Remote sensing toegepast voor waterbeheer

Inleiding
De druk op onze leefomgeving neemt toe,
terwijl de eisen die we aan de kwaliteit van
ons leefmilieu stellen ook hoger worden.
Het gevolg is dat de regelgeving rond het
gebruik van ons leefmilieu zich uitbreidt.
Ook voor watersystemen heeft dit tot
gevolg dat er meer behoefte is aan (meef)informatie om regelgeving te kunnen
toetsen en bijstellen.
In de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkelingen plaatsgevonden in de toepassing
van nieuwe meettechnieken.
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Het gebruik van akoestische, radar en
optische sensoren vanaf schepen, maar
ook vanuit vliegtuigen en satellieten heeft
de beschikbaarheid van meetinformatie
enorm doen toenemen. Krachtige computers maken het mogelijk om met deze
grote hoeveelheden meetgegevens om te
gaan.
In de praktijk blijkt het echter moeilijk te
zijn om al de beschikbare meetinformatie
te gebruiken. Vaak worden RS-opnames
alleen gebruikt als illustratiemateriaal en
vormt het niet een integraal onderdeel van
de benodigde meetinformatie. Gedeeltelijk
wordt dit veroorzaakt door onbekendheid,
maar ook door het feit dat het om andersoortige informatie gaat. Remote sensing
technieken leveren gebiedsdekkende
informatie, terwijl traditioneel met een
beperk aantal meetlocaties wordt gewerkt.
Met de komst van GIS (Geografisch informatie systeem) wordt het eenvoudiger voor
beheerders om beter om te gaan met ruimtelijke informatie.
Na het begin van de werkgroep REWANET
is door een enquête geïnventariseerd waar
de vragen liggen die met RS beantwoord
kunnen worden en aan welke eisen
voldaan moet worden. De resultaten van
deze enquête gecombineerd met extra
informatie over de techniek wordt hier
gepresenteerd. Het is de bedoeling een
realistisch beeld te geven van de parameters
waarvan via remote sensing informatie is te
verkrijgen. Geënquêteerden zijn een aantal
waterschappen en Rijkswaterstaatdiensten
(de enquête is volledig beschreven in het

Samenvatting
Er is een inventarisatie uitgevoerd naar de meetvragen voor het bepalen van de
waterkwaliteit. De meetvragen zijn onderverdeeld in algemene, chemische en biologische waterkenmerken. Met twee schema's wordt ingegaan op de vraag waar
remote sensing (RS) een bijdrage kan leveren aan die meetvraag. Aangegeven wordt
hoe de (BCRS-)werkgroep 'REmote sensing of WAter quality in the NETherlands'
(REWANET) zich inspant om RS-technieken breder toepasbaar te maken voor
waterbeheer van lokale overheden tot internationaal Noordzee beheer.

BCRS-rapport 94-23). Ook is door
RS-experts de stand van de techniek in
relatie tot de meetvraag geïnventariseerd.
In dit artikel wordt schematisch aangegeven
waar RS mogelijk invulling kan geven aan
de meetvraag. Er wordt een inschatting
gemaakt naar het belang en de technische
haalbaarheid van een RS-techniek. Economische en organisatorische aspecten die te
maken hebben met de implementatie van
RS in de huidige invulling van de meetbehoefte zijn hierin niet meegenomen.
Met de opgenomen literatuurverwijzingen
kan nagegaan worden hoe tot deze
inschatting gekomen is. De meeste
publicaties zijn BCRS-projectrapportages.
In het CEOS-jaarboek [1995] wordt een
zeer leesbaar overzicht gegeven van alle
aanwezige en geplande aardobservatiesatellieten.
Remote sensing is een verzamelnaam
voor meettechnieken die van een bepaalde
afstand via elektromagnetische straling
verschijnselen waarnemen.
Meestal gaat het om sensoren in vliegtuigen
en satellieten die beelden van het aardoppervlak maken. Voor de optische
remote sensing is door Van Stokkom
en Donze [1988] al een overzicht gegeven
welke toepassingsmogelijkheden er zijn.
Hier worden naast de optische technieken
ook radartechnieken meegenomen.
In tabel I is een overzicht gegeven van
de desbetreffende remote sensing techniek,
wat er mee wordt gemeten, welke parameters er uit af te leiden zijn en voor
welke verschijnselen dit bruikbaar is.

Resultaten van de inventarisatie
In tabel II en III zijn de resultaten van
de meetvraaginventarisatie weergegeven.
De mogelijke rolvan RS voor de desbetreffende meetvraag is schematisch samengevat. Met symbolen is het belang van
RS-technieken aangegeven.
In verticale richting zijn de meetvragen
weergegeven die uit de REWANET
inventarisatie naar voren zijn gekomen.
De belangrijkste algemene waterkenmerken
zijn watertemperatuur, stroming van het
water en bodemligging, bedekking en
samenstelling van de bodem. Deze parameters zijn van belang voor de waterkwaliteit omdat ze bepalend zijn voor het
totale watersysteem. Het meten van
chemischewaterkenmerken betreft de bepaling
van concentraties (verontreinigende)
stoffen. Zwevend-stofconcentratie en
geleidendheid kunnen grote invloed
hebben op de bepaling van deze concentraties en worden dus ook tot chemische
waterkenmerken gerekend. Om biologische
loaterkenmerken te bepalen blijken veel en
diverse soorten metingen noodzakelijk.
De hoeveelheid biologisch materiaal
(biomassa; onderverdeeld in verschillende
soorten algen en bacteriën) is in eerste
instantie van belang. Om de verandering
van biologische kenmerken van een watersysteem te kunnen volgen zijn primaire
productiecapaciteit en de hoeveelheid
beschikbaar licht relevante parameters. De
aanwezigheid van hogere organismen als
vissen en vogels geven vaak direct aan wat
de status is van de waterkwaliteit.

TABEL I - Remote sensingmeetmethode, meetprincipeen afgeleideparameters.
Afgeleide
RS methode
Waarneming
parameters
Thermisch infrarood
straling temperatuur
temperatuur
Optisch

kleur

algen
slib

Lidar

fluorescentie en
raman verstrooiing

algen
humus

Radar

ruwheid oppervlak

golven
wind
olie

Verschijnsel
stroming
fronten
lozingen
eutrofiëring
slibdynamiek
drijflagen
kroos
eutrofiëring
lozingen
zuren
lichtuitdoving
olie
golfhoogte en
-richting
lozingen
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TABELII.

TABELIII.
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In tabel II en III is op de horizontale as
aangegeven wat vliegtuig- respectievelijk
satellietsensoren kunnen bijdragen aan de
bovenstaande meetvraag. Een kenmerk van
vliegtuig remote sensing is dat flexibel, dat
wil zeggen op ieder gewenst tijdstip en
locatie, waarnemingen gedaan kunnen
worden. Dit in tegenstelling tot satellietsensoren die gebonden zijn aan vaste
omloopbanen. Aan de andere kant blijkt
de beschikbaarheid van satellietdata in de
praktijk beter (goedkoper) dan vliegruigdata te zijn. Metingen die weergevoelig
zijn, maken gebruik van optische sensoren.
Variabele atmosferische omstandigheden
(bewolking/mist) hebben tot gevolg dat
de meting onnauwkeurig wordt of zelfs
onmogelijk. Weerongevoelige sensoren
zijn gebaseerd op radartechnieken.
Met radar kan door wolken heen
'gekeken' worden.
Uit de tabellen blijkt dat een aantal
parameters goed met remote sensing te
bepalen zijn. Dit zijn: watertemperatuur,
bodemtopografie, olieverontreiniging,
zwevend-stofconcentratie en doorzicht,
algenbiomassa, troebelheid, waterplanten
en kweldervegetatie.

vogel*

eusch mogelijk.
praktisch mogelijke
projectmatig toegep;

Uit de tabellen blijkt ook dat een aantal
parameters niet (of zeer moeilijk) met
RS te bepalen is. Het gaat hierbij om de
parameters: stroming, bodemsoortensamenstelling, chemische verontreinigingen
(behalve drijflagen van olie), nutriëntenconcentratie, zoöplankton, primaire
productie van algen, mosselbanken,
vissen en vogels.
Op dit moment worden bij Rijkswaterstaat
een aantal remote sensing meetmethoden
routinematig ingezet, te weten: opsporing
van olieverontreinigingen met het kustwachtvliegtuig, bepaling van ijsbedekking
van en algen-drijflagen in het IJsselmeer
met NOAA, en het meten van kwelder/
duin vegetatie met fotocamera's en spectrometers. In projecten is veel ervaring
opgebouwd met het gebruik van imaging
spectrometers voor het bepalen van
zwevend-stof- en algenconcentratie.
Hoe verder?
Uit het bovenstaande blijkt dat veel
mogelijkheden aanwezig zijn voor het
gebruik van remote sensing technieken
voor waterkwaliteitsbeheer.

Het lijkt erop dat de reden dat RS nog niet
grootschalig ingevoerd is in de dagelijkse
meetpraktijk te maken heeft met het feit
dat er a) specialistische kennis nodig is
voor het gebruik van RS en dat b) de technische data-infrastructuur nog niet is
aangepast aan de eisen die RS aan de
infrastructuur stelt.
Om dit te verbeteren probeert REWANET
een goede meetinfrastructuur te realiseren.
Dezebestaatvoornamelijk uit voorzieningen
waarmee aanwezige remote sensing
opnames makkelijk op te vragen zijn.
Aan de andere kant probeert REWANET
aanwezige kennis van RS-experts vast te
leggen in computer software, zodat de
kennis sneller en makkelijker voor nietexperts toepasbaar wordt. Ook het gebruik
van deze expertise in een operationele
productie-omgeving wordt hiermee
mogelijk.
Het toepassen van remote sensing
technieken is vaak niet eenvoudig.
Het is dan ook effectief RS-experts en de
vraagsteller te laten samenwerken bij de
toepassing van RS. REWANET initieert
en participeert daarom in dit soort samenwerkingsprojecten.
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Met dank aan Pim Bos, Peter Moen en
Herman Peters die hebben meegewerkt aan
de inventarisatie.
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Cursus 'De rioolvrije stad'
De Stichting De Twaalf Ambachten organiseert in samenwerking met Dansk Rodzone
Teknik/Transform een cursus 'De rioolvrije stad: ecologische afvalwaterzuivering
van platteland en stad'. De cursus vindt
plaats op 2, 3 en 4 oktober 1996 in
St. Michielsgestel.
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed
aan helofytenfilter en vloeikassystemen
voor toepassing op het platteland en in de
stad, kleine huisfiftersystemen en lichtgewicht beplante filter voor gebruik op
balkons, dakterrassen enz.
Nadere inlichtingen: Stichting De Twaalf
Ambachten, Mezenlaan 2, 5282 HB Boxtel,
telefoon 0411-672621.

Cursussen
Kleppen en Pompen
Door specialisten van de sector Industriële
Stromingstechnologie van het Waterloopkundig Laboratorium worden twee cursussen gegeven in het kader van de serie
Hydrodynamica van Leidingsystemen en
Leidingappendages. De cursus 'Kleppen'
wordt gehouden op 17-18 oktober en
1 november 1996 en de cursus 'Pompen'
op 30-31 oktober en 1november 1996.
De cursussen beogen inzicht te geven in
het hydrodynamische gedrag van leidingappendages en pompen, in samenhang
met de karakteristieken van het systeem
of de installatie. Gekozen is voor een opzet
waarbij de cursist de mogelijkheid heeft
alleen de eerste 2 dagen te volgen, of de
volle 3 dagen. De cursus is gericht op
academici en HBO'ers met enige kennis
van vloeistofmechanica. De kosten van
de 2-daagse cursus bedragen f 1.750, en van de 3-daagse cursus f 2.550, -.
Cursusleider is ir J. Teijema
(telefoon 015-2858585).
Nadere inlichtingen: Waterloopkundig
Laboratorium, Postbus 177,
2600 MH Delft, telefoon 015-2569353.

WZHO start tweede
fase praktijkproeven
diepinfiltratie
De N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) markeerde op 9 september
jl. op symbolische wijze de start van de
tweede fase in het praktijkonderzoek naar
de techniek van diepinfiltratie. Op het
terrein van de N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) in
Nieuwegein worden twee proefinstallaties
in werking gesteld. De officiële handeling
werd verricht door ir. C. A. M. de Zeeuw,
afdelingshoofd Waterstaatszaken van de
Dienst Water en Milieu van de provincie
Zuid-Holland.
Deze tweede fase van het praktijkonderzoek diepinfiltratie bestaat uit een infiltratie- en een voorzuiveringsproef. Op een
diepte van 95 tot 130 meter wordt in een
continue stroom 35 kubieke meter water
per uur geïnfiltreerd. Eenzelfde hoeveelheid
water wordt ook weer opgepompt. Onderzocht wordt in hoeverre het door WRK
geleverde water infiltreerbaar is. Ook wordt
bekeken welke invloed het verblijf in de
bodem heeft op de kwaliteit van het
geïnfiltreerde water.
In de eerste fase, in de periode 1994 tot
1995, heeft WZHO het eerste praktijkonderzoek diepinfiltratie uitgevoerd op
het terrein van zuiveringsstation De Steeg
in Langerak. Deze proef bestond uit het
infiltreren van voorgezuiverd grondwater.
Ter verdere studie zijn nu de proefinstallaties op het terrein van de WRK in
Nieuwegein opgezet.
Diepinfiltratie is een waterwintechniek
waarbij oppervlaktewater na een voorzuivering diep in de bodem wordt gebracht
en na een zekere verblijftijd weer wordt
opgepompt. Het water heeft dan de positieve eigenschappen van grondwater en
kan op dezelfde wijze als grondwater
worden gezuiverd tot drinkwater. Omdat
er evenveel water wordt opgepompt als er
wordt geïnfiltreerd zijn er bij de waterwintechniek diepinfiltratie geen negatieve
effecten. Diepinfiltratie is niet eerder toegepast in de klei-veengrond van het voorzieningsgebied van WZHO, vandaar dat
een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is.
Als alle proeven naar wens verlopen,
verwacht WZHO dat de diepinfiltratietechniek in het begin van de volgende eeuw
operationeel kan zijn. Afhankelijk van de
bereikte resultaten, wordt diepinfiltratie in
de eerste decennia van de volgende eeuw
ingezet op bestaande productielocaties in
het voorzieningsgebied van WZHO.
(persbericht WZHO)

