassingen in het vizier
die ook voor Rijkswaterstaat interessant zijn. Niettemin blijft de
betrokkenheid van Rijkswaterstaat gering. Voor enkele toepassingsvelden
wordt gewerkt aan oplossingen die naar het operationele stadium gaan,
met name voor waterkeringen: zie daarvoor § 2.3 (waterbeheer). Voor het
wegennet (kort genoemd in § 2.1) en voor maaivelddaling (kort genoemd
in § 2.3) lijkt de techniek nog niet algemeen geschikt.
Indien van nature geen geschikte verstrooiers aan het te monitoren
object aanwezig zijn, is het mogelijk deze aan te brengen in de vorm van
‘koebestendige’ metalen radarreflectoren, die voor zichtbaarheid vanuit
een satelliet omstreeks een meter groot dienen te zijn. Zie voor een
beschrijving en afbeelding Swart (2007).
Een belangrijk kenniscentrum op het gebied van InSAR bevindt zich
aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft
(voorheen Geodesie). Deze groep heeft zich sterk geprofileerd in de
ontwikkeling van de genoemde PS-InSAR-techniek. Men heeft zich de
laatste tijd, mede na suggesties van Rijkswaterstaat, onder meer gericht op
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de deformatie van waterkeringen. Via het Digidijk-project is
Rijkswaterstaat hierbij betrokken (zie § 2.3). Ook richt men zich op
maaivelddaling als gevolg van zout-, water- en gaswinning in Nederland.
Tot nu toe vielen de resultaten daarvan tegen, maar de laatste tijd is er
vooruitgang geboekt, onder meer in samenwerking met de NAM. Zie
daartoe het recent verschenen proefschrift van Gini Ketelaar (2008).
Er zijn diverse internationale marktpartijen actief die diensten op
basis van InSAR aanbieden.

...............................
figuur 25
Een afbeelding van deformatie van een
dijk bij Volendam uit een Terrafirmarapport.

In het kader van het programma Global Monitoring for the
Environment and Security (GMES, zie pagina 15) van de ESA en de
Europese Unie vindt het project Terrafirma plaats. Zoals alle GMESprojecten beoogt Terrafirma het opzetten van een operationele dienst op
basis van satellietbeeldinformatie (zie informatieblad (Terrafirma, 2007) en
atlas van resultaten (Terrafirma, 2005)). Deze dienst geeft informatie over
deformaties van het aardoppervlak en objecten daarop (gebouwen,
bruggen, wegen, enzovoort) als gevolg van allerlei activiteiten, waaronder
mijnbouw en water-, olie-, gas- en zoutwinning. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de PS-InSAR-techniek.
Bij het Terrafirma-project is TNO Bouw & Ondergrond een van de
partners en verzorgt een deel van de validatie en de aansluiting op
toepassingsgebieden in Nederland. Rijkswaterstaat is nauwelijks betrokken
bij deze ontwikkeling. Dit ligt in het verlengde van het feit dat
Rijkswaterstaat haar kennisinstituten (de Specialistische Diensten) heeft
getransformeerd naar uitvoeringsorganisaties. Het is echter niet uitgesloten
dat het rapport van de Deltacommissie van 3 september 2008, waarbij
wordt geadviseerd met een grote zeespiegelstijging en rivierwaterafvoer
rekening te houden, leidt tot een grotere inspanning van Rijkswaterstaat
op het gebied van het meten van bodemdaling en deformaties.

Veranderingsdetectie met hogeresolutiesatellietbeelden
Beelden met hoge resolutie kunnen gebruikt worden om veranderingen te
detecteren. In § 2.1 werd reeds stilgestaan bij de detectie van verandering
in wegen ten behoeve van het Nationaal Wegenbestand (zie pagina 11 en
de referenties aldaar). Veranderingen kunnen voor Rijkswaterstaat ook
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...............................
figuur 26
Mutatiedetectie met hogeresolutiesatellietbeelden kan onder meer de
nieuwgebouwde loods rechts aan het
licht brengen.

interessant zijn als ze vergunningplichtig zijn doordat ze plaatsvinden in de
buurt van cruciale infrastructuur zoals primaire waterkeringen.
Bij mutatiedetectie gaat al lang niet meer over het bepalen van het
verschil tussen twee hogeresolutiesatellietbeelden of luchtfoto’s. Meer en
meer behelst het een combinatie van technieken die gebruikmaken van
(een combinatie van) remotesensingbeelden. Met behulp van slimme
programmatuur kan een ruimtelijke analyse op een geheel andere manier
plaatsvinden: meer gebruikmakend van een objectgeoriënteerde
beeldanalyse zoals de mens dat doet en eerder gebaseerd op het
onderzoeken van de relaties tussen objecten dan op geïsoleerde punten
van beeldinformatie. Brügelmann (2004) geeft hiervan een informatieve
beschrijving [15]; zie verder Bollweg, Hartmann en Bresters (2004) en
Bresters en Jansen (2001).
In het kader van het programma Ruimte voor geo-informatie (RGI)
neemt Rijkswaterstaat deel aan het project Mutatis Mutandis (MutMut),
waarbij allerlei aspecten en technieken van veranderingsdetectie worden
bestudeerd. Het gaat hierbij onder meer om de implementatie van het
principe ‘enkelvoudig signaleren, meervoudig gebruik’: mutaties worden
gesignaleerd of ingebracht in een centrale webservice met behulp van een
uitwisselingsstandaard en verschillende instanties kunnen op hun beurt uit
het systeem opvragen. Onder meer zijn daarbij met
veranderingsdetectiealgoritmen die ook andere informatie kunnen
benutten, zoals bijvoorbeeld de Grootschalige Basiskaart Nederland
(GBKN) veranderingen gedetecteerd in hogeresolutiesatellietbeelden van
bijvoorbeeld IKONOS en QuickBird. Informatief is voorts de studie met
betrekking tot de actualisatie van gemeentelijke basisinformatie (NEO,
2005).
Deze techniek is in ontwikkeling en wordt binnen Rijkswaterstaat
nog niet operationeel toegepast. Wel is enige jaren geleden een
veranderingsanalyse gedaan op uiterwaarden met het oog op een snelle
analyse van vegetatieveranderingen die zouden kunnen leiden tot
veranderingen in de hydraulische randvoorwaarden voor
stromingsmodellen (zie pagina 34).
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3

Plaatsbepaling

...............................................................................

3.1

Karakterverschil plaatsbepaling en aardobservatie

Er is een belangrijk onderscheid tussen plaatsbepaling en aardobservatie.
Bij aardobservatie wordt het aardoppervlak vanuit een grote
verscheidenheid aan platforms waargenomen. Bij plaatsbepaling worden
met ontvangers op aarde signalen van navigatiesatellieten ontvangen en
bewerkt tot plaatsbepalingsinformatie. Daarnaast gaat het in tegenstelling
tot bij aardobservatie bij plaatsbepaling om één platform (of enkele: GPS,
GLONASS en Galileo) en daaraan gekoppeld een scala aan
toepassingsmogelijkheden. De activiteiten van Rijkswaterstaat op het
gebied van plaatsbepaling met behulp van ruimtevaart laten zich dan ook
onderverdelen in de ontwikkelingen van het platform en ontwikkelingen in
het gebruik van dit platform. Met de ontwikkeling van het platform heeft
Rijkswaterstaat als uitvoeringsorganisatie niet zoveel te maken, hoewel zij
toch betrokken is vanwege de aanwezige expertise. Ergens tussen
platforms en de toepassingen in zit de aanvullende infrastructuur zoals
NETPOS, die voor een scala aan toepassingen het platform als het ware
verrijkt.
Overigens is in het spraakgebruik vaak sprake van satellietnavigatie.
Feitelijk geeft de term satellietplaatsbepaling beter aan waarom het gaat.
Navigatie is een toepassing van een plaatsbepalingstechniek; in
autonavigatiesystemen is navigatie het primaire product dat het apparaat
de gebruiker aanbiedt op basis van de plaatsbepaling die voor de
gebruiker meer op de achtergrond wordt gehouden.

3.2

Wegennet
Tracking & tracing weginspecteurs

Het volgen en lokaliseren van mensen of goederen met behulp van
satellietplaatsbepaling is een techniek die steeds meer operationeel wordt
toegepast. Denk bijvoorbeeld aan containers met kostbare lading,
vrachtwagens en veroordeelden die met een enkelband buiten de
gevangenis mogen rondlopen. Met een GPS-ontvanger wordt de positie
bepaald; met een dataverbinding (per satelliet, per GSM-netwerk of
draadloos internet) wordt de positie doorgegeven aan een centrale.
Bij Rijkswaterstaat wordt deze techniek gebruikt ten behoeve van
incidentmanagement. Nagenoeg alle voertuigen van weginspecteurs in alle
vijf de verzorgingsgebieden van de verkeerscentrales zijn inmiddels
voorzien van een tracking & tracing-apparaat. Door dit apparaat, dat in
het voertuig wordt gebouwd, weet de Verkeerscentrale waar de
weginspecteur rijdt, hetgeen de inzet bij incidenten een stuk efficiënter
maakt. Weginspecteurs kunnen tijdens een incident sneller ter plaatse zijn.
Dit levert een positieve bijdrage aan de veiligheid en de doorstroming van
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...............................
figuur 27
Op een scherm in de verkeerscentrale
Geldrop is voor de regio Zuid
Nederland te zien waar de
weginspecteurs zich bevinden.

het verkeer. Hiermee wordt een directe bijdrage geleverd aan het
mobiliteitsprobleem en de rol van als publieksgerichte dienstverlener.

Deze toepassing is inmiddels operationeel; een artikel dat het
voorstadium beschrijft verscheen in GeoNieuws: Steenbruggen (2005).
Een aanvullende mogelijkheid om de exacte locatie van de calamiteit
te kennen is het gebruikmaken van de positie van bellers ten opzichte van
de GSM-masten. Zie hiervoor Steenbruggen en Van Onselen (2004); het
gaat hier niet om satellietgebaseerde technologie.

Location awareness: locatiegebonden informatiediensten
Eindgebruikers kunnen op vele manieren profiteren van
informatiesystemen die op een slimme manier gebruikmaken van relevante
contextinformatie. Locatiegebonden informatiediensten zijn een speciale
vorm van ‘context-aware’ (contextgevoelige) informatiediensten: zij
bieden informatie aan die is toegesneden op de locatie van de
eindgebruiker.
Voor het gebruik van locatiegebonden diensten zijn er binnen
Rijkswaterstaat verscheidene initiatieven gaande. Deze verkeren in
verschillende stadia van volwassenheid. Hieronder wordt een aantal
toepassingen geschetst. Zie ook Steenbruggen en Beinat (2005),
Steenbruggen en Saeidi Mobarakeh (2005).
Onder andere ten behoeve van weginspecteurs worden
locatiegebonden informatiediensten gebruikt. Doordat van weginspecteur
de locatie bij de verkeerscentrale bekend is (zie hierboven bij tracking &
tracing), kunnen zij worden voorzien van de specifiek voor deze locatie van
belang zijnde informatie. Hiermee kunnen weginspecteurs hun werk
effectiever doen. Dit levert een positieve bijdrage aan de veiligheid en de
doorstroming van het verkeer.
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...............................
figuur 28
Een inspecteur van Rijkswaterstaat
heeft op zijn tablet-PC alle
noodzakelijke informatie bij de hand
(GeoNieuws 2005–1).

Handhavers van vergunningen hebben in het veld direct toegang tot
relevante vergunninggegevens (zie met name Jonk en Steenbruggen,
2005). Op basis van de locatie van een handhaver in het veld wordt direct
in de database naar het object gezocht dat zich op die plek bevindt. De
informatie is direct toegankelijk zonder ingewikkelde en tijdrovende
zoekopdrachten in de database.
Ook de informatievoorziening aan reizigers kan effectiever worden
gemaakt door de informatievoorziening locatiegebonden (of actueel en
gepersonaliseerd) te maken. Uit onderzoek is gebleken dat reizigers
hieraan een sterke behoefte hebben. Hiermee zijn ze beter in staat om een
keuze te maken tussen verschillende reisalternatieven.

Anders Betalen voor Mobiliteit
Eind 2007 is het kabinet akkoord gegaan met het voorstel van minister
Eurlings van Verkeer en Waterstaat voor de invoering van de
kilometerprijs, het zogenoemde rekeningrijden. Met het kabinetsbesluit
'Anders Betalen voor Mobiliteit' (AbvM) betalen automobilisten in de
toekomst niet langer voor het bezit van een auto, maar voor het gebruik
ervan. Automobilisten gaan betalen per afgelegde kilometer. De vaste
autobelastingen, zoals de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware
motorrijtuigen worden (gedeeltelijk) afgebouwd. De kilometerprijs is
afhankelijk van tijdstip, plaats en milieukenmerken. Wie weinig rijdt,
betaalt minder dan wie regelmatig op de weg zit. Ook zullen auto’s die
meer vervuilen per kilometer duurder zijn dan schone auto’s. Zie Nouwen
et al. (2005) en Projectorganisatie Anders Betalen voor Mobiliteit (2008).
In 2011 wil het kabinet starten met de introductie van de
kilometerprijs voor het vrachtvervoer. Vanaf 2012 wordt dan stapsgewijs
gewerkt aan de invoering van de kilometerprijs voor alle weggebruikers,
inclusief personenauto’s. In 2016 zal het systeem volledig zijn ingevoerd.
Om de kilometerprijs te kunnen bepalen, is een aantal varianten
mogelijk. Het kabinet heeft haar voorkeur uitgesproken voor de variant die
gebaseerd is op satellietplaatsbepaling. Tegen de tijd dat het systeem
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volledig operationeel moet zijn, zijn naar verwachting vier
satellietplaatsbepalingssystemen met een wereldwijde dekking
beschikbaar. Bij de start van Anders Betalen voor Mobiliteit (AbvM) zal
alleen GPS nog maar volledig operationeel zijn.
Rijkswaterstaat is nauw betrokken bij onder meer de
satellietplaatsbepalingsaspecten van AbvM.

Verkeersinformatie voor verkeersmanagement
Eén van de grootste uitdagingen waarvoor Rijkswaterstaat zich gesteld ziet
is het optimaal benutten van het wegennet om de toenemende mobiliteit
de baas te kunnen. Het beheersen van mobiliteitsproblemen en incidenten
en het hebben van inzicht in de doorstroming van het verkeer helpt
daarbij. De weggebruiker wenst daarbij een betrouwbare voorspelling van
de reistijd van deur tot deur. Technische innovaties kunnen daarbij helpen.
Sinds de jaren tachtig worden lussen in de weg gelegd om het
verkeer te monitoren en te begeleiden. Snelheid en intensiteit worden op
de belangrijkste doorgaande verbindingswegen per rijstrook om de 500
meter bepaald. De belangrijkste functies van de lussen zijn waarschuwen
bij incidenten, leveren van reis- en route-informatie en uitvoeren van
verkeersgeleiding (via toeritdosering). Nadeel van lussen is dat ze in het
asfalt zitten, waardoor onderhoud lastig is. Men kan immers niet zomaar
de weg afzetten om een lus te repareren. Bovendien liggen lussen nog niet
op het gehele hoofdwegennet en nauwelijks op het onderliggend
wegennet. Daarnaast kunnen lussen niet de dynamische rijbaanindeling
ondersteunen. Om deze redenen zoekt Rijkswaterstaat naar andere
inwintechnieken. Het gebruik van satellietplaatsbepaling biedt wellicht
mogelijkheden.
De ESA heeft een aantal projecten gestart dat de
gebruiksmogelijkheden van Galileo nader onderzoekt. Een van deze
projecten is ARMAS: Active Road Management Assisted by Satellite. Het
ARMAS-consortium bestaat uit Portugal (trekker), Ierland en Nederland.
Het bedrijf LogicaCMG is vanuit Nederland betrokken. Door ESA is in 2003
een definitiestudie opgezet waarin de mogelijkheden van satellietgestuurde
plaatsbepaling voor een intelligent auto-navigatie-systeem zijn onderzocht.
In fase 2 is een prototype van een ‘on board unit’ (OBU) ontwikkeld
waarmee een drietal demonstraties is uitgevoerd: een op het gebied van
verkeersveiligheid (e-call), een voor verkeersmanagement en een voor
tolheffing. De bedoeling van ESA is dat de OBU de standaardboordeenheid voor elke Europese toepassing van plaatsbepaling wordt. Zie
Janssen (2007) en Bordewijk (2008).
Bij fase 3 wordt de gebruiker actief betrokken. Dit heeft ertoe geleid
dat Verkeer en Waterstaat deelneemt. Als gebruiker is V&W vooral
geïnteresseerd in de toepassing van ARMAS voor verkeersmanagement.
Uitgangspunt is het snel verkrijgen van de juiste informatie over de actuele
situatie op het wegennet. Daarnaast wordt gekeken naar de
mogelijkheden van ARMAS voor beprijzen en voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Dit laatste gebeurt via pilots in Portugal.
Tijdens een proef in 2007 op de A13 reden vijftig auto’s tussen Den
Haag en Berkel en Rodenrijs. Elke seconde werd van elke auto via
draadloos internet de positie en snelheid doorgegeven aan een centrale
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...............................
figuur 29
De in Google Earth weergegeven
positie- en snelheidsgegevens van
proefvoertuigen op de A13 bij Delft
tijdens een ARMAS-proef.

...............................
figuur 30
Door ‘lane matching’ kan ondanks de
beperkte precisie van de gebruikte
eenvoudige GPS-ontvangers toch een
positie op rijstrookniveau worden
vastgesteld. Merk op dat de
voertuigen in het beeld op een zeker
moment in 2007 zijn vastgelegd door
het luchtfotografiebedrijf dat de
beelden aan Google levert. Deze
hebben dus niets te maken met de
actuele locatie van de voertuigen in
de ARMAS-proef: die bewegen!

server. In de commandocentrale werd het traject op een groot scherm met
Google Earth geprojecteerd (zie figuur 30). Heel nauwkeurig is te zien
waar de auto’s zich bevinden en hoe hard ze rijden. Eén van de
doelstellingen van de proef was te bepalen welk deel van het verkeer met
dergelijke eenheden moet zijn uitgerust om een representatief beeld van
de verkeersstroom te kunnen krijgen. Een uitdaging was onder meer
onderscheid te maken tussen de verschillende rijstroken, waartoe een
hogere precisie noodzakelijk is dan met kale GPS kan worden bereikt.

In het ARMAS-project wordt gebruikgemaakt van GPS als
satellietplaatsbepalingssysteem. ESA’s Galileo is immers nog niet
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beschikbaar. GPS wordt aangevuld met EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service) om de vereiste precisie te bereiken. De met
deze plaatsbepalingstechniek te behalen precisie is niet beter dan enkele
tientallen meters als gebruik gemaakt wordt van eenvoudige GPSontvangers (zie voor geodetische ontvangers de paragraaf hierna over
Netpos). Door een algoritme dat gebruik maakt van de teruggezonden
positieinformatie van vele voertuigen in de buurt plus enkele aannamen
over het rijgedrag op rijstroken, kan toch de locatie van het voertuig op
rijstrookniveau worden vastgesteld (zie figuur 30).

3.3

Vaarwegennet
Uitzetten betonning met behulp van
satellietplaatsbepaling

De schepen van Rijkswaterstaat die de betonning langs de vaarwegen
uitzetten, gebruiken voor de plaatsbepaling van de tonnen GPS-RTK.

3.4

Waterbeheer
Nauwkeurige hydrografische gegevens door
plaatsbepaling met GPS-RTK

De meetschepen van Rijkswaterstaat hebben ten behoeve van een zeer
nauwkeurige plaatsbepaling GPS-RTK-systemen aan boord. Met behulp
van opmetingen van de scheepsgeometrie wordt de relatie tussen de GPSontvanger en de verschillende opnemers (multibeam echolood, sidescansonar, bevestigingspunt ‘vis’) nauwkeurig vastgelegd. Het GPS-RTKsysteem in combinatie met nauwkeurige standopnemers maken het
mogelijk de gemeten gegevens, bijvoorbeeld bodemhoogte, nauwkeurig in
het RD/NAP-stelsel te brengen. Zie o.a. POHM (2003).

3.5

Generieke informatie
Plaatsbepaling met GPS

Het behoeft geen betoog dat GPS, het satellietnavigatiesysteem van het
Amerikaanse Ministerie van Defensie, binnen Rijkswaterstaat brede
toepassing vindt. Binnen Rijkswaterstaat is echter ook veel ervaring met de
beperkingen van GPS. De nauwkeurigheid van GPS als stand-alone
systeem is beperkt. Het grootste probleem wordt echter vooral veroorzaakt
doordat de betrouwbaarheid slecht is: er kunnen onverwacht erg grote
fouten in de plaatsbepaling voorkomen, die niet zonder extra informatie
opgemerkt kunnen worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld niet met zekerheid
onderscheid gemaakt worden of een auto op de hoofdweg of de ventweg
rijdt.
Rijkswaterstaat DID en zijn voorgangers (met name de
Meetkundige Dienst) hebben veel kennis opgebouwd van de diverse
mogelijkheden om het GPS-systeem aan te vullen om tot een grotere
precisie en een grotere betrouwbaarheid te komen. Voorbeelden hiervan
zijn
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combinatie met andere satellietnavigatiesystemen (het Russische
Glonass, het Chinese Baidu en het Europese Galileo);
! combinatie met grondinfrastructuur (Egnos, Netpos (zie verderop));
! combinatie met andere meettechnieken (gyroscopen oftewel
traagheidsnavigatie, Mem, kompas);
! combinatie met andere informatiebronnen (bijvoorbeeld
mapmatching).
De onderzoekstrajecten op deze gebieden hebben in veel gevallen tot
operationele toepassing geleid.
Het GPS-signaal is eenvoudig te verstoren. De DID heeft hier in
het verleden onderzoek naar gedaan en is betrokken bij de “vitale
infrastructuur”-trajecten vanuit de diverse departementen die zich
hiermee bezig houden.
Zie voor een overzicht van toepassingen ook het Groenboek
betreffende satellietnavigatietoepassingen (Raad van de Europese Unie,
2006) en Van den Ende, Jonkers, Van Lieshout et al. (2008).
!

NETPOS
Rijkswaterstaat heeft voor de uitvoering van haar primaire werkprocessen
plaatsbepaling en navigatie met een hogere kwaliteit nodig dan door de
simpele handheld GPS-ontvangers geleverd kan worden. Rijkswaterstaat
gebruikt dan ook de zogenaamde geodetische ontvangers. Waar de
“gewone” ontvangers de uitgezonden codes van de GPS-satellieten
gebruiken om posities te bepalen, maken de geodetische ontvangers
gebruik van de draaggolf van het signaal zelf. Deze geodetische
ontvangers zijn gebaseerd op ingewikkeldere technologie en zijn daardoor
dan ook groter en veel duurder (tussen de k!5 en k!20).
Om positionering en navigatie tot op 10 centimeter mogelijk te
maken, is zelfs het gebruik van een geodetische ontvanger niet voldoende.
Dit komt voornamelijk doordat de samenstelling van de atmosfeer (met
name de luchtvochtigheid en de laag met geladen deeltjes) wisselt. Dit
probleem is op te lossen door gebruik te maken van een zogenaamd
referentiestation. Dit is een GPS-ontvanger die langdurig op een zeer
precies bekende locatie staat opgesteld en doorlopend het GPS-signaal
meet. De bekende locatie wordt vervolgens vergeleken met de locatie die
uit de GPS-metingen wordt berekend. Het verschil hiertussen is de
gemaakte fout in de positiebepaling. Dit principe wordt ‘differentiële GPS’
(dGPS) genoemd.
Omdat het bepaalde verschil een ruimtelijke correlatie heeft van
enkele tientallen kilometers, kan de berekende correctie door alle GPSontvangers in die omtrek gebruikt worden om hun positie beter te
bepalen. Deze correctie kan met bijvoorbeeld een radiosignaal of
dataverbinding vanuit het referentiestation worden verspreid. Voor heel
Nederland is dus een netwerk van enkele tientallen referentiestations
noodzakelijk. Uit de tientallen lokaal bepaalde correcties wordt een model
berekend, waaruit men voor elk punt in Nederland een soort gemiddelde
correctie van de lokale GPS-meting kan worden bepaald.
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...............................
figuur 31
De locaties van de NETPOSreferentiestations met hun
vierletterige afkorting. De zwarte lijn
geeft het minimale dekkingsgebied
van NETPOS aan. Daarnaast een mast
met geodetische GPS-ontvanger ten
behoeve van NETPOS. (Boogaard,
2006).

Het Kadaster heeft samen met Rijkswaterstaat een dergelijk dGPSreferentienetwerk opgezet: Netpos. Sinds 2005 gebruikt Rijkswaterstaat,
en de aannemers die voor Rijkswaterstaat werken, dit dGPSreferentienetwerk. Zie voor de Rijkswaterstaatcontext Boogaard (2006);
voor een algemener artikel zie Van Buren en Lesparre (2005).

AGRS
Het Actief GPS Referentie Systeem Nederland (AGRS) is een netwerk van
vijf referentiestations waar permanent GPS-gegevens worden verzameld.
Na kwaliteitscontrole worden deze gegevens verstuurd naar een
rekencentrum en verspreid via Internet.
Het AGRS maakt deel uit van de nationale geometrische
infrastructuur. Het vormt de schakel tussen de traditionele
referentiesystemen van de Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Normaal
Amsterdams Peil (NAP) en internationale referentiesystemen, zoals WGS84
en ETRS89. Het systeem wordt door het Kadaster en de Data-ICT-Dienst
van Rijkswaterstaat gebruikt bij de uitvoering van landmeetkundige
werkzaamheden, zoals het onderhoud van het GPS-kernnet en de
uitvoering van de 5e Nauwkeurigheidswaterpassing. Ook derden kunnen
gebruik maken van het AGRS, hiervoor moet wel een abonneeovereenkomst afgesloten worden.
Verder wordt het AGRS gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek,
zoals het monitoren van bodembeweging en zeespiegelrijzing en
modelonderzoek naar ionosferische en troposferische vertragingen van het
GPS signaal.
Het AGRS is een gezamenlijk initiatief van de subfaculteit Geodesie
van de Technische Universiteit Delft, het Kadaster, de Data-ICT-Dienst van
Rijkswaterstaat en de Nederlandse Commissie voor Geodesie. De
exploitatie van het systeem is per 1 juli 1997 in handen van het Kadaster
en de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat (zie www.agrs.nl).
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Efficiëntere fotogrammetrie en laseraltimetrie met
satellietplaatsbepaling

...............................
figuur 32
Paspunt ten behoeve van een
fotogrammetrische opname van het
DTB (Rijkswaterstaat DID, 2008).

Met behulp van kartering aan de hand van luchtfoto’s die met zeer
hoogwaardige luchtcamera’s zijn gemaakt worden de topografische
bestanden die voor Rijkswaterstaat van cruciaal belang zijn gemaakt: het
digitaal topografisch bestand (DTB). Van oudsher worden de verschillende
foto’s aan elkaar gerekend door middel van een groot aantal paspunten of
‘vliegschijven’, de bekende zwarte cirkels met witte cirkel erin, die op de
weg worden aangebracht. Doordat deze vliegschijven zeer nauwkeurig
met landmeetkundige technieken in kaart moeten worden gebracht, zijn
de kosten hiervan hoog.

De positie van het luchtfotovliegtuig kan met behulp van
differentiële GPS heel nauwkeurig worden berekend. Men gebruikt
hoognauwkeurige geodetische GPS-ontvangers, één in het vliegtuig en
één ter referentie op de grond, plus een correctiesignaal zoals dat bij
Netpos is beschreven. Daardoor is de locatie van het centrum van de
luchtfotocamera nauwkeurig bekend. Doordat met
traagheidsnavigatiesystemen (inertial navigation systems, INS) ook de
stand van het vliegtuig (of helikopter) tegenwoordig met hoge
nauwkeurigheid berekend kan worden, kan er bij de fotogrammetrische
verwerking worden volstaan met een aanzienlijk geringer aantal
vliegschijven op de grond. Voor de basisinformatie voor de primaire
processen van Rijkswaterstaat is satellietplaatsbepaling dus van groot
belang geworden.
Ook voor het vervaardigen van een hoogtemodel met laseraltimetrie
wordt deze techniek gebruikt. Men kan zelfs, zoals onderstaande figuur
laat zien, twee GPS-ontvangers monteren, waardoor met de
satellietplaatsbepaling ook een uitspraak kan worden gedaan over de stand
van het vliegtuig. Dit is onder meer nuttig om het – zeer geringe – verloop
in de traagheidsnavigatiesystemen te kunnen compenseren.
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...............................
figuur 33
Een helikopter met het
laseraltimetriesysteem in een rek.
Twee GPS-ontvangers op masten aan
weerszijden zorgen voor een betere
positie- en standbepaling. Het GPSbasisstation op de grond zorgt voor
een differentiële positiebepaling
(Fugro Inpark).
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4

Overige toepassingen

...............................................................................
Behalve de grote toepassingsgebieden aardobservatie (hoofdstuk 2) en
plaatsbepaling (hoofdstuk 3), zijn er nog enige toepassingsgebieden van
satellietsystemen die hierbuiten vallen. Deze worden omwille van de
compleetheid kort aangestipt in dit hoofdstuk.

4.1

Satellietcommunicatie
Datacommunicatie golfmeetboeien

De golfmeetboeien die deel uitmaken van het Landelijk Meetnet Water
van Rijkswaterstaat, zenden hun data via de ether naar het bedrade
meetnet. Daarvoor maken zij gebruik van een radioverbinding.
Sommige meetboeien liggen zo ver uit de kust dat de
radioverbinding te zwak zou kunnen zijn. Hiervoor is de inzet van
golfmeetboeien met het satellietcommunicatiesysteem Iridium overwogen.
Iridium bestaat uit 66 communicatiesatellieten die op 780 km boven de
aarde cirkelen en communicatie mogelijk maken buiten bereik van
terrestrische GSM-masten.
De leverancier van de golfmeetboeien biedt deze ook aan met dit
systeem. Het blijkt dat zelfs de Rijkswaterstaat-golfmeetboei in de buurt
van de Duitse Waddeneilanden nog met een radioverbinding contact met
het vaste meetnet kan krijgen. Ook omdat de kosten van een eigen
radioverbinding aanmerkelijk lager zijn dan gebruik van Iridium, wordt het
satellietcommunicatiesysteem niet gebruikt.

4.2

Tijdsynchronisatie

Het GPS-tijdsynchronisatiesignaal is cruciaal voor een nauwkeurige
plaatsbepaling: plaatsbepaling geschiedt immers op basis van looptijd van
radiosignalen en daartoe zijn nauwkeurige klokken noodzakelijk. De
klokken in de GPS-satellieten zijn zeer nauwkeurige atoomklokken; de
klokken in plaatsbepalingsapparatuur zijn vaak minder nauwkeurige
kwartsklokken. De tijdfout is één van de parameters die bij het oplossen
van het plaatsbepalingsprobleem bepaald wordt.
Geheel los van het doel plaatsbepaling kan het GPS-tijdsignaal ook
worden gebruikt om apparatuur in tijd te synchroniseren.

Tijdsynchronisatie landelijk meetnet water
Het landelijk meetnet water (LMW) van Rijkswaterstaat is de infrastructuur
en organisatie voor het inwinnen, bewerken, opslaan, valideren en
distribueren van hydro- en meteogegevens voor de primaire processen van
Rijkswaterstaat. Bij hydrogegevens gaat het bijvoorbeeld om
waterstanden, stromingen, afvoeren, golfhoogten, golfrichtingen en
watertemperatuur. Bij meteogegevens gaat het om windsnelheid,
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windrichting, luchtdruk, luchttemperatuur, luchtvochtigheid, zicht en
wolkenbasis. Ook gerelateerde operationele gegevens zoals de toestand
van een stuw (open, halfopen of gesloten) of een sluis kunnen via het
LMW worden ontsloten (RWS DID, 2008).
Op de knooppunten van de Rijkswaterstaat Meetnet-infrastructuur
(RMI) bevinden zich dataloggers, die de data van de meetpunten
beschikbaar stellen op het netwerk. Ook worden eenvoudige bewerkingen
uitgevoerd en is er een backup-functie. Eén van de functies van de
dataloggers is de tijd van alle data te synchroniseren. Daartoe wordt het
GPS-tijdsignaal gebruikt. Dit is van cruciaal belang voor de primaire
processen van Rijkswaterstaat.
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5

Conclusie

...............................................................................
De status van een aardobservatietoepassing hangt binnen Rijkswaterstaat
vaak af van het platform. Dezelfde techniek is vanuit een vliegtuig vaak
sneller operationeel dan vanuit een satelliet. In hoofdstuk 2 werd de
toepassing van een techniek vaak in algemene termen beschreven, omdat
binnen Rijkswaterstaat de toepassing vanuit vliegtuigen en satellieten vaak
in elkaars verlengde ligt en in gerelateerde projecten aan de orde komt.
Daarbij blijkt vaak dat de techniek vanuit vliegtuigen operationeel is, maar
vanuit satellieten niet of nog niet, of dat de toepassing vanuit satellieten
vanwege beperkingen terzijde gelegd is.
In dit rapport gaat het om toepassingen vanuit satellieten. Het per
onderwerp aangegeven icoon voor het volwassenheidsoordeel heeft
daarop betrekking en is dus regelmatig minder gunstig dan het zou zijn als
het om de toepassing vanuit vliegtuigen zou gaan.
Veel toepassingen door Rijkswaterstaat in Nederland vragen om een
hoog detailniveau. Vliegtuigen vliegen twee orden van grootte lager dan
satellieten en kunnen flexibeler dan satellieten worden ingezet op de plaats
en het tijdstip waar de waarnemingen noodzakelijk zijn. Dit zijn de
belangrijkste redenen dat satelliettoepassingen van dezelfde techniek vaak
minder goed aan de informatiebehoefte beantwoorden dan
vliegtuigtoepassingen. Daarnaast is veel vliegdata binnen Nederland toch
al beschikbaar binnen Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat verwacht niettemin dat het gebruik van
aardobservatie vanuit satellieten de komende jaren een hogere vlucht zal
nemen. Deze verwachting is vooral gebaseerd op de vereisten die
voortkomen uit Europese richtlijnen als de Vogel- en Habitatrichtlijn, de
Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Daarbij is veelal een lagere resolutie
voldoende. Satellietwaarnemingen voldoen hier juist goed omdat ze over
zeer grote gebieden, landenoverstijgend, een overzicht geven, dat
bovendien homogeen is en veel minder geometrische correcties
noodzakelijk maakt dan vliegtuigbeelden.
GPS en aanverwante plaatsbepalingstechnologieën zijn ook voor
Rijkswaterstaat essentieel voor de uitvoering van de primaire processen. Er
zijn inmiddels veel toepassingen operationeel. De verwachting is dat dit
nog zal intensiveren, met name voor verkeersmanagement.
Het belang van tijdsynchronisatie als ‘bij-product’ van het GPS
plaatsbepalingssysteem voor de primaire processen van Rijkswaterstaat
moet niet worden onderschat.
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