ACHTERGROND

ACTUEEL HOOGTEBESTAND HELPT BIJ BEPALEN VAN
MAAIVELDDALING

Naruimn ojaar
aanpassingpeilin
boezemlandvanDelfland
HerboczempeilvanhetHoogheemraadschapvanDel/landissindsdeinvoeringvanhetNAPin1892
nietmm gewijzigd,enwordtnual ruim 110jaarophetzelfdepeilgehouden,namelijk NAP-0,40m.
HetvorigepeilbesluitvanDel/landsboezemdateertvan159erenwordtmomenteelherzien.Hierbij
wordthetActueelHoogtebestaudNederland(AHNjgebruiktomtebepalenofinhetboezemland
bodemdaling heeft plaatsgevonden.Hetmaaiveldblijktperjaar ongeveer0,7millimetertedalen.
Doordeeeuwen heenisdebodemvan
hetbeheergebied vanhet HoogheemraadschapvanDelfland alsgevolgvanontwaterenenbemalenlangzamerhand gezakt.In
devorigeeeuwishetgebiedaangrote veranderingenonderheviggeweest.Desterketoenamevandeverstedelijking endeuitbreidingvanhetareaalaanglastuin liet het
percenrageverhardoppervlakflinktoenemen.Dergelijke ontwikkelingen hebben het
bodemdalingsproces waarschijnlijk versterkt.Onder anderealsgevolgvandeze
bodemdalingzijn inhetveen-en kleigebied
vanDelfland depoldersontstaan.Demeer
stabielegebieden,dezand-enzavelgronden,
zijn hetbovenland ofboezemland.Deze
gebiedenwaterenondervrijvervalafnaar
hetboezemsysteem vanDelfland. Totinde
jaren tachtigvandevorigeeeuwwerdaan-
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genomen dathetboezemland nietofnauwelijks daaltvanwegedestabielebodem.Ervaringen uitdestreekhebbenechtergeleid tot
het inzichtdat hetboezemland in Delfland
weldegelijk inzakt,maarveelminder snel
dandepolders.Methetoogophet nieuwe
peilbesluit isdebehoefte ontstaan dit in
beeldtebrengen.
Metbehulp vanhetActueelHoogtebestandNederland,recenteluchtfoto's enhistorischemaaiveldhoogtemetingen isde
bodemverandering bepaald.Hiervoor iseen
methodeontwikkeld:deSALIM-methode
(SelectieAHN-punten door Luchtfoto-InterpretatievoorMaaiveldhoogten).

Gebruik hoogtebestand in
bebouwd gebied
Hetbeheersgebied omvatgrotedelen

vanhetglastuinbouwareaal vanhetWestland(ziekaart)endelenvanonder andere
DenHaag,Rotterdam,Delft en Naaldwijk.
Hetinbeeldbrengenvandehuidige maaiveldhoogteineengebieddat gekenmerkt
wordtdoorstedelijke bebouwingenglastuinbouw,isgeeneenvoudigeopgave.Het
ActueelHoogtebestand ishierbij eengoed
hulpmiddel.Het isalsgrid-enals puntenbestand beschikbaar.Hetgefilterde gridbestandwordtveelgebruiktomdehuidige
maaiveldhoogte tebepalen,omdat dit
bestand voordegewonecomputer hanteerbaar is.Instedelijkegebiedenenglastuinbouwgebieden isditbestandechterniettoereikend,omdat degridcelleneengemiddelde
waardeberekenenovereenoppervlaktevan
vijfbij vijfmeter.Objecten blijken vaakeen
verstoringtegeven,waardoordegemiddelde
waardeindegridcelnietmeer representatief
isvoorhetmaaiveld.Juist instedelijk gebied
engebieden metglastuinbouw, waaruit het
boezemland vanDelfland voordoprocent
bestaat,komendergelijke afwijkingen inde
gridcellen tevaakvooromeenvoorhetpeilbesluitvoldoendebetrouwbaar beeldre
gevenvanhetechtemaaiveld.Het puntenbesrandbiedtmeeruitkomsten bij het bepalenvandehuidigemaaiveldhoogten in
dichtbebouwde gebieden.Ditbestand vergt
echterveelmeer rekencapaciteit, vanwegede
grote omvang.

SALIM-methodiek
Ingenieursbureau BCCenhetHoogheemraadschapvanDelfland hebben samen
deSALIM-methodeontwikkeld,dievoorziet
inhetbepalenvandehuidigemaaiveldhoogteindergelijkegebieden.

HethuidigemaaiveldinhetWestlandberekenddoormiddelvande
SALIM-methodiek.

Alsuitgangspunt wordt hetAHN-bronpuntenbestand gebruikt. Ditbevatdeoorspronkelijke hoogtepunten diezijn gemeten
vanuiteenvliegtuig.Doorhetgebied opte
delen inkilometerbladenkanerveelgemakkelijker meegerekendworden.Het bronpunrenbestand wordtgecorrigeerd met
behulpvanreferentiemetingen. Dezewordenuitgevoerd opopenterrein (bijvoorbeeld
sportvelden) enzijn met namebedoeldom
de(systematische) fout inhetbestand opte
sporen.Dezefout geeft aanwelkecorrectiefactor gehanteerd dient teworden. Hierbij
wordtgebruikgemaakt vanAHN-bronpuntendiehet meestnabij het referentiepunt
liggen.Indiendeafstand tegrootistussen
dezetweepunten, valtdit referentiepunt af
aangezienhetdan niet meerdezelfde locatie
betreft. Hetgemiddelde verschil tussende
AHN-bronpunten endereferentiepunten is
decorrectiefactor. Dit isdefactor waarmee
hetAHN-bronpuntenbestand indedirecte
omgevingvanhet referentiegebied wordt
gecorrigeerd.
VoorherselecterenvanAHN-bronpuntendieopmaaiveldliggen,zijn luchtfoto's
nodigeniseengrondigegebiedskennis vereist.Hetverschilinopnamedatum tussen
hetActueelHoogtebestand ende luchtfoto
magniet tegrootzijn,omdat eventuele
functieveranderingen indeloopder tijd
kunnen plaatsvinden.DeSALIM-methode
staatofvaltbij dematevandetaildieop
luchtfoto's iswaartenemen.Een resolutie
vaneenhalvemeter blijkt inde praktijk
goedwerkbaar.Daarnaast kanextra informatievoorhet intetpreteren vande luchtfoto'snoodzakelijk zijn,zoalsdeliggingvan
dewaterlopen enhetgrondgebruik. Met
behulp vandeluchtfoto's, topografische
informarie,grondigegebiedskennis enhet
gecorrigeerdeAHN-bronpunrenbestand
wordenpuntengeselecteerd diealsrepresentatiefvoorhetmaaiveldkunnen worden
beschouwd.Hetbetreft danvoorhet kassengebied vanbijvoorbeeld hetWestlandstrokenland tussen kassen,sportvelden,graslanden dergelijke.
Uitschieters,zowelrehogealstelage
waarden,wordenuit deselectievan punren
verwijderd. Ookpunten diezitten tussen het
waterpeilinslotenen30cmdaarbovenen
binnen 50cmvandesloorkanr,worden niet
meegenomen.Alleanderelagewaarden zijn
depressies inhetlandschapenwordenwel
gebruikt.AHN-punten dieduidelijk hoger
liggendandeomliggende punten,verwijdertmen eveneens.Dezehogewaarden wordenveroorzaakt door bijvoorbeeld auto's,
bomenofanderevegetatie,nieuwe bebouwingdienietopdeluchtfoto aanwezigisen

waterbassins rondom kassen.Uitschieters
waarvoorgeenverklaringis,worden tenslotteook verwijderd.

bepaald.Denauwkeurigheid vandeberekendemaaivelddaling wordtdoordiverse
factoren bepaald.Debelangrijksre zijn:

Hetgefilterde bestand toont gebieden
metrelatiefveelpunten (bijvoorbeeld graslanden)en kleinegeïsoleerdegebieden met
relatiefweinigpunten (bijvoorbeeld stroken
land tussen kassen).Hierdoor onrstaat een
ongelijkmatige ruimrelijke spreidingvande
punten.Ditiseenongewenstesituatiedie
kanworden voorkomendoorhet uitmiddelenvanallepunten binnen eenclustervan
eengelijkmatig raster.Eenrasterwordtover
hetgebiedgelegdvan25x25meter.Een25
meter-grid levertnogvoldoendematevan
detailtenaanzienvanhet maaiveldhoogteverloop,terwijl hetaantalrastercellen dat
geenwaardekrijgt doordat bijvoorbeeld te
veelbebouwingvoorkomt,beperkt is.Alle
punten binnen eencluster worden gemiddeld.Het resultaat wordropgeslagen ineen
punrenbestand, waarvan het punt in het
centrum vanderastercel ligt.

• deonnauwkeurigheid vanhetAHNbronbesrand vanvijfcentimeter;

Depunten metdehoogtepercluster
dienenvervolgensalsdeinbrengvoor interpolatietoteengebiedsdekkend beeldvanhet
maaiveld. Interpolatie ishetproces waarbij
ontbrekende waardenwordenberekend uit
omliggende,bekendewaarden.Degrootte
van hetgebied waargeen AHN-bronpunten
aanwezigzijn, dient bijdeinterpolatiezo
beperkt mogelijk teblijven,zodatdezezo
goedmogelijk uitgevoerd kanworden.Met
nameinhetboezemland vanhet Westland,
waarongeveer60procent vanhergrondgebruik uitglasruinbouw bestaat,zaldit
bestaanuit hetvinden vanextraAHN-bronpunren tussen kassen.Het resultaat iseen
kaarrmereenvlakdekkend beeldvandehuidigemaaiveldhoogren (zieafbeelding 2).

Maaiveldverandering
Voordebepaling vande maaivelddaling
inhet boezemland vanDelfland isgebruik
gemaakt vanoudemaaiveldmetingen uitde
periode 1957-1971.Rond hetoude maaiveldpunt wordtgezocht naarhetnabije huidige
AHN-bronpunt. Indiendeafstand tegrootis
tussendetweepunten,valtditoudemaaiveldpunt af Hetverschilindemaaiveldhoogte tussen dezerweepunten geeft een
indicatievandeveranderingvanhetmaaiveldniveau.Degevondenverschillen, maaiveldophogingenmaaivelddaling kunnen
diverseoorzaken hebben.Het kangaan om
menselijkeverstoringofnaruurlijke bodemprocessen,zoalsinklinking enveenvorming.
Bijverschillengroter dan0,30meter worden
dezepunren nier meegenomen.
Perfuncrie (glasruinbouw, natuur) kan
degemiddelde maaiveldverandering worden

• deoudemaaiveldmetingen zijn opeen
decimaal(0,1 meter) nauwkeurig
bepaald;
• onnauwkeurigheid inde toegekende
jaartallen aanoude maaiveldmetingen
alsgevolgvandeconversievananaloog
kaartmateriaal naardigitaal kaartmateriaal;
•

aannamesinhetjaartalvaneenoude
maaiveldmeting indiendezeonbekend

Conclusie
Hetinterpreteren van hoogregegevens
merbehulpvanluchtfoto's eneeneenduidigeverwerkingsmerhodiek (SAUM)lijkt tot
eenbruikbareinschatting vanhet huidige
maaiveldniveau teleidendiegoedkan worden toegepast inbebouwdgebied englastuinbouwgebieden. Incombinatie met oude
maaiveldmetingen kaneeninschatting wordengemaakt vandemaaiveldverandering in
het boezemgebied vanDelfland. Opbasis
vandezewerkmethode iseengemiddelde
maaivelddalingberekendvan0,7millimeter
perjaar.
HetgebruikvanSALIMkentderhalveals
voordelen dateengoedecontrolevandefilteringplaatsvindt,doordardelaseralrimetriepunten wordengeselecteerd opbasisvan
terreinelementen vanafluchtfoto's diezeker
opmaaiveldniveau liggen;een srarisrisch
betrouwbare inschatting vanhet maaiveld
mogelijk isdoorherhogeaantal meetpunten(meerdan 100.000)endathet snelen
daardoorgoedkoop is,mitshetAHN-puntenbestand endeluchtforo's beschikbaar
zijn.*[
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