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SAMENVATTING

Routinematig gebruik van Landsat TM opnamen voor monitoring van de waterkwaliteit
wordt bemoeilijkt door een combinatie van factoren. Aan een kant staan de eisen die van
uit een monitoringprogramma worden gesteld aan de te leveren informatie. Aan de andere
kant staan de specificaties van het Landsat-produkt. Het blijkt dat de voordelen van
Landsat. het ruimtelijke overzicht, niet opwegen tegen een aantal beperkingen, zoals
onzekerheid ten aanzien van de betrouwbaarheid en de inspanning voor een veldbemostering met een lage kans op een geschikte opname. Monitoring vereist een regelmatige
stroom aan informatie, welke met Landsat niet gegarandeerd kan worden.
Dat Landsat-opnamen niet geschikt zijn voor het monitoren van de waterkwaliteit wil niet
zeggen dat de opnamen onbruikbaar zijn voor het waterbeheer. Het ruimtelijk beeld dat
met Landsat-opnamen wordt verkregen kan met een meetprogramma slechts door een grote
inspanning worden verkregen . De beelden laten patronen zien die anders vaak onopgemerkt blijven. Deze beelden zijn bruikbaar in (projectmatige) studies, gericht op het
kwantificeren van historische situaties en het verkrijgen van inzicht in ruimtelijke verspreiding.
De huidige infrastructuur voor de Rijkswaterstaat, waar de MD de coordinatie en aanschaf
van de beelden regelt en vervolgens de beelden verwerkt, is voor het projectmatig gebruik
van de Landsat-opnamen toereikend.
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1.

INLEIDING

Implementatie van remote sensing produkten voor het beheer van de binnenwateren is een
van de doelstellingen, die wordt nagestreefd in het kader van het tweede Nationaal Remote
Sensing Programma 1990-2000 (NRSP-2). Het is ook de titel van een project dat door het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) in
samenwerking met de Meetkundige Dienst (MD) wordt uitgevoerd. Dit project wordt
medegefinancierd door de BeleidsCommissie Remote Sensing (BCRS) als project
2.3/OP-01.
Dit rapport gaat in op het gebruik van Landsat TM satellietopnamen voor waterbeheer.
Hoofdstuk 2 beschrijft de doelstellingen van het project. Hoofdstuk 3 gaat in op de
informatiebehoefte in het waterbeheer en de mogelijkheden waarop Landsat-opnamen aan
die behoefte kan beantwoorden. De voordelen en nadelen worden gepresenteerd. Daarnaast
komen de beperkingen ten aanzien van implementatie aan de orde en wordt gepleit voor
een realistische benadering van de operationele mogelijkheden van Landsat-opnamen in
het waterbeheer. Hoofdstuk 4 presenteert de mogelijkheden voor projectmatig gebruik van
Landsat TM beelden. Hoofdstuk 5 bevat de conclusies en aanbevelingen.
In het kader van dit BCRS-project is gerapporteerd met betrekking tot implementatie van
NOAA-produkten voor ijsberichtgeving en drijflaagkartering (Roeters en Buiteveld 1994a)
en implementatie van remote sensing voor handhaving Wvo (Roeters en Buiteveld 1994b).
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2.

DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Operationalisering van remote sensing betreft het aantonen van de inpasbaarheid van het
gebruik van resultaten van het toepassingsonderzoek. De toegevoegde waarde en de
verbetering van het daarmee bereikte rendement moet in de operationele praktijk van
eindgebruikers bevestigd kunnen worden. De gebruiker neemt vanaf de implementatie het
initiatief over en is zelf verantwoordelijk voor het operationele gebruik. Bij gebleken
bruikbaarheid en te verwachten rendementsverbetering dient de operationaliseringsfase ook
de opstelling van een implementatieplan te omvatten. Het implementatieplan beschrijft de
consequenties voor de werkwijze binnen het taakveld als gevolg van inpassing van remote
sensing, de initiele investeringen in systemen, het opleidingsplan, terugkerende kosten en
verwachte baten.
Een van de doelen waarnaar wordt gestreefd, is het implementeren van het gebruik van
Landsat TM opnamen in waterbeheer. Het startpunt voor de voorbereiding van implementatie van Landsat TM opnamen in waterkwaliteitstoepassingen is neergelegd in Buiteveld et
al. (1989). Dat rapport vormt de afronding van het operationaliseringsonderzoek naar het
routinematig beschikbaar stellen van uit Landsat-opnamen afgeleide waterkwaliteitsbeelden.
De methode voor het maken van dergelijke beelden wordt beschreven; deze methode is
operationeel beschikbaar bij de MD. De toepassingsmogelijkheden van Landsat TM liggen
volgens het projectvoorstel BCRS 2.3/OP-01 niet alleen bij de ruimere binnenwateren als
het IJsselmeer-Markermeer systeem. De resolutie van 30*30 m maakt Landsat TM
opnamen ook bruikbaar voor grotere en kleinere meren, rivieren en estuaria, waardoor deze
vorm van remote sensing ook geschikt wordt geacht voor implementatie bij regionale
directies en diensten van de Rijkswaterstaat.
Implementatie kan plaatsvinden na een positieve beoordeling van de volgende aspecten:
analyse van de informatiebehoefte
vaststellen van remote sensing bijdrage om te voorzien in informatiebehoefte;
analyse van de invloed van het gebruik van remote sensing op organisatie, staf en
infrastructuur;
kosten-baten analyse;
advies aan eindgebruiker.

Deze rapportage is door RIZA opgesteld vanuit de intermediaire positie tussen gebruiker
van remote sensing (regionale directie/waterbeheerder) en remote sensing leverancier (MD).
Binnen het RIZA is expertise aanwezig van zowel waterbeheersaspecten als van remote
sensing. Ook heeft het RIZA door de contacten met regionale directies en lagere overheden
een goed inzicht in de vragen ten aanzien van toepassingen van remote sensing voor waterkwaliteitsbeheer.
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3.

WATERBEHEER EN REMOTE SENSING

Dit hoofdstuk gaat in op de informatiebehoefte in het waterbeheer en de bijdrage die
remote sensing daaraan kan leveren. De voordelen en nadelen van gebruik van Landsat TM
voor waterkwaliteitsbeheer worden belicht.
Bijdrage aan informatiebehoefte
De waterbeheerder heeft behoefte aan informatie over de (huidige) toestand van het water
in het beheersgebied. Hiertoe wordt in het algemeen een monitoringprogramma uitgevoerd.
De meetdoelstellingen in dergelijk routinematig kwaliteitsonderzoek zijn (Adriaanse, 1992):
vaststellen van trends;
vrachtbepaling;
normtoetsing.
Voor deze doelen functioneert veelal een meetnet bestaande uit vele punten verspreid over
het beheersgebied, waarop een regelmatige bemonstering en analyse plaatsvindt. In
toenemende mate vindt projectgebonden onderzoek plaats. Kenmerken van dit laatste
onderzoek zijn (Claassen et al., i.v.): begrensd gebied, beperkte looptijd, specifieke
vraagstelling met bijbehorend bemonsterings- en analyseprogramma. Dergelijk projectgebonden onderzoek heeft meer het karakter van het begeleiden van en de voorbereiding
op maatregelen, dan van het toetsen van normen.
De toegevoegde waarde van remote sensing voor het waterbeheer ligt in het beschikbaar
komen van overzichtsbeelden van grote gebieden. Het ruimtelijk overzicht dat dergelijke
opnamen laten zien is niet te verkrijgen wanneer alleen gebruik wordt gemaakt van
waarnemingen of metingen vanaf vaste punten en schepen. Voorbeelden van de toepassing
van Landsat voor projectmatig onderzoek van regionale c.q. lokale watersystemen zijn: het
Usselmeer-Markermeer systeem (Buiteveld, 1988; Buiteveld et al., 1989), de Friese
boezemmeren (DHV, 1988; Roeters & Buiteveld, 1993); de Loosdrechtse plassen (Dekker
& Peters, 1993), enkele randmeren (Appelman et al., 1993) en de grote rivieren (Middelkoop & Huizinga, 1992; Appelman et al., i.v.). Beschouwd vanuit het aspect van informatiebehoefte ligt de waarde van deze projecten voornamelijk in de beschrijving achteraf van
de ruimtelijke variabiliteit van zwevende stof.
Voordelen en nadelen
Vanuit een positie als eindgebruiker worden de voor- en nadelen van satelliet remote
sensing voor waterkwaliteitsbeheer weergegeven door Claassen (1990) en Claassen et al.
(i.v.).
Voordelen:
gebiedsdekkende beelden;
patronen zijn zichtbaar;
basis voor optimalisatie van meetnet;
vergroting van kennis door inzicht in het watersysteem;
databank van historische situaties.
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Nadelen:
beperkt aantal waterkwaliteitsparameters dat in kaart kan worden gebracht;
beperkt aantal bruikbare beelden dat beschikbaar komt;
afhankelijkheid van specialisten;
(meer) veldwaarnemingen;
geen actuele beelden;
niet voor normtoetsing;
onzekere betrouwbaarheid.
De voordelen liggen op het vlak van ruimtelijke informatievoorziening, de nadelen echter
liggen op het praktische vlak. Deze nadelen kunnen eigenlijk als knelpunten worden
beschouwd ten aanzien van:
kwalitatieve informatiebehoefte (slechts enkele parameters, niet voor normtoetsing,
onzekere betrouwbaarheid);
kwantitatieve informatiebehoefte (beperkt aantal bruikbare beelden, onvoorspelbaarheid van het tijdstip waarop bruikbare opnamen ter beschikking komen, geen
actuele beelden);
logistiek/organisatie (meer veldwaarnemingen nodig).
Hoewel het kwantitatieve satellietprodukt de hoogste prioriteit dient te hebben, blijkt dit in
veel gevallen lastig te leveren. De waterbeheerder dient een programma voor veldbemonstering te regelen op dagen dat de Landsat over het beheersgebied komt. De dynamiek van
het watersysteem eist dat de bemonstering nauw aansluit bij het tijdstip van overkomst.
Echter, er is geen garantie dat er dan ook een onbewolkte en dus bruikbare opname
beschikbaar komt. Het is gebleken dat er ca. drie goede opnamen beschikbaar komen bij
een totaal van 23 overkomsten per jaar van de Landsat.
Met name de afhankelijkheid van weersomstandigheden en daarmee de onvoorspelbaarheid
in de informatievoorziening maken dat Landsat TM opnamen geen regelmatige informatiebron is.
Het aspect van betrouwbaarheid van belang bij toepassing van de methode voor kwantificeren van de ruimtelijke variabiliteit van de waterkwaliteit. Het is in de praktijk gebleken dat
deze methode alleen werkt voor afzonderlijke watersystemen zoals IJsselmeer en Markermeer (vergelijk Buiteveld et al., 1989). Echter, verbanden die zijn afgeleid voor het
Markermeer mogen niet worden toegepast op het IJsselmeer. Daarnaast is het niet
verantwoord om de gevonden verbanden ver buiten de gemeten range aan concentraties te
extrapoleren. Dit laatste is gebleken bij het verwerken van Landsat TM opnamen van de
Friese boezemwateren, zoals beschreven door Roeters & Buiteveld (1993): heldere
zandwinputten werden in de chlorofyl-kaart compleet verkeerd (namelijk met hoge
chlorofyl-gehaltes) weergegeven.
Met optische remote sensing technieken wordt de kleur van het water waargenomen. De
kleur wordt bepaald door de in het water aanwezige opgeloste en zwevende stoffen. In het
algemeen zijn dit algen, dood organisch materiaal, anorganisch materiaal, opgeloste
humuszuren en water zelf. Dit houdt echter niet in dat signalen gemeten met sensoren in
satellieten ontbonden kunnen worden in die afzonderlijke componenten, die de kleur
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bepalen. Recent onderzoek (Dekker, 1993; Krijgsman, 1994) toont aan dat de Landsat
sensoren niet geschikt zijn om het kleurspectrum van het water te ontrafelen in de
afzonderlijke componenten. Dit is een bevestiging van het beeld uit verschillende studies,
waar Landsat-beelden zijn gebruikt om via een empirische weg waterkwaliteitsparameters
af te leiden. Het blijkt dat wel kwantitatieve informatie over zwevende stof verkregen kan
worden. Het afleiden van chlorofyl concentraties bleek veel moeilijker.
Op grond van deze bevindingen is een andere methode geprobeerd om de waterkwaliteit af
te leiden uit Landsat TM opnamen. Dit is gedaan voor IJsselmeer, Markermeer en randmeren. De eerste resultaten van deze classificatie zijn voor het Usselmeergebied niet goed
(mondelinge mededeling: Allewijn, MD). Deze procedure is daarom niet verder uitgewerkt.
Een van de oorzaken voor deze problemen is waarschijnlijk het feit dat Landsat TM is
ontworpen voor landtoepassingen; signalen afkomstig uit het water worden niet optimaal
geregistreerd. Vooral plassen met veel absorberende stoffen, humuszuren en algen laten
weinig differentiatie toe op basis van het Landsat signaal.
Beperkineen ten aanzien van implementatie
Monitoring is gebaseerd op een regelmatige (maandelijks) of continue stroom van
kwantitatieve informatie. Van Stokkom & Stokman (1990) en Van Stokkom et al. (1993)
gaan in op aspecten rond implementatie van remote sensing in de dagelijkse praktijk van
het waterbeheer. Het uitgangspunt daarbij is dat het operationeel gebruik van remote
sensing afhankelijk moet zijn van de mate waarin een verbetering van efficientie en
effectiviteit kan worden bereikt in de gangbare meetmethoden. Daarbij wordt echter voorbij
gegaan aan de eisen die aan het remote sensing instrument moeten worden gesteld om een
dergelijke verbetering te kunnen realiseren.
Routinematig gebruik van Landsat TM opnamen voor monitoring van de waterkwaliteit
wordt bemoeilijkt door een combinatie van factoren. Aan een kant staan de eisen die van
uit een monitoringprogramma worden gesteld aan de te leveren informatie. Aan de andere
kant staan de specificaties van het Landsat-produkt. Monitoring vereist een regelmatige
stroom aan informatie, welke met Landsat niet gegarandeerd kan worden. Daarnaast is de
betrouwbaarheid onvoldoende, zodat het niet voor normtoetsing gebruikt kan worden.
Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat ruimtelijke informatie in het algemeen niet
aansluit bij de in het waterbeheer gehanteerde manier van toetsing van normen aan het
gemiddelde van meetwaarden op vaste locaties.
Gebruik van Landsat-beelden voor actuele beheerstaken wordt niet als zinvol gezien. De
overkomstfrequentie in combinatie met bewolkingsgraad resulteert in weinig bruikbare
opnamen. Een snelle levering van de beelden is nog niet gerealiseerd. Directe informatievoorziening kan wel met beelden van de NOAA satelliet. Een voorbeeld hiervan is het
operationele gebruik van NOAA-opnamen bij de ijsberichtgeving en voor de detectie van
drijflagen van blauwwieren (Roeters en Buiteveld, 1994a). Het gebruik van thermische
infrarood remote sensing (TIR) is een tweede voorbeeld van snelle informatievoorziening.
De mogelijkheid om aan boord van het remote sensing vliegtuig van de Rijkswaterstaat
TIR-beelden tijdens een opnamevlucht 'live' te interpreteren en lozingen direct te kunnen
detecteren is een stimulans voor operationeel gebruik van deze techniek en van het
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betreffende vliegtuig voor Handhaving Wvo (Roeters en Van den Bosch, 1993; Roeters en
Buiteveld, 1994b).
Landsat TM kan niet voldoen aan deze vorm van operationele inzetbaarheid. De meerwaarde van Landsat TM opnamen voor de dagelijkse praktijk van het waterbeheer is daarom
beperkt. Bovendien wordt een gedeelte van de actuele informatiebehoefte waar Landsat in
zou kunnen voorzien, detectie drijflagen en ijsdetectie, reeds gedekt door de beelden van de
NOAA-satelliet.
De knelpunten, die zowel op het technische vlak liggen als op het vlak van betrouwbaarheid, staan routinematig gebruik in de weg. Dat betekent ook dat implementatie van
gebruik van Landsat TM opnamen bij de waterbeheerder niet zinvol wordt gevonden. Het
feit dat de mogelijkheden voor gebruik van Landsat TM opnamen in waterbeheer zijn
aangetoond, betekent echter niet dat deze methode ook kan worden gei'mplementeerd in de
praktijk van de waterbeheerder.
Gezien het feit dat implementatie van Landsat TM bij de waterbeheerder niet zinvol is,
wordt op deze plaats afgezien van een analyse van terugkerende kosten en verwachte baten.
Een goed alternatief voor de kwantitatieve beelden zijn de kwalitatieve beelden. De interprestatie van dergelijke beelden vereist een zekere voorkennis. Ook hier is gebleken dat op
basis van de 'kleur' de verschillende plassen of meren niet altijd met elkaar vergeleken
mogen worden. Toetsing aan bestaande gebiedskennis is een voorwaarde voor een
realistisch gebruik. Ten aanzien van projectmatig gebruik is het beeld genuanceerder. Een
aantal eisen zijn daar minder stringent. Er kan vaak wel met de kwalitatieve beelden
worden gewerkt. Er kan worden geput uit een archief van beelden van de afgelopen tien
jaar. Het volgende hoofdstuk gaat daar nader op in.
Remote sensing benadering
Het is opvallend te noemen dat de gehele gedachtenvorming ten aanzien van operationele
toepassingen van remote sensing in het waterkwaliteitsbeheer alsmede de implementatie in
de praktijk, is bepaald vanuit de invalshoek van de remote sensing specialisten. Een
benadering, waarbij toepassingen in nauw overleg tussen remote sensing specialisten en
waterbeheerders worden ontwikkeld, zou mogelijk hebben geleid tot minder hoog gespannen verwachtingen ten aanzien van implementatie. Het verdient daarom ook aanbeveling
om ten aanzien van het gebruik van nieuwe remote sensing technieken, zoals 'imaging
spectroscopy' voor waterkwaliteitsbeheer een dergelijk overleg wel tot stand te brengen.
Het is daarbij van belang om vanaf het prille begin de consequenties voor de werkwijze
van de waterbeheerder als gevolg van gebruik van remote sensing niet uit het oog te
verliezen. De praktijk leert dat het belangrijkste aspect steeds weer het financiele is. Een
duidelijk overzicht van alle kostenfactoren (opnamevluchten, verwerking van gegevens,
extra bemonsteringen en analyses) moet een eerste vereiste zijn om een verantwoorde
afweging te kunnen maken tegenover de verwachte baten. Deze afweging zou reeds aan het
eind van het toepassingsonderzoek kunnen plaatsvinden.

9

riza

4.

PROJECTMATIG GEBRUIK VAN LANDSAT TM

Kwalitatieve en kwantitatieve informatie
In het vorige hoofdstuk is beschreven dat implementatie van het routinematig gebruik van
Landsat TM opnamen in het waterbeheer (monitoring) niet zinvol wordt gevonden. Het
betekent echter geenszins dat deze vorm van remote sensing helemaal geen waarde heeft
voor dergelijke toepassingen. Zoals reeds aangegeven bevatten Landsat-beelden een
ruimtelijk overzicht dat met puntmetingen moeilijk te realiseren is. Op het niveau van
projecten is deze informatie zeker bruikbaar. Daarbij kan dan worden geput uit een
historische reeks van beelden vanaf begin jaren 80 voor Landsat TM en begin jaren 70
voor Landsat MSS.
Voor projectmatig gebruik van Landsat-opnamen in het waterbeheer staan twee mogelijkheden ter beschikking, namelijk als reele beelden (pseudo true en false colour, die kwalitatieve informatie bevatten) en als kwantitatieve themakaarten (zie Roeters & Buiteveld, 1993).
Reele beelden geven de situatie weer, zoals door de satelliet "waargenomen". Dergelijke
beelden vormen een geschikte mogelijkheid voor het vaststellen van verschillen in troebelheid tussen wateren onderling, maar ook in afzonderlijke wateren. Verwerking tot
kwantitatieve themakaarten en kwalitatieve beelden dient te gebeuren in directe samenspraak tussen gebiedsdeskundige en de remote sensing specialist. Hierbij is de informatiebehoefte van de gebiedsdeskundige bepalend voor de vorm waarin de remote sensing
informatie wordt gepresenteerd.
De kwaliteit van de themakaart is afhankelijk van de veldbemonstering. Met name het
tijdstip van bemonstering ten opzichte van het moment van de satellietopname speelt een
belangrijke rol. De aanbeveling is dat (routinematige) bemonstering zoveel mogelijk moet
plaatsvinden op de dag van satellietoverkomst. Dit is in de praktijk echter niet altijd
mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de satellietoverkomst in het weekeinde valt of op feestdagen. Voor watersystemen met een hoge dynamiek is voorzichtigheid geboden bij het
produceren van themakaarten op basis van veldbemonstering op andere dagen dan van de
satellietoverkomst (Roeters & Buiteveld, 1993).
De vraag is zelfs of de betrekkelijk hoge kosten van de extra meetinspanning (monsterneming, laboratoriumanalyse, rapportage) wel opwegen tegen de meerwaarde van de
kwantitatieve themakaart met een lage trefkans. Analyse van de reeds beschikbare beelden
moet een eerste stap zijn alvorens een monsterprogramma te starten. De inzet van vliegtuig
remote sensing technieken in combinatie met een monsterprogramma biedt een veel hogere
trefkans op kwantitatieve informatie. Alvorens dergelijke opnamen te overwegen is het ook
daar zinvol om de beschikbare historische beelden van Landsat in relatie tot de vraagstelling van het onderzoek te analyseren. Vervolgens kan de afweging worden gemaakt of
vliegtuig remote sensing zinvol is.
Bij de interpretatie spelen bovendien problemen die samenhangen met de dynamiek van het
watersysteem dat wordt onderzocht en met de opnamefrequentie. Opeenvolgende Landsat
TM opnamen zijn momentopnamen die in het algemeen geen relatie tot elkaar hebben.
Verschijnselen en patronen die zichtbaar zijn in het water, zijn het resultaat van stroming
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en windinvloed op een andere tijdschaal dan de periode tussen verschillende opnamen.
Ondersteuning door MD
Voor het projectmatig gebruik van de Landsat-opnamen ondersteunt de MD de eindgebruikers bij de toepassing van remote sensing. Deze ondersteuning ligt zowel op het personele
vlak (remote sensing deskundigen), als op het vlak van infrastructuur (systemen voor
beeldverwerking en produktie van beeldmateriaal). De rol van de remote sensing specialist
bij het gebruik van Landsat TM opnamen voor waterkwaliteitstoepassingen is tot nu toe
bijzonder groot geweest. De ervaringen van gebruikers leren echter dat voor optimaal
gebruik van Landsat TM opnamen de gebiedsdeskundige sturing moet geven aan het gehele
verwerkingsproces. Deze sturing is voor twee redenen van belang: enerzijds is er de
bijdrage van kennis met betrekking tot het beheersgebied, anderzijds bestaat de zorg voor
afstemming op de informatiebehoefte van de eindgebruiker. Deze nauwe betrokkenheid van
de eindgebruiker bij de verwerking van Landsat TM opnamen heeft dan wel tot resultaat
dat binnen een regionale directie kennis wordt opgebouwd van remote sensing en de
verwerking van satellietopnamen. Het positieve gevolg hiervan is, dat een meer effectief
gebruik van remote sensing mogelijk wordt. Bijvoorbeeld door de remote sensing kennis
ook voor andere taken te gebruiken. Hierbij valt te denken aan onder andere Handhaving
Wvo en aan regionale milieubeleidsstudies (milieu effect rapportage). Het wordt dan voor
medewerkers eenvoudiger om gebruik te kunnen maken van de lokaal aanwezige remote
sensing kennis ('even binnenlopen'). Verdere ontwikkeling van remote sensing kan
eventueel plaatsvinden door een medewerker hiervoor te laten opleiden.
De digitale informatie in de themakaart heeft een (semi)-kwantitatief karakter. Dergelijke
informatie is geschikt voor gebruik in een Geografisch InformatieSysteem (GIS). Het
toenemende gebruik van GIS in het waterkwaliteitsbeheer biedt mogelijkheden voor het
gebruik van de ruimtelijke informatie van de Landsat TM opnamen. Deze informatie kan
ook bij andere taken van de regionale directie worden ingezet. Hierbij kan ook worden
overwogen om de aanwezige GIS-infrastructuur uit te breiden met een remote sensing
applicatie.
De bijdrage van Landsat TM opnamen aan de informatiebehoefte in waterbeheer zal
voornamelijk op projectniveau zijn. Het gebruik van satelliet remote sensing voor het
waterbeheer zal niet voor alle regionale directies zinnig zijn. Dit laatste hangt mede af van
de in het beheersgebied aanwezige wateren, die met de ruimtelijke resolutie van Landsat
nog goed weergegeven kunnen worden. Wanneer wordt besloten om Landsat TM opnamen
te gebruiken, dan is het noodzakelijk om terug te vallen op de infrastructuur van de MD en
geen investeringen voor eigen remote sensing faciliteiten te overwegen. Dat betekent ook
dat de gevolgen voor organisatie, staf en infrastructuur beperkt zullen blijven. De kosten
voor het gebruik van Landsat TM opnamen (aanschaf beelden) zullen wel voor rekening
komen van de waterbeheerder.
Opbouwen van remote sensing kennis bij de waterbeheerder heeft vorm gekregen middels
een aantal workshops. Wanneer dit voor de ge'interesseerden aanleiding biedt om remote
sensing gebruik te overwegen, dan is projectmatig gebruik daarvoor een goede mogelijkheid. Het interpreteren van dergelijke opnamen is een proces dat door remote sensing
deskundige en gebiedsdeskundige samen moet plaatsvinden. De overdracht van remote
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sensing kennis naar de gebruiker kan tijdens deze concrete projecten gebeuren. Intensievere
samenwerking heeft twee voordelen. De gebruiker krijgt beter inzicht in de mogelijkheden
en beperkingen van de remote sensing techniek en de remote sensing deskundige krijgt
inzicht in waterkwaliteitsproblemen gekoppeld aan het gebied.
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5.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Routinematig gebruik van Landsat TM opnamen voor monitoring van de waterkwaliteit
wordt bemoeilijkt door een combinatie van factoren. Aan een kant staan de eisen die van
uit een monitoringprogramma worden gesteld aan de te leveren informatie. Aan de andere
kant staan de specificaties van het Landsat-produkt. Het blijkt dat de voordelen van
Landsat, het ruimtelijke overzicht, niet opwegen tegen een aantal beperkingen, zoals
onzekerheid ten aanzien van de betrouwbaarheid en de inspanning voor een veldbemostering met een lage kans op een geschikte opname. Monitoring vereist een regelmatige
stroom aan informatie, welke met Landsat niet gegarandeerd kan worden.
Dat Landsat-opnamen niet geschikt zijn voor het monitoren van de waterkwaliteit wil niet
zeggen dat de opnamen onbruikbaar zijn voor het waterbeheer. Het ruimtelijk beeld dat
met Landsat-opnamen wordt verkregen kan met een meetprogramma slechts door een grote
inspanning worden verkregen . De beelden laten patronen zien die anders vaak onopgemerkt blijven. Deze beelden zijn bruikbaar in (projectmatige) studies, gericht op het
kwantificeren van historische situaties en het verkrijgen van inzicht in ruimtelijke verspreiding.
De huidige infrastructuur, waar de MD de coordinatie en aanschaf van de beelden regelt en
vervolgens de beelden verwerkt, is voor het projectmatig gebruik van de Landsat-opnamen
toereikend.
De interpretatie van Landsat-opnamen dient plaats te vinden door evenredige inbreng van
remote sensing deskundige en de gebiedsdeskundige. Ten opzichte van de huidige situatie
dient de gebiedsdeskundige een grotere rol te krijgen om te komen tot een produkt dat is
afgestemd op zijn informatiebehoefte.
Het opbouwen van remote sensing kennis bij een regionale directie wordt gezien als een
belangrijke factor om remote sensing gebruik te bevorderen. Het is hierbij van belang om
deze remote sensing kennis ten dienste te stellen van alle mogelijke gebruikers binnen een
regionale directie. De opbouw van die kennis kan plaatsvinden door middel van intensieve
samenwerking in concrete projecten.
Toenemend gebruik van GIS biedt een aanknopingspunt voor toepassing van remote
sensing bij meerdere beheerstaken van een regionale directie. Hierbij kan worden overwogen om lokaal de aanwezige GIS-infrastructuur uit te breiden met een remote sensing
applicatie.
Het verdient aanbeveling om ten aanzien van gebruik en mogelijke implementatie van
toekomstige remote sensing technieken, zoals 'imaging spectroscopy' een nauw overleg tot
stand te brengen tussen eindgebruikers (waterbeheerders) en remote sensing specialisten.
Het doel van dergelijk overleg moet zijn om remote sensing techniek in dienst te stellen
van de informatiebehoefte in het waterbeheer. Een duidelijk overzicht van alle kostenfactoren is een vereiste om een afweging ten opzichte van de baten mogelijk te maken.
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