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Uitgebreidetoepassingenremotesensing
inhetwaterbeheer
Remotesensingisletterlijkhetwaarnemenopa/stand.Optischeremotesensingkanwordeningezet
voorhetwaterkwaliteitsbeheerdoorhetgere/lecteerde(zonjlichtvanoppervlaktewaterenmetvliegtuigeno/satellietenwaartenemen,tebewerkenenomtezetteninrelevantethematischewaterkwaüteitskaarten.Daartoezijndievliegtuigeno/satellietenvoorzienvanspecialecamera'somhetgereflecteerde lichtdigitaaleninverschillendespectralebandenvastteleggen.Dezetechniekwerkt
alleenvoorstojfen inhetwater,diedoorlichtbeïnvloedworden,zoalsalgen,zwevendestofenhumus.
Daarnaast kandehelderheidvanhetwaterendeoppcrvlaktetemperatuurinbecldgcbrachtworden.
Eerderverscheneninditblad hieroverartikelenvanVanStokkum&Douze(1988J,Claasscn e.a.
{1994),Althuis& Buiteveld[1996)enClaasseu(15198). Vaniz tot24oktobervondinWol/ville m
Canadaeen internationaleworkshopplaatsoverdelaatstestandvanzakenrondremotesensing en
waterbeheer.
Grootstepluspunt vanremotesensingis
het verkrijgen vangebiedsdekkende kaarten
voorwaterkwaliteitsparameters, zoalsdoorzicht,zwevendestof,chlorofyl enenkele
andere(blauw)algenpigmenten. Verschillen
(heterogeniteit) binnen waterenentussen
wateren wordenzoineenoogopslagzichtbaar.Herhaalde opnamen geveneen indruk
vaneventueleveranderingen indetijd.Desondanks wordtremotesensingnogweinig
toegepastinhet water(kwaliteits)beheer.
Ookdaarvoorzijn redenenaantedragen.
Omdezeimpasse(tussentheorieenpraktijk,tussen mogelijkheden entoepassingen)
optehelderenenzomogelijk optelossen
vondeindoktoberdeworkshopplaatsmetals
titel'Remotesensingand resourcemanagement innearshoreand inland waters'.De
workshopwerdgehoudenopNovaScotia
(Canada).Deorganisatielaginhandenvande
AllianceforMarineRemoteSensingAssociation(AMRS). Veelinformatie hierover,ook
overbinnenwateren, istevindenophaar
website(www.waterobserver.org).
Een26-talinleidingen vormdedebasis
voordediscussieovergenoemdeengevoelde
discrepantie tussen devele mogelijkheden
endebeperktetoepassingen inhetwaterbeheer.Eénvandeoorzaken hiervan isdete
gescheiden wereld tussen onderzoekersen
wetenschappers enerzijds endewaterbeheerders anderzijds.Vooraldelaatstecategorieisvoordezetechniekafwachtend. Dat
bleekooknu weer,onderandereuit slechts
vijfinleidingen binnen desessie'UserrequiH20
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rements'tegen twaalfbinnen 'Sensorsand
methods'.Daarnaast warenernegen inleidingen over toepassingen.
Mettweeinhoudelijke bijdragen was
Nederland goedvertegenwoordigd. Hans
vanderWoerd(Instituut voorMilieuvraagstukken inAmsterdam) lieteensatelliettoepassingzienvoordeNoordzee. Informatie
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vanmeerderesatellieteneninterpretatie van
meerdereopnamen gedurendeeenjaar laat
eenvrijwel compleetseizoensverloop zien
vandeNoordzeevoorzwevendestofenchlorofyl.
Opvallend wasdeuitgebreidheid van
mogelijkheden entoepassingen,zowelnaar
hetobject vanstudiealsnaar methodeen
techniek.Voorbeelden werdengegevenvan
'kartering'vandoorzicht,zwevendestof,
algengroepen (naarpigmenrsamenstelling),
waterplanten (zoalszeegrassenenwieren),
(kwelder)vegetatie,vochttoestand vande
bodem,sneeuw(eigenschappen), wolkenformaties,kustlijn- en koraalrifontwikkelingen.Remotesensingkanhaarnut bewijzen
bijonder meerdekeuzevanmeetpunten, bij
optimalisatievanmodellen,bij eutrofiëringsonderzoek, bijneerslag-enomstromingsrisico-voorspellingen,bijkust-en
riferosie enbij klimaatstudies.Vooralde
beschikbaarheid vannieuwesatellieten met
high-tech sensorenbiedtsteedsmeermogelijkheden.Tevensiseenontwikkeling ingezetwaarbij gelijktijdig meerdere technieken
worden aangewend.Dienogsteedsvoortgaandeontwikkelingvandetechniekende
keuzemogelijkheid uit veletechnieken
scheptonzekerheid bijdepotentiëleeindgebruiker en isdaarmeeéénvandeoorzaken
vanhet nogbeperktegebruik bijhet waterbeheer.

Discussie
Indediscussiewerdeenachttal vragen
centraalgesteld.Voordedoorsneebeheers-

ThematischeremotesensingkaartenvandeLeijenvoorchlorojylenzwevendestojjajbeeldinjjoppagina9)
metdaarindemsitudataopvijfpunten(opnameenanalyse11augustus15197).
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vragenzijn beideaspecten ruim voldoende
ontwikkeld.Deremotesensing deskundige
isonvoldoendeopdehoogtevandewensen
enrandvoorwaarden vande waterbeheerder;
omgekeerd isdepotentiëlegebruiker onvoldoendeopdehoogtevande mogelijkheden.
Diekloofisinhetrecenteverleden versterkt
doorveelbelovendetoezeggingen vandedeskundigen (dienietaltijd waargemaakr kondenworden)endehooggespannen verwachtingenvandeeindgebruiker (dieniet altijd
ingevuld werden).Zoduurt opleveringvan
producten somslangerdan beloofd, leidr
toepassingvanremotesensingmeestal tot
meerinplaatsvantotminder kosten
(althansinNederland)entonen thematische
kaartensomsafwijkende waardenofconcentraties tenopzichtevaninsitu waarnemingen.

De Leijen
Eenvoorbeeld hiervan istezienvoorde
Leijen,eenmeertennoordenvanDrachten,
waarin dedata verkregen via vliegtuigopnamesvoorchlorofyl veelalhoger liggendan
deinsitugemeten waarden,terwijl dezwevendestof-gehaltenjuist lagerzijn(zie
afbeelding r).Deoorzaakhiervan moet
gezochtwordenindegebruikte algoritmen
voorhetmaken vandethematische kaarten
enindewaarnemingsmethoden. Remote
sensingkijkt vanbovenafopenzovermogelijk inhetwater,terwijl watermonstersop
50cmdieptewordengenomen.Vooreen
ondiepmeeralsdeLeijen, met plaatselijk
veelslibmaaktdatveeluit.Bestaandebeoordelingssystemen metbijbehorende bemon-

sterings-entoetsingsvoorschriften voor
waterkwaliteit vormendaarbij eenextra barrière.Verderwerdgesprokenoverdebehoefteaanstandaardisatie.Hieraan zaleenvervolggegevenworden binnen descopevande
International Union ofPureandApplied
Chemistry(IUPAC)middelshetproject'Evaluationofairborneand sarelliteremotesensingapplications fordetectingandmonitoringwaterqualityaspectsinsurface waters'.

Nederlandse situatie
DeBeleidscommissie RemoteSensing
(BCRS)vormdeeenbelangrijk coördinatiepunt binnen hetNederlandseremoresensingonderzoekenderoepassingervan.Zij
stimuleerdedietoepassingen verankering
bijeindgebruikers,ondermeerdoorsubsidiëringvanprojecten.Nu deBCRS(eind
2000)isontbonden, iseenleegteontstaan.
Welbestaateenoverleggroep indevormvan
REWANET(REmotesensingofWAterqualityinTheNETherlands).Daarin participeren
demeestbetrokken remotesensingdeskundigen.
Daarnaast kan mogelijk ookdeSTOWA
eenstimulerende rolvervullen voordetoepassingvanremotesensing.Zijisvoornemensomin maart 2002eenworkshopte
organiseren,gerichtopeenbreedscalaaan
praktijktoepassingen inhet waterbeheer.
Mogelijk leidtdat toteendoorbraakvande
impasse,waarindeNederlandse toepassing
vanremotesensinginhetwater(kwaliteits)beheermomenteel verkeerd.Meerwaterbeheerderszoudenkunnen toetreden tot

REWANET,enmeerwaterbeheerders zouden remotesensingkunnen toepassen.Het
werkt blikverruimend.
T.Claassen(Wetterskip Fryslân)
zie ook de artikelen 'Optische remote
sensing en oppervlaktewater'uit 1988
(nr. 2,pag. 33-42), 'Eutrofiëringsonderzoek met behulp van remote sensing,
toegepast in Friesland'uit 1994(nr.25,
pag.740-745),'Remote sensing toegepast voor waterbeheer'uit 1996(nr.19,
pag. 586-588) en 'Meerwaarde van
remote sensing voorhet waterbeheer'
uit 1998(nr.4,pag. 18-22).

ACTUALITEIT

Waarnemenddijkgraaf
voornieuwewaterschap
Vierstromengebied
Voorhetper1januari aanstaande tevormen
nieuwewatersdwpVierstromengebiedmhet
GeUerserivierengebied isir.G.Kokbenoemdtot
(waarnemend)dijkgraaf.

ir.G.Kok(foto:PererVenema
Hetnieuwewaterschapontstaat uiteen
fusie vandepolderdistricten Betuwe,Groot
MaasenWaalenTieler-en Culemborgerwaarden,hetWaterschapvandeLingeen
hetZuiveringsschap Rivierenland.Kokisop
dit moment parttimedijkgraafvanhetPolderdistrict Betuwe,enisdaarnaast parttime
algemeendirecteur Praktijkonderzoek veehouderij. Bijzijn benoemingzijneen
bestuurlijke commissie,diebestonduitvertegenwoordigers uit dehuidigebesturen,en
eenambtelijke commissiebestaandeuitvertegenwoordigers vanhetpersoneel betrok- •
kengeweest.Kokisookeenserieuzekandidaatomdefinitief dijkgraafteworden. f
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