Optische remotesensingenoppervlaktewaternu

1. Inleiding
Een hoog punt isaltijd aleen aantrekkelijke
plaats geweest om de wereld te bezien. Sinds
de tijd dat ze nog frequent in bomen
vertoefden isdat ook de overtuiging van de
schrijvers: er valt van daaruit zoveel te zien.
Sinds de uitvinding van de ballon isdit
gezichtspunt overal vrij eenvoudig te
realiseren. Eerst de fotografie, dan
vliegtuigen, helicopters en satellieten, te
zamen met moderne stralingsdetectie,
signaal- en beeldtransmissie, alsmede de
verwerking daarvan maken, dat deze oude
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liefhebberij nu tot optische remote sensing
omgevormd is.Dit vak maakt een snelle
ontwikkeling door; in veel landen en bij
enkele internationale organen wordt het als
één van de 'speerpunten van research-beleid'
gezien. Dit betreft vooral de ontwikkeling
van de technologie.
In dit artikel richten weonsineerste instantie
op toepassingen die gerealiseerd kunnen
worden met bestaande simpele technieken
die zich richten op relatief eenvoudige,
eenduidige relaties. Later komen, summier,
de gecompliceerde zaken aan bod en het
'waarom' van gemeten fenomenen, vaak
uitmondend in langdurig, duur onderzoek,
waarin vele disciplines vertegenwoordigd
zijn. Dat het laatstbedoelde onderzoek op
den duur verklaringen geeft van 'raadselen'is
evident, maar evenzo duidelijk isdat het
reeds bereikbare maar al te vaak in nevelen
gehuld blijft, of, met andere woorden, achter
de gecompliceerde technieken verstopt blijft.
In praktisch waterbeheer isoptische remote
sensing bruikbaar bijhet oplossen van allerlei
vragen. Dit artikel geeft eenoverzichtvan de
resultaten die nu zonder meer bereikt
kunnen worden, vooral door inzet van
klassieke luchtfotografie. Wat ons in de
nabije toekomst boven het hoofd hangt,
wordt hier en daar aangegeven.
Het werk dat hier getoond (besproken)
wordt, vergt geen hoge investeringen.
De aard van het vak brengt met zich mee dat
de uitvoerende kant, diegenen die de
opnamen vervaardigen, in slechts enkele
instellingen en bedrijven gecentraliseerd isen
daar te huur.
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zon komt, of door demensgemaakt is)wordt
opgevangen en vastgelegd. Bij actieve
optische remote sensing gebruiken we
laserpulsen als lichtbron, een techniek die
sterk inopmars is.Hierdoorwordt een aantal
meer specialistische toepassingen bereikbaar.
Op dit moment, en daarmee in het kader van
dit artikel, zijn we voor nuttige toepassingen
bij beheer en beleidsonderbouwend onderzoek nog aangewezen op de passieve
methoden.
Als gevolg van de aard en de bouw van de
objecten die worden bekeken, wordt een
specifieke hoeveelheid straling per golflengtebandje in het kleurenspectrum (afb. I)
gereflecteerd of uitgezonden. Zo heeft elk
object op een zeker moment een bepaalde
spectrale signatuur (afb. 2). Daarmee zijn
objecten van elkaar te onderscheiden,
vooropgesteld dat in de juiste golflengtebanden gemeten wordt en de apparatuur
gevoelig genoeg is.
Zo bevat de straling die uit het water naar
boven gereflecteerd wordt, de kleur van het
water, in beginsel informatie over de
componenten in dat water die interrelatie
met licht hebben, optisch actieve
componenten dus. Water zelf en humus
absorberen licht, waardoor de hoeveelheid
teruggekaatst licht verkleind wordt. Wit

Dat het aantal toepassingen van luchtwaarnemingen voor het waterbeheer tot nu
toe vrij gering isin Nederland, en bovendien
nogal lukraak, komt doordat de bestaande
organisaties er niet op zijn ingesteld de
diverse mogelijkheden uit te buiten.
Omgekeerd zijn de instellingen diezichbezig
houden met de ontwikkeling van remote
sensing meer gericht op het verfijnen van de
techniek dan op het behalen van resultaten
door de toepassing daarvan. Met het op gang
komen van het Nationaal Remote Sensing
Programma en met de gerealiseerde
uitbreiding van het onderzoek bij Rijkswaterstaat iseen stroomversnelling in de
ontwikkeling van mogelijkheden in
Nederland gegeven.
Wij hopen hier bij te dragen tot de discussie
tussen gebruiker en uitvoerder, waarbij het
zwaartepunt van de interpretatie weer bij de
gebruiker ligt.
2. Wat kunnen we zien?
De praktische toepassingen die tot nu toe
gerealiseerd zijn en bovendien van direct nut
voor de waterbeheerder maken gebruik van
passieve remote sensing-technieken. Hier
wordt mee bedoeld datgereflecteerde zonnestraling of uitgezonden warmtestraling
(waarbij de warmte oorspronkelijk van de

Afb. 1- Transmissie van elektromagnetische stralingdoor deatmosfeer. Alleen indegolflengtegebieden waardeze
groot iskunnen we vanuit dehoogte reflectiewaarnemingen aanland en water doen.
Afb. 2 - Spectrale signatuur van water,vegetatieenkalegrond.
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Afb. 3 - Nabij infrarood
zwar!-wil foto van een
gedeelte van deslikken bij
Flakkee. Voordeel van
opnamen in het nabij
infrarood, waarvoor ons
oog ongevoelig is, isdat
water in dit golflengtegebied nauwelijks
reflecteert en dus zwart is.
Daardoor zijn de kreekjes
zeer contrastrijk en tot ver
op het schor te volgen.

sediment werkt alseen doffe spiegel.
Gekleurd sediment of sliben algen vertonen
deze eigenschappen beide, zijhet in
verschillende mate. Bovendien doen de
laatste dat sterk seizoensgebonden. Sommige
stoffen kunnen een bepaalde kleur licht
opvangen, van kleur veranderen en bij
langere golflengte weer als fluorescentie
uitzenden. Bij de kwalitatieve remote sensing
trachten we de kleurverchillen die in het
water gevonden worden te interpreteren in
termen van 'meer of minder van dit of dat'.
Met deze kennis, en de uit de beelden
afgeleide gegevens over de ruimtelijke
verdeling van het gevonden verschijnsel,
keren wedan weer terugnaarde vraagstelling
van waaruit we besloten hadden de techniek
in te zetten.

Daarbij lijkt het ook de moeite waard op een
andere manier tegen onze meetnetten tegaan
aankijken. De vaste meetnetten zouden als
voornaamste functie het vastleggen van de
randvoorwaarden voor de toekomstige
modellen kunnen krijgen. Daarnaast zou een
flexibele meetploeg in hetzelfde gebied een
programma kunnen uitvoeren dat door de
modelberekeningen én de synoptische
waarnemingen gestuurd wordt en gericht is
op het oplossen van de problemen die op dat
moment verbetering van het model mogelijk
kunnen maken. Of, met andere woorden, als
dergelijke aansluitingen gerealiseerd kunnen
worden, verwachten we een versnelde
ontwikkeling van de prestatie van modellen,
doordat het tempo van de cyclus denkenmeten-rekenen sterk opgevoerd wordt.

De kunst van de kwantitatieve remote
sensing isdit complexe signaal,de golflengteafhankelijke weerkaatsing, om te rekenen en
uiteen te rafelen naardeconcentraties vande
diverse componenten. Dat lukt aardig maar
tot nu toe nog onvoldoende nauwkeurig.
Als we erin slagen de precisie waarmee dit
kan met nog een factor drie te verbeteren,
zullen we op een niveau zijn waar de
resultaten van metingen vanuit de lucht
bruikbaar worden als input-gegevens voor
modellen van waterkwaliteit en -kwantiteit.
Dit zal een nieuwe generatie modellen
vergen, die veel meer ruimtelijk oplossend
vermogen aan kunnen dan,met hetoogopde
beschikbare metingen, tot nu toe zinnigwas.

3. De plaats van water
Door in het nabij-infrarood te kijken met
fotografie of een scanner, kunnen we het
water zelf zien, dat zwart isomdat nagenoeg
alle opvallende straling bijdie golflengten
geabsorbeerd wordt door water (afb. 2).
In de eerste plaats kunnen we zo de omtrek
van het water het nauwkeurigst vaststellen.
Dit isvooral interessant voor gedetailleerde
studies in natuurgebieden zoals vennen,
schorren (afb. 3) en dergelijke, waar het
voorkomen van oppervlaktewater een sterk
wisselend verschijnsel kan zijn. Met behulp
van stereo-fotografie en fotogrammetrische
instrumenten kan het waterpeil in vele

gevallen redelijk nauwkeurig vastgelegd
worden. Een precisie van twee centimeter is
in principe haalbaar; lagere nauwkeurigheid
is per bepaling goedkoper doordat hoger
gevlogen kan worden zodat meeropéén foto
komt te staan. De omgekeerde vraag:
afbakening van het land kan ook interessant
zijn; oeverafslag, aanslibbingen verlanding
zijn hiermee indetijd tevolgen.Hierbij ishet
verschil tussen winter- en zomersituatie (met
en zonder vegetatie) van belang.
Met zichtbaar licht zien wesomsde bodem,
vooral als daar herkenbare objecten
zichtbaar zijn zoals bodembegroeiende
waterplanten. Als deze er niet zijn, kan de
bodem alseen kleur- en lichtintensiteitverandering opdefoto gedetecteerd worden.
Als beperking geldt hier dat de optische
diepte (de feitelijke waterdiepte, verminderd
met een bijdrage door troebelheid en
absorptie) niet te groot mag zijn, terwijl de
reflectiecoëfficiënt van de bodem zelf
daarentegen voldoende groot moet zijn
(beeld 8, 12, 13).Een wazig zichtbare
bodem kan zo ook onze interpretatie van de
kleur van het water verstoren, zodat we
zonder onderzoek ter plekke niet weten wat
we zien. Dit isniet de bedoeling. De ontwikkeling van de remote sensing iser immers op
gericht zoveel mogelijk het tijdrovende
veldwerk te beperken. We verwachten dat
toekomstige toepassing van passieve en
vooral actieve meettechnieken dit tussengebied van tweeduidige fenomenen veel
kleiner kan maken.
4 Kwel
Een heel andere waarneming isdie van kwel
door of onder dijken of kaden. Dit isvooral
interessant voor planning van beheer en
onderhoud. Verder kan het opsporen van
kwel interessant zijn voor de studies in
natuurgebieden en bij ingrepen in de
onderwaterbodem.
Uzerhoudende kwel issoms aan de kleur van
slootwater en het voorkomen van roestkleurige vlekken op het land te zien, ook
vanuit de lucht. Door een truc iseen veel
bredere en betere toepassing mogelijk
gebleken, namelijk door ineen vorstperiode
waarin enige sneeuw gevallen is luchtfoto's,
vooral kleurenfoto's, te maken. Hierop zijn
de kwelplaatsen te onderscheiden door
gesmolten sneeuw op dijkvoeten, ontdooide
sloten, roestplekken in landerijen etc.
(foto 1). Op deze wijze verkrijgt men binnen
zeer korte tijd een goed overzicht van de
kwelplaatsen in een uitgestrekt gebied.
Men kan daarna gericht gaan kijken en
zonodig maatregelen treffen.
Een bijkomend voordeel isdat er tijdens
vorstperioden in de regel heel heldere
luchten zijn zodat het maken van duidelijke
foto's geen probleem hoeft te zijn.
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Foto I - Kleurenluchtfoto uitjanuari 1982vaneenstuk uiterwaardhij Tie!tijdens vorst
met hoge waterstand in de rivier. Het optreden vankwel istezien doordat de sneeuw
gesmolten isaan de dijkvoet (incontrast met deoprit), inplekken op de weilanden en
doordat sommige sloten niet bevroren zijn. Het perceelrechtsonder istendele donker
doordat mest gestrooid werd.

Foto 2 - Thermisch infrarood dagbeeld vande koelwaterlozing inde Waalvande
elektriciteitscentrale hij Nijmegen. De Waal(zwart)stroomt van rechtsnaarlinks op het
beeld. De lozing isherkenbaar alseen wittepluim die vankleur verandert viapaarsrood-geel-groen-lichtblauw naar donkerblauw. Goed waarneembaar isdateen
belangrijk gedeelte van hetgeloosde waterweer viahet Maas-Waalkanaalterug-stroomt
naar deinlaat vandecentrale. De restvanhetkoelwatergaatstroomafwaarts metdeWaal
en mengt zeer langzaam, zodat kilometers langeen warmestrook waterlangsde
zuidoever van de rivier herkenbaar blijft.
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Foto 4 - Thermisch infrarood dagbeeld vaneenstrook op deNoordzee, beginnend opde
Brouwersaam en vandaar innoordwestelijke richting:lengte ± 30 km, strookbreedte ± I km. De grafiek langs defoto geeft hettemperatuurverloop aanhet
oppervlak van het waterterplaatse vanhetop defoto aangegevenprofiel, zoalsafgeleid
uit de stralingsmetingen. De temperatuurverschillen ontstaan doordat het wateruitde
Rijn warmer isdan het zeewater; menging vande watermassa'siseentraagproces.

Foto 3 - Thermisch infrarood nachtbeeld vande Botlekhaven eneengedeelte vande
Nieuwe Waterweg. De bovenste wittevlek inderechtsonderhoek geeft de koelwaterlozing van de UKF aan. Duidelijk istezien hoe dit warme water(rood-oranje-geel) zich
richting Europoort verplaatst. Uitdehaven middenhoven stroomt waterdat wat minder
warm is. De stromingspatronen vandediverse watermassa'szijngoed te volgen.

Foto 5 - Kleurenluchtfoto van de uitstroming vande Litsinhet Bergumermeer.
Door dit kanaaltje komt water vanuithetmeer De l.eijenop het Bergumermeer.
De Leijen verschilt van de overige Frieseboezemmeren doordat hier ongeveer
het dubbele gehalte aan algen (chlorofyl) aangetroffen wordt.
Een oorzaak hiervan is onbekend.

Foto 6 - Kleurenluchîfoto van een stukje waterinde Oosterschekie. fiel vultop datéén
van detwee watermassa's veelslibrijker is.Onderlinge menging isgering. De wittestreep
is de strootnnaad die heide watermassa's scheidt. Men zietdathetslib niet homogeen
verdeeld is,maar in wolken vervoerd wordt.

loto H- infiltratievijvers inde Haagse waterleidingduinen.
In deze duinpannen wordt gedefosfateerd Mauswater
geleid, dat na filtratie door het duinzand totleidingwater
verwerkt wordt. Ondanks de identieke chemische samenstelling vanhet infiltratiewater, enovereenkomstige verblijftijden van het waterindevijvers, verschillende vijverssterk
in hun biologie. Zowel glashelder wateralsgroene algensoep komen voor. Of,met andere woorden, vrijwelde
volledige eutrofiëringsproblematiek vinden wehier
geconcentreerd op enkele hectares.

Foto 7 - Fandsatheeld vanUsselmeerenMarkermeer van19 augustus I'983in een zogenaamdfalse
coloar-composiet. Op het Usselmeer bevinden zichdrijflagen van hetblauwwier Microcystis die,
net alslandplanten, relatief veelnabijinfrarood weerkaatsen,watop defoto alsrood weergegevenis.
Door de noordoosten winden bevinden deze lagenzichinhoofdzaak in dezuidwest hoek.
in het Markermeer komen drijflagen vrijwelniet voor, behalve bijdesluizen van Fnkhuizen en
Lelystad. Wel ishet Markermeer veelrijkeraanzwevende stof, tezien aandelichteretint,
bijvoorbeeld ten oosten van Marken. Ten westen van Marken, inde Gouwzee, ishetz.wevendestojgehalte veellager,in Frieslandistezien dat,integenstellingtot Noord-Holland, indeze zeer
droge zomer door de boeren veelkunstmatig beregendwerd.

loto 9 - Kleurenluchîfoto vaneengedeelte vande
Randmeren nabij Nijkerk. Onderaan isnog een stukje
oevervegetatie tezien. In het centrum vandefoto loopt een
brede band kamfonteinkruid, dieaande randen alaanhet
afsterven isen daar een lichtere kleur vertoont. Door de
vegetatie lopen sporen van bootjes.

Foto It) - Drijflagen van Microcystis op de Vinkeveenseplas. De wind waaitop defoto uitdelinkerbovenhoek, de
dlgenkolonies die zieh aan hetoppervlak bevinden worden tegendelegakkers hijeettgeveegdenspoelen dan in
slierten legen de dijk met de verkeersweg aan.

Foto 11

Close-up drijflaag.

loto 12- De Nidderhaven dieook vaakeenhogergehalteaanblanwalgen vertoontdanhetNuldernauw. Langsdehavendam iseenstrook watervanbuitendehaven binnengestroomd,
fIel sterke kleurverschil komt mede totstanddoordat bijdelageturbulentie indehavendealgenmethundrijfvermogen zichindebovenste waterlaagkunnen concentreren. Thermische
gelaagdheid kan hier behoorlijk stabielzijn, éénmaal werdaanhet oppervlak een zuurstofgehalte van20 mg'lgemeten enop 2 m diepte nul.
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Foto 13 - Kleurenluchtfoio vaneengedeelte vanhet VeerseMeer, Onderwater
bevinden zich velden zeesla IUlvasp.). Ditistezienaandereflectiesrechtsonder
die duidelijk boven de bodem endedonkergroene zeeslavelden aanwezig zijn.
Naast plaatsen waardeplanten ende bodem goed teonderscheiden zijn. zijn crook plaatsen waarhettediep isenwaardegrenstassenvegetatieenmin of meer
helder diep waterlastigof niettetrekken is.

Foto 14- Drijflagen Braassemermeer. Op hetmeer concentreren dealgenzichdoor hun drijfvermogen aan het oppervlak. Dan worden zemet de winddrift tegendeoever geconcentreerd.
Bij draaiende wind vormen zich dan velden diezich langsdedijk, of weerinhetopen water,
verplaatsen. Een structuur alsdeze haven werkt alseenfuik voordie velden. Langs dekant iade
haven isde matras-dikke laaggebleekt enaanhet rotten.

foto 15- l.andsat Thematic Mapper beeld van
zuidwest Nederland, afgedrukt inmin of meer
natuurlijke kleuren. Gewezen wordtop destroomhiuien in Oester- en Westerschelde, derelatieve
helderheid van het waterin Grevelingen en
Krammer! Volkerak en op hetslibrijke waterdat
zich voor de kust van doeree in zee bevindt,
waarsclüjtüijk afkomstig uitde Oosterschelde.
De ruimtelijke resolutie van dit beeld is30 meter.
hij foto 7wasdat SOm.
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Toepassingen met behulp van thermisch
infrarood scanners zijn ook bekend
[Brunsveld van Hulten et al., 1984], maar
niet operationeel voordeze toepassing omdat
er nogal wat haken en ogenzijndoorde hoge
eisen die gesteld worden aan de opnameomstandigheden.

TABEL 1 - Overzicht van de beelden.
Afbeelding
3
5
6

Plaats

Datum

Schaal I

Flakkee
Randmeren
Randmeren
Randmeren

77-09-14
79-08-05
79-08-05
79-08-05

6.000
19.000
5.000
1.300

Tiel
Nijmegen
Botlckhaven
Noordzee
Bergumermeer
Oosterschelde
IJsselmeer
's-Gravenhage
Randmeren
Vinkeveenseplas
Close-up drijflaag
Nulderhaven
Veerse Meer
Braassemermeer
ZW Nederland

82-01-11
83-10-13
84-11-02
82-01-14
77-08-29
81-05-15
83-08-19
83-07-11
83-07-05
81-08-07

1.700
22.000
28.000
130.000

KLM Aerocarto
KLM Aerocarto
KLM Aerocarto
KLM Aerocarto

Foto

5. Stroming en menging
Zodra water in horizontale richting van
nature, door lozing, of door opzettelijk
doseren van kleurstof zoals rhodamine
[Suijlen, 1975] verschillen in optische
eigenschappen vertoont, kunnen we daarvan
gebruik maken. De watermassa's zijn dan
gemerkt en door op verschillende tijden te
kijken, verzamelen wegegevensover stroomrichting, stroomsnelheid en mengprocessen.
Voor de hydrologische toepassing maakt het
niet uit wat het verschil veroorzaakt, maar
meestal isdit een parameter die ook van
belang isvoor beschouwing van de waterkwaliteit. Bij veel praktische beslissingen
over kwaliteitsaspecten van voorgenomen
lozingen en saneringen en bij het opstellen
van kwaliteitsmodellen en rampenplannen
blijkt dat gebrek aan kennisvan lokale kortetermijnhydrologie beperkend isvoor de
betrouwbaarheid. De Sandoz-Rijncalamiteit vormt een goed voorbeeld waarbij
verder ontwikkelde remote sensing techniek
zal kunnen worden gebruikt.
Het meest bekende voorbeeld van deze
toepassing vormen koelwaterlozingen (foto2
en 3). Van Wakeren en Sweers [1979] tonen
in een fraaie reeks opnames hoe de wafmtepluim van deEemscentrale met hetgetij heen
en weer wappert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

81-08-07
82-09-04
85-08-28
84-01-23

en 15),chlorofyl (foto 5) en humus (afb. 4).
Humus wordt bijzonder interessant zodra we
in staat zijn met voldoende precisie een
kwantitatieve bepaling vanuit de lucht uit te
voeren, doordat het ineerste benadering een
conservatieve stof is,die dus net alschloride,
gebruikt kan worden om de precisie van een
waterbalans op te voeren. Zimmerman en
Rommets [1974] lieten zien dat het inde
Waddenzee mogelijk isdoor meting van
chloride en humus te berekenen welk
percentage Noorzee-, Rijn- en IJsselmeerwater in één monster zit.Ten opzichte van
chlorofyl en slib isde humusbepaling uit
multispectralemetingen vrijgoed; correlatiecoëfficiënten van 80 à 90% met chemische
bepaling werden gevonden [RWS, 1984],
Met de actieve remote sensing techniek
'lidar'werden onder andere inde Adriatische

Andere voorbeelden zijn natuurlijke
temperatuurverschillen (foto 4),slib (foto 6

Afb. 4 - Humusgehalte in de loop van /°#2 inhet PrinsesMargrietkanaal,gemeten alsextinctieper meter bij420 nm
{blauw licht). In de winter wordt de Frieseboezem gevuld met humusrijk slootwater. Wezien ditindeloop vande zomer
verdrongen worden door inname vanhumusarm wateruithet IJsselmeer bij Lemmer. Dehieruitberekende waterverplaatsing klopt binnen 10% met de verpompte hoeveelheid. Weverwachten datditsoort verschijnselen binnen
enkele jaren routinematig en kwantitatief vanuitdelucht tebemeten is.
Env'

t

8

o
o

V

6

o

._*

•

/0

'•

•

,-

4

^^^"^•
y^*"^
2 »

.-""•

-"' •

-•
§

10

Lemmer
Grate
brekken

D

ü'

Koevooraer
meer

20
Sneeker
meer

30

40km

Bergum

3.000
725.000
4.700

15.000
450.000

Meetkundige Dienst RWS
Eurosense BV
Eurosense BV
Eurosense BV
Aerophoto Teuge
Meetkundige Dienst RWS
Landsat
Geosens BV
LH-Wageningen
Geosens BV
KEMA
Geosens BV
KLM Aerocarto
Geosens BV
Landsat

Zee goede resultaten geboekt [DiebelLangohretal., 1985).
Het blijkt telkensweer dat mengprocessen in
de natuur gecompliceerd en verbazend traag
zijn. Opnamen zoals hier getoond, laten
zonder meer toe deze op kaarten met
isolijnen te vangen. Het zal duidelijk zijn dat
kwantitatieve meting van menging met
remote sensing pasmogelijk iswanneerwede
gemeten signalen met voldoende precisie
kunnen ontrafelen. In het ideale geval wordt
de precisie van een zoutbalans nagestreefd.
Maar daar zijn we nog lang niet aan toe.
6. Waterkwaliteit
Waterkwaliteit iseen begrip met een enorm
aantal dimensies. In principe iselke
chemische, fysische en biologische grootheid
er één van. In de praktijk wordt de kwaliteit
geschat door een beperkt aantal meetgrootheden te toetsen aan evenzovele
normen. Door de normen wordt een maat of
waarde-oordeel aan het begrip kwaliteit
toegevoegd. Men kan nog een stap verder
gaan en een indexformule bedenken die er
een enkel getal van maakt, met winst in
overzichtelijkheid en verlies aan inzicht.
Zoals gezegd kunnen vanuit de lucht alleen
algenpigmenten, slib,humus en temperatuur
gedetecteerd worden. Hiervan zijn algen en
slib voor het kwaliteitsonderzoek veruit het
belangrijkst. Het sterke punt van waarneming vanuit de lucht is,dat voor een lage
prijs per waarneming een groot gebied in
korte tijd opgenomen kan worden. Hierdoor
kan visuele waarneming en fotografie
vooralsnog haar grootste bijdrage leveren
door ruimtelijke patronen op te sporen, die
dan ter plekke verder onderzocht kunnen
worden. Door de korte tijdspanne, waarin de
opnamen gemaakt worden, kan het verband
tussen meetpunten onderling beter
vastgesteld worden dan met in-situ metingen.
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De meettechniek met multispectrale
scanning vanuit de lucht, die momenteel
sterk in opmars is, kan het in exactheid nog
niet opnemen tegen directe chemische
analyse. Maar door het geringe aantal
meetpunten ten opzichte van de variatie in
ruimte en tijd gaat de representativiteit van
chemische bepalingen weer deels teloor.
Niettemin isde analytische chemie nu een
orde van grootte precieser dan wat met
remote sensing bereikt werd in kust- en
binnenwateren. Aan het verkleinen van de
discrepantie wordt hard gewerkt. Als de
meettechniek eenmaal volwassen is,zal de
investering veel hoger uitvallen dan wat nu
voor fotografie geldt. Door automatisering
zal echter de prijs per verwerkt beeld lager
zijn en ten opzichte van chemische bepaling
per getal verwaarloosbaar. Wellicht ishet nu
al mogelijk door classificatie van watermassa's ineen meer, naplanimetreren eneen
evenwichtig over de onderscheiden waterklassen verdeeld monsterprogramma, een
veel hogere precisie bij kwantitatieve
beschrijving te verkrijgen.

Afb. 5 - Zwart-wit luchtfoto
van een gedeelte van de
Randmeren. De planten
die in ringen aan weerszijden van de vaargeul
groeien behoren tot de
soort doorgroeid fonteinkruid; de donkere vlekken
langs de zuidoever zijn
vegetaties van kamfonteinkruid. In de vaargeul iste
zien dat schepen strepen
in de kleur van het water
achterlaten, een heel
algemeen verschijnsel, dat
ten dele verklaard wordt
doordat de zeer dunne
huid van vetmoleculen aan
het oppervlak doorgeroerd
wordt, maar ook het roeren
in een over de diepte
inhomogene blauwwierpopulalie of het opwoeien
van bodemslib kan tot dit
soort verschijnselen
bijdragen.

Tweedimensionaal-multispectraal scannen
levert viadecomputer een kaart op,verdeeld
in hokjes van bijvoorbeeld 10 x 10m(pixels
of beeldelementen) met in elk hokje een
reflectiegetal voor elke golflengteband,
evenredig met de gereflecteerde straling.
De argeloze lezer kan denken: wat moet ik
met al die getallen? Hier denken we in de
eerste plaats aan toepassing bij de verdere
ontwikkeling van wiskundige modellen.
In eerste instantie kan een kaart van de
horizontale verdeling van watermassa's
gemaakt worden. In tweede instantie om het
gemiddelde en de interne variatie te
berekenen. Kennis van deze variatie isvan
belang voor modellering van processnelheden
in die gevallen waar deze niet-lineair van de
concentraties afhangen. In derde instantie
kan in principe uit twee opeenvolgende
meetreeksen, na correctie voor horizontale
verplaatsing, de ruimtelijke variatie van
processnelheden berekend worden. Aldus
kan een nieuwe methode ontwikkeld worden
om, gebruikmakend van de ruimtelijke
verschillen, bestaande algenmodellen te
toetsen en verder te ontwikkelen. Een
dergelijk programma vraagt nogal wat aan
capaciteit van het beeldverwerkingssysteem.

6.1. Humus
Meting van humus werd al in hoofdstuk 5
besproken. Deze isook voorde kwaliteit van
water van belang. Het iseen belangrijke
component in de koolstofbalans; daarnaast
neemt het deel in een zeer groot aantal
processen van chemisch en biologisch belang.
Lichtabsorptie door humus verlaagt de
hoeveelheid lichtenergie die voor primaire
produktie beschikbaar is.Ook effecten opde
zware-metalenhuishouding en op de toxiciteit
staan de laatste jaren sterk inde belangstelling. Goede gegevens over de verdeling
van humus vormen dus een basis voor
integratie van deze processen in ecosysteemmodellen.

Tenslotte zijn veel parameters die optisch in
het water niet te meten zijn wel gecorreleerd
aan deze meetwaarden. Door hiervan
gebruik te maken kan ook de nauwkeurigheid
waarmee deze parameters over een watergebied bepaald kunnen worden, toenemen.
Dit kan in principe het best uitgevoerd
worden met behulp van een model van het
ecosysteem. Ook op dit punt isde noodzakelijke kennis nog te beperkt voorhanden.

6.2. Slib
Ten aanzien van slibgeldt dat het met de nu
gangbare optische techniek moeilijk te
onderscheiden isvan algen, waarbij komt dat
de cohcentratieverdeling in het algemeen
inhomogeen in de diepte zalzijn. De fractie
van het slib die hoog genoeg zit om van
bovenaf gezien te kunnen worden varieert
sterk doordat turbulentie en bezinking elkaar
tegenwerken. Vaak kunnen we waarnemen
waar slib opgewerveld wordt alsgevolg van
stroming (foto 6) of golfwerking. Uit het tot
nu toe beperkt beschikbare materiaal blijkt
dat het hier gaat om gecompliceerde, vaak
kleinschalige processen. Remote sensing kan
een bijdrage leveren aan het bestuderen van
deze processen door bijvoorbeeld videoopnamen te maken vanuit een stilhangende
helicopter. Een diepteprofiel van de slibverdeling vanuit deze helicopter bemonsterd
geeft daarnaast debenodigde informatie over
de slibverdeling in de waterkolom. Binnen

Rijkswaterstaat wordt een dergelijk
onderzoek momenteel bestudeerd.
6.3. Algen
Waarnemingen aan algen vallen direct in
twee klassen uiteen: enkele soorten blauwwieren kunnen zich massaal in drijflagen aan
het oppervlak verzamelen en optisch gezien
worden ze met kroos en andere planten met
drijvende bladeren analoog aan landplanten
behandeld. De optische interrelaties met
andere componenten in het water doen zich
hier niet voor (foto 7, 10, 11,14).
Algen in suspensie daarentegen lijken meer
op slib (foto 5, 7, 8). Het verschil isdat ze
specifieke kleurstoffen zoalschlorofyl en de
blauwe kleurstof phyeocyaan uit blauwalg
bevatten en daardoor herkenbaar zijn, doch
nog niet met voldoende precisie ten opzichte
van het slib te kwantificeren zijn.
De relatieve kwantificering wordt daarnaast
nog bemoeilijkt door belichtingsverschillen
en verschillen alsgevolg van de opnamegeometrie en ontwikkeling van de film.
Het kwantitatieve onderzoek moet wachten
op betere technieken en methoden. Wat nu
wel mogelijk is,ishet sturen van waterkwaliteitsonderzoek aan de hand van
waargenomen horizontale verdelingen.
Kleurverschillen die veroorzaakt worden
door verschillen in soortensamenstelling,
pigmentgehalte, concentratie en gehalte aan
gasvacuolen in algen komen veel voor in het
oppervlaktewater (foto 8en 12),een verschijnsel dat in zijn algemeenheid 'patchiness'
genoemd wordt. Luchtfoto's en een groot
aantal visuele waarnemingen hebben geleid
tot een voorlopige classificatie van deze
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kleurverschillen opbasiswaarvan meer
doelgericht onderzoek gepland kanworden
[Donzeetal., 1981].
Verder onderzoek naar dergelijke effecten
kan worden uitgevoerd door eenschip met
behulp vaneenzender direct vanuiteen
vliegtuig testuren naar deplaatsen waarde
grootste effecten optreden.
6.4. Hogere waterplanten
In het waterecosysteem komen naast algen,
zwevende stof enhumuszuren, onder zekere
omstandigheden ook hogere waterplanten
voor. Van Viersen [1985] en Hosper[1987]
geven aandatereensubtiele wisselwerking
bestaat tussen dediverse inhet water
voorkomende organismen. De hogere
waterplanten zijn teonderscheiden in
ondergedoken (submerse), drijvende en
boven hetwater uitstekende (emerse)
waterplanten. Onderzoek [Meulstee etal.,
1984; Hilton, 1984] heeft aangetoond datde
drijvende en emerse waterplanten goed
detecteerbaar zijn metluchtfotografie, de
soorten inde meeste gevallen te onderscheiden zijn enonder bepaalde voorwaarden zelfs de biomassa teschattenis.
Zo konineen aantal gevallen deop
verschillende monsterplaatsen direct
gemeten biomassa goed inrelatie worden
gebracht metdeintensiteit vandekleurenop
de luchtfoto's (foto 9).Ook kondeseizoenscvclus vastgesteld worden [Meulstee etal.,
1984].
Voor wat betreft ondergedoken waterplanten moet worden opgemerkt datzesoms
wel,somsnietzichtbaar zijn. Dit hangt afvan

de kleur vande bodem, dewaterdiepte,de
helderheid vanhetwater endedichtheidvan
de vegetatie (foto 13).
Identificatie vanwaterplanten kost inhet
algemeen weinig moeite omdat hetslechts
weinig soorten betreft enomdat zebovendien vaak in 'monoculturen' gevonden
worden (afb.5).
Niet alleen hogere waterplanten maarook
bijvoorbeeld uitgestrekte velden vanzeesla
(Ulva) kunnen met kleurenluchtfotografie
gekarteerd worden, zoalsisaangetoond in
het Veerse Meer (foto 13).Het ismogelijk
op diemanier maaibestekken opte stellen
teneinde bijvoorbeeld overlast voorde
recreatie te voorkomen.
6.5. Recreatie
Naast allerlei objecten inhetwater, zoals
algen, zwevende stof, planten etc.ishetgoed
mogelijk omop luchtfoto's tellingenvan
openluchtrecreanten tedoen (afb.6).
Indien de luchtopnamen onder dejuiste
omstandigheden en afgestemd ophet
nagestreefde doel worden vervaardigd, ishet
mogelijk omeen goede indruk tekrijgen van
de aard van derecreanten (motorboten, surfplanken, zwemmers, rubberboten, zonnebaders e t c ) , hunaantal endeverdeling inde
ruimte. Het spreekt voor zichdathet tijdstip
van de opname zorgvuldig gekozen moet
worden omdatgene tezien waar men in
geïnteresseerd is.In demeeste gevallenzal
kleurenfotografie goed voldoen evenals
zwart-wit. Naast devertikaalfotografie wordt
ook welzogenaamde obliquefotografie
gemaakt, datwilzeggen datvanuiteen

vliegtuig onder eenschuine hoek foto's
worden gemaakt. Voordelen zitten inde
doorgaans lagere kosten ende flexibiliteit
tijdens deopname. Nadelen zijn echterdat
het karteren vanderuimtelijke verdeling
aanzienlijk lastiger isomdat ereen
verlopende schaal opdefotois.
Luchtfotografie, en vooral vertikaal, biedt
dus de mogelijkheid omstatistieken te
maken, maar ookom inzicht tekrijgen in
bijvoorbeeld debezettingsgraadvan
geparkeerde auto's, mogelijk belangrijk om
planologische redenen. Ditgeschiedt door
vergelijking vanhettotale aantal recreanten
en tellingen vanauto's op parkeerplaatsen
nabij.
Daar luchtfotografie tenbehoevevan
recreatietellingen meestal onder goede
weersomstandigheden plaatsvindt, zalhet
mogelijk zijn ookwaterkwaliteitsgegevens te
verzamelen. Bovendien kanheteffect van
recreatie opbijvoorbeeld watervegetatieof
oevervegetatie worden nagegaan, zowelals
het effect vanoverlast door drijflagen opde
recreatie (foto 14).Door het realiserenvan
dergelijke multipele doelstellingen door
enkele gebruikers worden de kosten
uiteraard sterk gedrukt.
7. Operationeel
In het bovenstaande werd duidelijk dat
vooralsnog luchtfotografie een geschikte
techniek isvoorgebruik inhetonderzoek van
oppervlaktewater. In deregel zal normale
kleurenfilm meteen 'haze'-filtergoed
voldoen. Bijspecifieke problemen zal
toevlucht gezocht worden ineen speciale

Afb. 6- Links: Zwart-wit luchtfoto vaneengedeelte vandeRandmeren, waarop recreatietellingen zijn uitgevoerd. Zwemmers, surfers, rubberboten, zonnebaders, geparkeerde
auto's, open plaatsen indejachthavens enhun ruimtelijke verdelingzijngoed vastgelegd, l.etookopdeveldenkamfonteinkruid indelinkerbovenhoek en de donkere
scheepssporen inhet water.Rechts: Uitvergroting vaneendeel vande luchtfoto.
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combinatie van film en filter of zelfs
simultaan enkele van deze combinaties, ook
wel multibandfotografie genoemd. Het
spreekt voor zich dat in het laatste geval de
opnamen minder geschiktzullenzijn voor het
gebruik voor meerdere doelen.
Ten aanzien van de kosten voor het
vervaardigen van luchtfoto's moet hier
gesteld worden dat die erg afhangen van het
onder handen zijnde vraagstuk. Daarbij
gelden de volgende vuistregels. De opnamekosten zijn in het algemeen lager bij een
kleinere schaal en bij grotere waterpartijen,
dat laatste vanwege een relatief lager aandeel
van de vaste kosten voor bijvoorbeeld
aanvliegen. Voorts zijn de kosten hoger voor
het opnemen van rivieren, kanalen en sloten
dan voor meren of bredere binnenwateren.
Bovendien ishet aan te bevelen gewenste
vluchten van diverse instellingen en met
verschillende doelen te combineren.
Bij goede organisatie van de vlucht kunnen
waterplanten en recreanten met hetzelfde
beeldmateriaal bestudeerd worden.
Voor wat betreft andere remote sensing
vluchten dan voor het opnemen van luchtfoto's geldt dat momenteel de kosten relatief
hoog zijn omdat de investeringskosten vande
apparatuur zwaardrukken ophet nunoglage
aantal aanvragen. Overigens ishet wel vaak
gewenst om simultaan met het uitvoeren van
een thermisch infrarood of multispectrale
scanning vlucht luchtfotografie te vervaardigen. De belangrijkste reden daarvoor
is dat deze de interpretatie van de remote
sensing beelden vereenvoudigt.
Omtrent de omstandigheden waarondereen
vlucht uitgevoerd zou moeten worden, geldt
dat deze een afweging inhouden tussen de
volgende factoren:
—benodigde hoeveelheid licht;
—toegelaten mate van wolkenbedekking;
—tijdstip op de dag;
—periode waarbinnen de vlucht moet
plaatsvinden;
—weekend of door de week (recreatie);
—ge'wenste overlap (60 of 80%);
—toegelaten reflectie van zonlicht in het
water;
—vliegrichting (oost-west of noord-zuid);
—beschikbaarheid van monsterschepen en
personeel;
—wijze van bemonstering (hoe, waar, op
welke diepte).
Verder moeten met de maatschappij die de
opnamen gaat maken goede afspraken
worden gemaakt omtrent de procedure, de
levertijd na uitvoering van de vlucht, de prijs
en andere leveringsvoorwaarden. Daarbij
dient er rekening mee gehouden te worden
dat alle fotografie ter beoordeling aan de
Landmachtstaf van het ministerie van
Defensie moet worden voorgelegd. Dit ge-

schiedt door de uitvoerende maatschappij en
kan een beperkte vertraging van de aflevering
tot gevolg hebben. Het lastigste organisatorische probleem is,zowel in contract alsin
de praktische uitvoering op een verstandige
manier om te springen met de grilligheid van
ons weer.
We hopen dat dit verhaal, en vooral het
bijgevoegde fotomateriaal, kan bijdragen de
relatie tussen vraagstelling en de in te zetten
remote sensing techniek duidelijker te
maken. Met een prentje als voorbeeld in de
hand kunnen gesprekken tussen opdrachtgever en uitvoerder efficiënter gevoerd
worden: de gebruiker weet wat voor
Produkten hij kan verwachten en de
uitvoerder weet wat van hem verwacht wordt.
8. Samenvatting
In dit stuk is uiteengezet dat remote sensing
technieken van belang kunnen zijn bij het
oplossen van vele vragen in het onderzoek
van oppervlaktewater. De kern daarbij isdat
remote sensing een synoptisch beeld (zie
bijvoorbeeld foto 15)geeft van een zeker
gebied, een beeld dat informatie verschaft
over de ruimtelijke verdeling van een aantal
optisch actieve stoffen in en langs het water.
Deze informatie kan inzicht geven in de
onderlinge relatie van monsterpunten in
ruimte en in tijd. Meetprogramma's kunnen
hierdoor verder geoptimaliseerd worden.
Diverse operationele toepassingen zijn
toegelicht. Vaak wordt hierbij in het
zichtbare licht een of andere vorm van luchtfotografie gebruikt. Het onderzoek waaraan
momenteel in dit kader gewerkt dan wel
gedacht wordt richt zich enerzijds op het
water en anderzijds op de remote sensing
techniek in relatie tot dat water. Het wateronderzoek kent het uitzoeken van de
biologische en oecologische processen,
waarbij het tweede type onderzoek zich
vooral richt op de fysische relatie tussen
waargenomen remote sensing gegevens en
concentraties van bestanddelen in het water
en verder op de geschiktheid van actieve
remote sensing technieken.
Niettemin ishet naar het oordeel van de
schrijvers de hoogste tijd om de reeds
beschikbare aangetoonde toepassingen in de
praktijk tebrengen door de waterbeheerders.
Zij zijn daarbij van mening dat een en ander
geen ingrijpende gevolgen hoeft te hebben
voor de desbetreffende organisatiesendat de
vermeende hoge kosten ruimschoots
opwegen tegen deextra verkregen informatie
en de bespaarde menskracht.
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Cursus Introductie in de
Geohydrologie
De Dienst Grondwaterverkenning TNO
organiseert tussen 9en 18mei 1988 bij
DGV-TNO te Delft eencursus Introductiein
de Geohydrologie (voorheen Praktische
Geohydrologie geheten). Het geologische
gedeelte in deze cursuswordt verzorgd door
de Rijks Geologische Dienst.
De cursus isbestemd voor middelbaar en
lager personeel van Waterstaats- en Milieudiensten, Waterschappen en Waterleidingbedrijven, maximaal 25 personen.
Aanmelding vóór 1 april 1988.Aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij
DGV-TNO, Postbus 285,2600 AG Delft,
tel. 0 1 5 - 6 9 7155.

