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Samenvatting

Binnen de pijler ‘Peilen en Vegetatie’ van het kennisprogramma Lumbricus, onderdeel
Boeiende Beekdalen, worden zowel de seizoensmatige als meerjarige verandering van
vegetatie gekoppeld aan de afvoerkarakteristieken van het watersysteem. Dit is een opstap
voor het verder nadenken over hoe in beekbeheer doelen rondom waterkwantiteitsbeheer en
ecologie beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Een goed beeld van de dynamiek in ruimte
en tijd van de vegetatieontwikkeling helpt bij het in kaart brengen van de beste beheerstrategie.
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten voor de werkzaamheden binnen de proeftuin
‘zuid’ binnen Boeiende Beekdalen voor het onderdeel peilen en vegetatie, en toont het daaraan
gerelateerde Deltafact die in 2018 als concept is opgesteld. Het rapport geeft een lange termijn
visie op het onderwerp ‘peilen en vegetatie’ voor kleine stromende beken, en hoe daar binnen
Lumbricus een bijdrage aan deze ontwikkel-visie kan worden gegeven. Voor 2018 is gekozen
voor het opschalen van vlakdekkende metingen aan vegetatiebedekkingen (zoals reeds
opgestart in 2016 en 2017) naar een langer beektraject (meerdere stuwpanden) en een verdere
analyse van de afvoerdynamiek gedurende een langere tijdsperiode.
Als onderdeel van de werkzaamheden zijn in juni 2018 vluchten uitgevoerd waarbij vanuit een
sportvliegtuig de Leijgraaf en het kanaal van Deurne zijn ingevlogen met een multispectrale
camera. De gegevens zijn voor de Leijgraaf verder geanalyseerd en gekoppeld aan de
afvoergegevens van het beschouwde traject. Ook zijn er veldmetingen uitgevoerd om een
inzicht te krijgen in de aanwezige vegetatie en de bijbehorende bedekkingen en waterpeilen in
relatie tot het maaimoment in deze periode van het jaar. Deze velddata is gebruikt als validatie
voor de classificatie van de luchtfoto’s. De beelden van het kanaal van Deurne zijn nog niet
uitgewerkt, omdat dit jaar alleen ruimte was voor het uitwerken van een dataverwerkingsprotocol op basis van een traject. De data van het kanaal van Deurne kunnen
eventueel in komende jaren binnen het programma verder worden uitgewerkt.
Uit deze meetcampagne blijkt dat het goed mogelijk is om op een geautomatiseerde manier uit
de multispectraalbeelden vanuit het vliegtuig een classificatie in zes klassen van
bedekkingsgraden te maken binnen de watergang. De resolutie van de beelden (25*25 cm) is
voldoende gedetailleerd voor een classificatie en koppeling aan waterpeilveranderingen, en het
is goed mogelijk de watergang uit het totale beeld te filteren. De methode is vooral bruikbaar
voor niet-beschaduwde stukken van het traject. Ook moet er nog ervaring worden opgedaan
met de toepassing van de gemaakte werkwijze in andere beken, en moet er nog verdere
aandacht komen voor de verdere validatie van de classificatiegegevens.
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De resultaten geven tevens richting voor verdere vervolgstappen in 2019 om toe te werken
naar een meer praktische werkmethode en een analyse van de potentie voor het gebruik van
satellietbeelden voor nog verdere opschaling naar een totaal beheergebied vanuit 1
vlakdekkend satellietbeeld. Deze vervolgstappen zijn in een plan van aanpak voor 2019
uitgewerkt.
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1 Peilen en Vegetatie binnen Lumbricus – Boeiende Beekdalen
1.1

Introductie
Bouwen met de natuur betekent meer ruimte laten voor natuurlijke processen, en dus ook voor
de groei van vegetatie in en langs beken. Vegetatie heeft een belangrijke ecologische waarde,
maar levert ook weerstand voor het water dat er door- of overheen stroomt. Bij hoge afvoeren
kan dit ongewenst hoge waterstanden opleveren met wateroverlast tot gevolg.
Afvoerkarakteristieken in beken worden seizoensmatig beïnvloed door de aanwezigheid van
vegetatie. Naarmate het groeiseizoen vordert neemt de hoeveelheid vegetatiebiomassa en
daarmee de weerstand in de beek toe. Maaien is dan ook vaak nodig om de
vegetatieweerstand onder controle te houden.
Momenteel gebruiken veel waterschappen het maaiBOS (Beslis en Ondersteunend Systeem
voor maaibeheer) om grip te krijgen op de relatie tussen afvoer, waterpeilen en
vegetatieontwikkeling. Hierbij wordt een relatie opgesteld tussen gemeten afvoer en
waterpeilen op een gegeven beektraject. Wanneer deze relatie boven een kritische waarde
komt, wordt ingegrepen.
Daarnaast ontwikkelt vegetatie in stromende wateren en op de aangrenzende oevers zich ook
in een meerjarige dynamiek. Hierbij ontstaat een gevarieerd patroon van verschillende soorten
vegetatie, die elk hun eigen impact hebben op de afvoer- en morfodynamiek van de beek.
Via maaibeheer kan ook worden ingegrepen op deze langjarige ontwikkeling. Zo is in de lage
Raam bijvoorbeeld in de afgelopen jaren een extensivering van het maaibeheer aan de orde.
Hierdoor zijn grote plaggen liesgras ontstaan die vanaf de oever de beek in groeien. Onder het
liesgras stroomt soms nog water, wat onderhoud lastig en risicovol maakt (afslaan van plaggen,
onduidelijke oever). Naar aanleiding van de grote wateroverlast in 2016 is een deel van deze
plaggen weggebaggerd.
Binnen de pijler ‘Peilen en Vegetatie’ van het kennisprogramma Lumbricus, onderdeel
Boeiende Beekdalen, worden zowel de seizoensmatige als meerjarige verandering van
vegetatie gekoppeld aan de afvoerkarakteristieken van het watersysteem. Hierbij ligt de focus
voor de kleinere beeksystemen, zoals proeftuin Zuid – de lage Raam, op seizoensmatige
veranderingen, en in de grotere beeksystemen, zoals proeftuin Oost (Vecht) op meerjarige
veranderingen (Tabel 1.1).
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Tabel 1.1

Algemene indeling van deelaspecten Peilen en Vegetatie, waarbij in zwart de onderwerpen met hoogste prioriteit,

en in grijs de onderwerpen met lagere prioriteit.

Seizoensmatige
veranderingen

Meerjarige
veranderingen

Guidelines voor effectief
vegetatiebeheer
in
stromende wateren

1.2
1.2.1

Kleinere beeksystemen (proeftuin Lage
Raam)
Seizoensmatige relaties tussen vegetatie in
de beek en peil- en maaibeheer
Kenmerken per dominante groeivorm
gekoppeld aan afvoercapaciteit en risicogestuurd maaibeheer.
Gekoppeld
aan
discussie
met
groenbeheerder
Effect van ontwikkeling van sedimentatieen erosiepatronen door wortelpakketten en
effectieve maaitechnieken (incl. verwijderen
wortelpakket) voor beheer op biodiversiteit
in relatie tot morfologie
Guidelines voor vegetatie IN kleinere
beeksystemen incl. kwantificerende tool

Grotere beeksystemen
(proeftuin Vecht)
Seizoensmatige relatie tussen vegetatie in
nevengeulen en op uiterwaardsystemen
(koppeling met Rivercare)

Langjarige vegetatieontwikkeling op oevers en
in het droge winterbed. Relatie met
morfologische
veranderingen
in
het
beeksysteem (koppeling met ontwikkelpaden).
Gekoppeld
aan
discussie
met
perceeleigenaren
Guidelines voor vegetatie in het droge
winterbed in grotere beeksystemen incl.
kwantificerende tool

Lange termijn visie voor proeftuin Zuid
Opschaalbaarheid in tijd en ruimte
In 2016 en 2017 zijn de eerste proeven en analyses gedaan om vlakdekkende informatie over
vegetatiebedekkingen te koppelen aan peilfluctuaties (Van den Eertwegh & Penning 2017,
Penning et al, 2018a, 2018b). Ook is een start gemaakt met analyse van
ruwheidsveranderingen door de tijd (Penning et al 2018c).
Verdere opschaalbaarheid in tijd en ruimte van de verkregen inzichten uit de veldproef in 2016
(metingen op een specifieke buiten-proeflocatie) en 2017 (metingen aan een stuk stuwpand
van 400 meter) is een belangrijk aspect om te bezien in hoeverre meer gedetailleerde
vlakdekkende monitoringsresultaten voor een heel beektraject ook kunnen helpen het
maaibeheer vorm te geven. Doordat er nieuwe technieken beschikbaar zijn kan nu ook voor de
lange termijn een toekomstbeeld worden beschreven (onderstaande paragraaf) en hoe het
onderzoek in proeftuin Zuid daar een rol bij kan spelen (paragraaf 2.2)

1.2.2

Mogelijke toekomstbeelden voor een risico-gestuurd vegetatiebeheer en de rol van Peilen en
vegetatie daarin
Hieronder staan drie droombeelden van hoe vegetatiebeheer in kleinere watergangen over 10
jaar wordt uitgevoerd. We kunnen nadenken vanuit ‘de beheerder’, ‘de hydroloog’ en ‘de
ecoloog’ omdat zij allen net een ander doel moeten nastreven.
De beheerder in het veld
Over 10 jaar kijkt de beheerder ’s ochtends op zijn vegetatiebeheer-app welke stuwpanden
mogelijk een beginnend ruwheidsprobleem hebben als gevolg van een te grote
vegetatietoename. Deze app gebruikt niet alleen de informatie van peilen gemeten bij de
stuwen, maar ook informatie over de begroeiingsgraad vanuit satellietbeelden en de
weersvoorspellingen voor de komende 14 dagen. De weersvoorspellingen worden gebruikt om
een voorspelde groeisnelheid van vegetatie in deze periode te vertalen naar een voorspelling
van de toename in ruwheid. Twee stuwpanden lichten op als mogelijk risicovol. Daarom neemt
de beheerder een drone met full-spectrum camera mee op zijn speciale dienstauto die voorzien
is van een volledig automatisch laadstation en data-portal voor directe koppeling met kantoor.

4 van 92

Peilen en vegetatie – Proeftuin Zuid

1220765-012-BGS-0013, 5 april 2019, definitief

De beheerder rijdt naar het betreffende stuwpand en zet de drone op een startplatform. Vanaf
dit platform kan de drone zelfstandig een volledig stuwpand invliegen en landt automatisch
terug op dit platform. Daarna kan de beheerder de drone op het auto-platform plaatsen, en
terwijl hij naar het tweede stuwpand rijdt laadt de drone zijn batterijen op in de snellader en
stuurt hij de data door naar kantoor. Daar worden de data via een automatisch algoritme
verwerkt tot een ruwheidskaart voor het pand, en een kleurenkaart die aangeeft of en waar de
vegetatie in het pand inderdaad te dicht wordt. Deze automatische verwerking van de data kost
ongeveer 3 uur, waardoor de beheerder ‘s middags een maaikaart kan doorgeven aan de
aannemer die de volgende dag de betreffende probleemstukken verwijdert.
De hydroloog
Over 10 jaar is het hele watersysteem van de hydroloog voorzien van automatische peilmeters,
waardoor de onzekerheden in peildata sterk verminderd zijn. Ook zijn de stuwen dusdanig goed
gecalibreerd en worden ze automatisch schoongemaakt, waardoor de debietmetingen allen
betrouwbaar zijn. Alle stuwen zijn van kleine webcams voorzien die kunnen worden gebruikt
voor een snelle check van de staat van de stuw.
De hydroloog kan voor het hele gebied in een oogopslag zien waar vegetatie een mogelijke rol
speelt in de afvoervermindering. Ook kent hij de andere knelpunten in het gebied goed
(problematische duikers, lokale laagtes en fysieke knelpunten). Hierdoor kan hij een goede
afweging maken in de risico’s als gevolg van verschillende afvoerbeperkende obstakels.
Hij gebruikt hiervoor niet alleen de informatie van de beheerder in het veld (drone-gestuurde
informatie op groot detailniveau), maar ook gebiedsdekkend ingewonnen optische informatie
van nauwkeurige satellietbeelden die gratis en dagelijks beschikbaar zijn. Hij bedenkt zich dat
het toch maar mooi is dat er 10 jaar geleden door de Unie van Waterschappen is ingezet op
een waterbeheerders-satelliet die specifiek is ingesteld om dagelijks beelden te genereren voor
verschillende belangrijke parameters zoals bodemvocht, watertemperatuur en vegetatieindexen op een resolutie van 0.1*0.1 m. Hierdoor kan hij nu een dagelijks beeld krijgen van de
staat van het hele gebied vanuit deze satellietbeelden. Wel blijft langdurige bewolking een
heikel punt. Daarom belt hij afhankelijk van het weerbericht ook af en toe met het bedrijf dat
dezelfde informatie vanuit een vliegtuig inwint om het beeld te updaten als dat nodig is en vanuit
de satellietdata nog niet beschikbaar is.
Door de combinatie van hydrologische informatie, vegetatie-bedekkingsgraad,
bodemvochtdata en meteorologische data kan hij inschatten wat het risico is dat een wolkbreuk
ook gaat leiden tot overlast. Met de huidige klimaatveranderingen is het immers steeds lastiger
een peil te trekken op beheerplannen die over een lange termijn zijn vastgesteld. Snel en
doeltreffend anticiperen is steeds belangrijker geworden en gelukkig kunnen de boeren deze
data ook inzien via een speciale wateroverlast-app, zodat ook zij op tijd maatregelen kunnen
treffen als wateroverlast wordt voorspeld.
De ecoloog
Hoewel de doelen van de KRW nog steeds niet overal gehaald worden ziet de ecoloog wel
verbeteringen in de waterkwaliteit en ecologie van de waterlichamen. Gelukkig is hij niet meer
afhankelijk van een paar puntmetingen verspreid over het gebied die maar af en toe worden
genomen, maar geven nieuwe sensoren en technieken zoals E-DNA hem een veel beter beeld
van het gehele watersysteem op een veel gedetailleerdere tijdschaal. De nieuwe manier van
vegetatiebedekkingen inschatten op basis van satellietbeelden, en het daaruit volgende
risicogestuurd maaibeheer, blijkt ook goed te helpen om de ecologische kwaliteit van de
watergangen te behouden. Doordat er alleen maar wordt gemaaid waar en wanneer dat nodig
is, blijven veel watersystemen gespaard van verstoring tijdens het groeiseizoen.
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Ook blijken de beelden (zowel van de drone als van de satelliet) een goede inschatting te
kunnen geven van de ontwikkeling van dominante vegetatietypen in het systeem. Zo kunnen
woekerende exotische waterplanten snel gelokaliseerd en bestreden worden. Af en toe
overlegt de ecoloog met de beheerder in het veld als er keuzes moeten worden gemaakt hoe
een bepaald type vegetatie het beste kan worden gemaaid. Vaak schuift de hydroloog ook
even aan en komen ze gezamenlijk tot een werkbare aanpak van het stuk. Op die manier
worden waardevolle stukken vaker gespaard als dat vanuit waterpeilbeheer ook mogelijk blijkt.
1.2.3

Naar een aanpak voor de komende jaren - algemeen
Vanuit Peilen en Vegetatie kunnen verschillende stappen worden gezet die bijdragen aan de
totstandkoming van de in 1.2.2 genoemde droombeelden:
1. Kwantificeren relatie vegetatiebedekking en ruwheden: - Betrouwbare vertaling van
vlakdekkende informatie van vegetatiebedekkingen naar ruwheden
2. Koppeling van vegetatieontwikkeling door de tijd aan veranderingen in ruwheden een betere analysetechniek van waterplantenontwikkeling in de tijd in relatie tot
ruwheden
3. Ruimtelijk opschalen van een vlakdekkende inwintechniek tot een niveau dat het
praktisch wordt voor beheer
4. Het automatiseren van de data-analyse die nodig is om beelden te verwerken tot
informatie en te koppelen aan hydraulische gegevens die helpt bij het vormgeven van
het maaibeheer
5. Een optimalisatie van de inrichting van de meetsystemen in het veld.
1. Kwantificeren relatie vegetatiebedekking en ruwheden
Vlakdekkende informatie van de aanwezigheid van vegetatie moet worden gerelateerd aan Qh relaties. Dit kan via veldproeven zoals uitgevoerd in de Lage Raam in 2017, maar ook
grootschaliger, door bedekkingsinformatie uit vliegtuig/satellietbeelden (mag een
momentopname zijn) te relateren aan Q-h relaties van veel meer stuwpanden. Via het laatste
kunnen we sneller grip krijgen op de bandbreedte van bedekkingsinformatie en ruwheden voor
het hele beheergebied. Extra grondwaarnemingen van aanwezige vegetatie zouden verzameld
kunnen worden via foto’s door participatieve monitoring en door de beheerders in het veld.
Voor het bepalen van ruwheden uit hydraulische data van een groot aantal stuwpanden zal het
nodige data-opschoonwerk vereist zijn.
2. Waterplantenontwikkeling in de tijd
Er is een beter beeld nodig van de groeicurves door het seizoen, gekoppeld aan respons van
vegetatie na maaien, in relatie tot een aantal simpele meteo-gegevens, bijv. stralingsintensiteit
en temperatuur van het water.
Hiervoor is het nodig om de volgende data te verzamelen: Temporele data van ruwheden,
afgeleid uit hydraulische gegevens. Temporele data van vegetatiebedekking bijv. via camera
op paal, of citizen monitoring via smartphone app. Deze waterplantenontwikkeling moet ook
voor verschillende beken en verschillende typen vegetatie worden verzameld om te zien in
welke mate het realistisch is hier generieke regels uit te destilleren.
3. Opschalen vlakdekkende inwintechnieken om vegetatie-bedekking te kwantificeren
Vanuit een drone is het goed mogelijk om een klein stuk watergang in te vliegen. Voor inzicht
in een geheel beheergebied moet worden opgeschaald naar vliegtuig of satelliet.
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Er moet worden uitgezocht in hoeverre de resolutie van bijv. 0.8*0.8 m voldoende is om
vegetatie in watergangen zoals de Lage Raam goed in kaart te brengen en wat het
kostenplaatje is ten opzichte van andere technieken zowel vanuit een vliegtuig als uit een
aangekocht satellietbeeld. De vlakdekkende beelden van een heel beheergebied leveren
enerzijds input voor de vertaling van bedekkingsinformatie naar ruwheden, en anderzijds geven
ze ruimtelijke informatie over prioritaire maailocaties welke direct beschikbaar komen voor de
praktijk.
4. Automatiseren van data-analyse
Van de drone-beelden weten we nu dat het mogelijk is om deze analyses te doen, maar de
bewerking van beelden is nog niet automatisch en vergt nog veel tijd. Er zijn zeker
mogelijkheden om dit te verbeteren, zeker ook als beelden meer gestandaardiseerd worden
ingevlogen. Hetzelfde geldt voor de verwerking van beelden uit een vliegtuig of satellietbeeld.
5. Optimalisatie van de inrichting van meetsystemen in het veld
Door een optimalisatie van de monitoring van de staat van een stuw en inzicht over hoe het er
bij de stuw aan toegaat ook tijdens hoogwaterafvoeren kan de betrouwbaarheid van de
peilmetingen worden vergroot. Ook aanvullende peilmeters in het pand kunnen helpen bij een
gedetailleerder beeld van de status van vegetatie in het stuwpand.
Bovenstaande vijf punten verdienen stuk voor stuk aandacht, waarbij prioritering van de acties
nodig is om de plannen in een duidelijke tijdslijn te zetten. Voor de voortzetting van het
onderdeel Peilen en Vegetatie binnen Boeiende Beekdalen stellen wij voor de volgende
activiteiten te prioriteren:
Prioriteit 1. Het opschalen van het hebben van een vlakdekkend beeld van vegetatie in het
hele stuwpand/meerdere stuwpanden binnen de Lage Raam of mogelijk aanpalende
systemen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een vliegtuigvlucht over het gebied met
hyperspectrale en multispectrale camera’s. De ingewonnen informatie wordt gekoppeld aan
het maaiBOS voor het betreffende systeem en gekoppeld aan eerste analyses van deze
gegevens in lijn met mogelijke maaistrategieën. Dit is in 2018 uitgevoerd voor de Leijgraaf en
het Kanaal van Deurne.
Prioriteit 2. Het verder uitwerken van de basiskennis rondom ruwheidsontwikkeling door het
jaar van dominante vegetatietypen in relatie tot gevoerd maaibeheer. Hiervoor is in 2017 een
eerste aanzet gegeven voor sterrekroos als belangrijke soort, maar er is nog geen goede
informatie in hoeverre ontwikkeling door het jaar heen voor verschillende beeksystemen
vergelijkbaar is. Ter overweging: het uitvoeren en uitwerken van deze veldmetingen is vrij
kostbaar en qua veldmetingen niet eenvoudig inpasbaar binnen het Lumbricus-traject van
2018. Gelijktijdig koppelt dit werk aan de inspanningen vanuit de stroombaanmaaienwerkgroep
om deze groeicurve-ontwikkeling vorm te geven en zal hiermee verder worden samengewerkt.
Specifiek voor een deelsysteem binnen proeftuin Zuid kan wel een uitgebreidere hydraulische
analyse van meerjarige metingen worden uitgevoerd, met als uiteindelijke doel een eerste
voorspellend model te maken voor het betreffende systeem in een later stadium.
Mogelijk is generalisatie van deze basiskennisuitwerking naar andere beeksystem verder op te
pakken in samenwerking met de stroombaanmaaienwerkgroep en universiteiten, door middel
van studentonderwerpen.
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Prioriteit 3. Het in beeld krijgen van de mogelijke toepassingen van satellietbeelden voor
waterplanten in kleinere watergangen.
Hierbij spelen vragen m.b.t. resolutie en hoe deze data verkregen kan worden vanuit
commerciële dan wel vrij beschikbare satellieten en hun performance. Mogelijk dat dit
onderwerp in 2019 kan worden aangepakt, zodat we dan drone (2017), vliegtuig (2018) en
satelliet (2019) kunnen gaan vergelijken voor inbedding in de dagelijkse beheerpraktijk.
Prioriteit 4. Het maken van een goed gevalideerde gebruiksvriendelijke versie van een
kwantificerende tool om deze relatie tussen peilen en vegetatie door het jaar heen eenvoudig
te berekenen en mogelijk te voorspellen (zeker op momenten dat er geen stroming in het
betreffende stuwpand is). Een eerste opzet van zo’n tool is momenteel al als beta-versie in
ontwikkeling, maar het is nog niet mogelijk voor niet-ingewijden om hiermee te werken, noch is
de tool goed gevalideerd met veldmetingen en mist een goede documentatie voor derden. Een
haalbaar streven zou zijn om deze tool beschikbaar in 2020 te hebben, gekoppeld aan bijv.
maaiBOS.
1.3

Doel voor 2018
Op basis van voorgaande paragraaf is, in overleg met Waterschap Aa en Maas, besloten om
in 2018 te focussen op het opschalen van de vlakdekkende inwinningsmethoden en op de
analyse van langjarige hydraulische tijdreeksen van de Leijgraaf en het Kanaal van Deurne.
Er is afgeweken van de Lage Raam omdat de Lage Raam in de zomer vaak niet stroomt en
dus geen hydraulische data van het belangrijkste moment in het groeiseizoen mist. De Leijgraaf
en het kanaal van Deurne kennen wel een constante afvoer.

1.4

Werkwijze
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
Activiteit 1. Opstellen lange-termijn visie Peilen en Vegetatie en op basis daarvan de
prioritering maken voor de activiteiten in 2018 (paragraaf 1.2).
Activiteit 2. Opschalen analyse vlakdekkende informatie i.r.t. ruwheden
Opschaling van een drone naar een vliegtuigvlucht is in juni 2018 uitgevoerd met een
multispectrale camera voor het inwinnen van vegetatiebedekkingen voor twee beeksystemen:
de Leijgraaf en het Kanaal van Deurne, en een hyperspectrale1 opname van kanaal van Deurne
(Figuur 1.1
). Deze data is voor de Leijgraaf verwerkt tot bruikbare informatie voor
ruwheidsberekeningen inclusief grondvalidatiedata (ingewonnen volgens de methode gebruikt
in 2017 (hoofdstuk 2). De data voor het Kanaal van Deurne is in 2018 nog niet verder verwerkt.
Dit kan mogelijk op een later tijdstip nog.
Activiteit 3. Analyse veranderingen ruwheden door de tijd
Er is een eerste aanzet gegeven voor de analyse van ruwheden door het seizoen in relatie tot
de effectiviteit van de uitgevoerde maaibeurten door de jaren heen (hoofdstuk 3). Bij deze
activiteit is ook een student-onderwerp uitgewerkt, waarbij middels 3D-berekeningen is
gekeken naar verschillende maaistrategieën (gerapporteerd als aparte rapportage
MSc.Student Universiteit Twente – Mariëlle Rotteveel).

1

Voor meer informatie over het technische verschil tussen hyperspectrale en multispectrale camera’s wordt verwezen
naar de resultaten van 2017.
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Figuur 1.1 Ligging van de locaties ‘kanaal van Deurne’ en ‘Leijgraaf’ voor het opschalen van de vlakdekkende beeldinwinning
middels een vliegtuig-survey

Activiteit 4. Kennisdisseminatie
Er is een concept Deltafact voor Peilen en Vegetatie opgesteld en een H2O artikel van het werk
van 2017 gepubliceerd (zie appendix A en B). Tevens zijn verschillende leden van het team
aanwezig geweest op verscheidene bijeenkomsten voor kennisdeling.
Ook zijn de resultaten van 2017 gepresenteerd op de International Symposium on
Ecohydraulics (augustus 2018) tijdens een special session over innovatieve
monitoringstechnieken voor ecohydraulisch onderzoek (appendix C).
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2
2.1

Veldproef 2018
Algemene beschrijving veldproef 2018
De Leijgraaf is gekozen als nieuwe locatie in 2018, omdat in 2017 bleek dat de afvoer in de
Lage Raam gedurende de zomerperiode nagenoeg ontbreekt. De Leijgraaf is een
wateraanvoerkanaal, en heeft daarom altijd debiet. In juni 2018 zijn er velddata ingewonnen
rondom de tweede maai-beurt (Tabel 2.1
)
Tabel 2.1

Overzicht van maaimomenten in de verschillende stuwpanden van de Leijgraaf.

Waterloop traject
211NLeijgraaf
211M
211MLeijgraaf
211L
Leijgraaf
211L-211K
Leijgraaf
211K-211J
Leijgraaf
211J-211I
Leijgraaf
211I-211H
211HLeijgraaf
211G
Leijgraaf
211G-211F
Leijgraaf
211F-211E
Leijgraaf
211E-211D
Leijgraaf
211D-211C
Leijgraaf
211C-211B
Leijgraaf
211B-211A

maaironde 1

maaironde 2

23 mei

18+19 juni

23 mei
23 mei
23 mei
?
?

18+19 juni
18+19 juni
18+19 juni
20 juni
14juni

4-12 juni
4-12 juni
4-12 juni
4-12 juni
4-12 juni
4-12 juni
4-12 juni

Ook voor het kanaal van Deurne zijn gegevens verzameld, omdat ook dit kanaal altijd afvoer
kent. Deze gegevens zijn nog niet verwerkt, omdat gekozen is eerst een procedure te
ontwikkelen op basis van de data ingewonnen in de Leijgraaf.
2.2
2.2.1

Ingewonnen gegevens
Camerabeelden vanuit het vliegtuig
Vanuit een sportvliegtuig zijn vlakdekkende multispectrale beelden ingewonnen van de
Leijgraaf, met een resolutie van 0.25*0.25 m op 16 juni 2018 door DRO Remote Sensing.

2.2.2

Hydraulische gegevens
Rondom de maaibeurt van 18-19 juni zijn door Waterschap Aa en Maas peilmetingen
uitgevoerd langs het volledige traject van de Leijgraaf (zowel voor als na de maaibeurt). Ook
zijn er langjarige reeksen van het peilverloop binnen de verschillende stuwpanden van de
Leijgraaf beschikbaar gesteld voor analyse.
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2.2.3

Vegetatie-data
De vegetatiedata zijn in de 1e week van juni 2018 ingewonnen volgens dezelfde methode als
in 2017, waarbij de locaties in de Leijgraaf zijn gebruikt voor verdere analyse van deze data in
relatie tot de ingevlogen beelden. De informatie geeft grondvalidatiedata voor de beelden en
laat zien waar welke soorten zijn gevonden, en wat hun biomassa en bedekking was.

Figuur 2.1

De Leijgraaf en de meetlocaties voor vegetatiebemonstering

De meest algemene planten in de opnames zijn:
PP

SE

SS

EN

Potamogeton pectinatus (schedefonteinkruid) is een volledig ondergedoken soort, die
wel de hele waterkolom kan vullen, maar geen duidelijke drijfblad- of emergente
bladeren heeft.
Sparganium emersum (kleine egelskop) is een aquatische plant met zowel een
ondergedoken groeiwijze in sneller stromende delen, als een emergente groeiwijze,
wanneer de bloeiende delen boven water uitkomen, veelal langs de oevers.
Sagittaria sagittifolia (pijlkruid) groeit veelal in ondiep water tot 50 cm diep, met zowel
ondergedoken tot drijvende lintvormige bladeren als emergente pijlvormige bladeren
(15-25 cm lang, en 10-22 cm breed).
Elodea nuttallii (smalle waterpest) is een veel voorkomende ondergedoken waterplant
die de hele waterkolom kan vullen, maar nooit emergent wordt.

Figuur 2.2
geeft een overzicht van de dominante soorten gevonden in de Leijgraaf
(monitor locaties in figuur 2.1). Sagittaria sagittifolia en Sparganium emersum zijn de meest
veelvoorkomende planten. Figuur 2.3 geeft de samenstelling van de vegetatie per
gemonitorde locatie in de watergang. In de figuur geven de labels op de x as de locaties langs
het kanaal aan van Noord naar zuid waar is gemonitord.
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Figuur 2.2

Percentage biovolume van de vegetatiedistributie langs de Leijgraaf voor het totaal aantal bezochte locaties.

Figuur 2.3

Distributie van de vegetatie langs de Leijgraaf per gemonitorde locatie uitgedrukt in biovolume per m2.

Naast vegetatiedichtheid en het aantal soorten dat is gevonden, is ook de hoogte van de
vegetatie opgenomen. Figuur 2.4
laat per monitoringslocatie de waterdiepte en de
hoogte van de emergente en submerse planten zien, samen met de meeste dominante soort
op het punt.
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Figuur 2.4

Overzicht van de waterdiepte, en de hoogte van de emergente en submerse planten per monsterlocatie, waarbij

op de x-as ook de afkortingen van de dominante soort op de gegeven locatie is weergegeven.

2.3

Beeldanalyse 2018
Met een sportvliegtuig zijn multispectrale beelden ingevlogen, omdat uit de veldproef in 2017
is gebleken dat de multispectrale beelden voldoende goed zijn om vegetatie-biomassaklassen
te onderscheiden. Er zijn wel enkele stukjes Leijgraaf ook hyperspectraal ingevlogen, vanuit
het oogpunt dat met dit soort beelden mogelijk een beter onderscheid is te maken tussen
verschillende soortgroepen in de vegetatiesamenstellingen. Helaas bleek de verwerking van
deze beelden nog dusdanig complex dat ervoor is gekozen deze vanuit praktisch oogpunt nu
niet verder uit te werken (dit zou mogelijk in 2019 beschouwd kunnen worden).

2.3.1

Pre-processing
De Leijgraaf is ingevlogen op de middag van 16 juni op een hoogte van 500 meter, vlak voor
de maaibeurt van de 18e juni met een goed ontwikkelde vegetatie in de beek. De beelden zijn
in verschillende vliegstroken opgenomen en met Pix4D aan elkaar gestitched en
gegeorefereerd door DRO Remote Sensing. Voor het invliegen van de multi-spectrale beelden
zijn drie aparte camera’s gebruikt die tegelijktijdig een foto maken: een RGB-camera en twee
aparte camera’s voor de NIR 735 en NIR 850 banden. De RGB beelden zijn met een
CanonEOS-100D camera genomen met een 24 mm lens. De resolutie van de camera is 5184
x 3456 pixels met een pixelgrootte van 4.29 µm. De beelden zijn ingewonnen met een vaste
sluitertijd van 1 ms en automatische ISO en F nummer aanpassing. De beelden zijn gegeorefeerd door tijdsynchronisatie met dGPS data. De NIR 735 en NIR 850 beelden zijn
genomen met een SONY ICX445 camera met een 6 mm ‘c-mount lens’ en een F8 diafragma
setting. De resolutie van de sensor is 1288 x 964, met een pixelgrootte van 3,75 µm. De
beelden hadden een sluitertijd van respectievelijk 3 en 9 ms. Uiteindelijke grondresolutie is
0.25*0.25 meter per pixel.
Figuur 2.5
geeft de typische spectrale gevoeligheid van de RGB camera en Figuur 2.6
geeft de spectrale gevoeligheid van de monochromatische camera’s. Voor deze
monochromatische camera is een lens geplaatst die alleen het signaal rond een gekozen
golflengte doorlaat (Figuur 2.7 )
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Figuur 2.5

De typische spectrale gevoeligheid van de RGB camera

Figuur 2.6

De spectrale gevoeligheid van de monochromatische camera (SONY ICX445):

Figuur 2.7

Gebruikte transmissiefilters van de monochromatische camera’s voor de NIR735 en NIR815 banden.
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Deze camera-combinatie is in enige mate vergelijkbaar met de MicaSense RedEdge die in
2017 is gebruikt, die vergelijkbare banden heeft. Daarnaast is het voordeel van de
vliegtuigopstelling, dat de gebruikte transmissiefilters nog beter aansluiten bij de optimale
banden voor de submerse vegetatie. Deze filters zijn zelf te kiezen, en als het nuttig blijkt,
kunnen ook voor andere banden filters worden toegepast.
Figuur 2.8
geeft een overzicht van het totale ingevlogen en gestitchte gebied van zo’n 20
km van de Leijgraaf. Het beeld bedekt gemiddeld zo’n 250 m breedte aan weerszijde van het
kanaal. In Figuur 2.9 zijn voor alle beschikbare banden de beelden geplot samen met een
samengesteld RGB beeld voor een ingezoomde locatie binnen het totale traject.

2.3.2

Figuur 2.8

Totale ingevlogen gebied van de Leijgraaf

Figuur 2.9

Voorbeeld van het RGB beeld en de 5 aparte banden van de ingewonnen data.

Processing
De beelden van de Leijgraaf zijn aangeleverd in GeoTiff format en voor praktische verwerking
zijn deze GeoTiffs opgeknipt in stukken van 680X680 meter.
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Figuur 2.10
geeft een overzicht van de werkwijze om de beeldverwerking te automatiseren,
waarbij alleen nog de correctie van stitch-fouten handmatig moet worden aangepast voor een
correcte georeferentie van alle beelden. Omdat het nodig is alleen de watergang uit de beelden
te destilleren voor verdere analyse is een buffer langs de middenlijn van het kanaal
gedefinieerd. Er zijn 3 buffers getest van 8, 9 en 15 meter breed. De 9 meter brede buffer geeft
hierbij de beste resultaten waarbij we geen watergangpixels verliezen en eventuele droge
oeverzones via verdere analyse kunnen uitsluiten. Dit uitsluiten van de droge oevers gebeurt
via een vergelijking van de NDWI: wanneer de NDWI aangeeft dat een pixel nat is dan wordt
deze pixel meegenomen in de analyse (en vise versa worden droge pixels niet verder
meegenomen). Wanneer deze methode verder wordt geautomatiseerd zal per watergang een
gegeven buffer moeten worden ingesteld op basis van een eerste analyse, waarna de buffer
voor de betreffende watergang als ‘standaard’ kan worden ingesteld.

Figuur 2.10 Workflow beeldverwerking

De beelden zijn geclassificeerd gebruikmakend van een combinatie van ‘standaard’
beschikbare indexen voor de analyse van multispectrale beelden: de NDVI, de EVI en de
NDWI. Hieronder leggen we uit wat deze indexen zijn en hoe ze zijn ingezet om tot een
classificatie van de vegetatie te komen.
De Normalised Difference Vegetation Index (NDVI), is een veelgebruikte vegetatie index die
een indicatie geeft van de mate van ‘groenheid’ van een pixel (zie bijv. Huang and Siegert,
2006; Ahl et al., 2006; de Boer, 2000) en wordt berekend via de onderstaande formule:
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝜌𝑛𝑖𝑟 − 𝜌𝑟𝑒𝑑
𝜌𝑛𝑖𝑟 + 𝜌𝑟𝑒𝑑

NDVI is dus gebaseerd op de spectrale reflectieverschillen (ρ) tussen het NIR en rode deel van
het spectrum voor het beschouwde stukje aardoppervlakte waarbij deze reflecteert afhankelijk
van zijn eigenschappen. NDVI waarde varieert tussen de -1 en +1. Een hoge waarde van de
NDVI geeft gezonde groene vegetatie weer, en lage waardes betekenen minder goede of
afwezige vegetatie.
Daarnaast is de Enhanced Vegetation Index (EVI) gebruikt. Deze index is een
‘geoptimaliseerde’ vegetatie index die speciaal is ontworpen om het vegetatiesignaal te
verbeteren in de hogere biomassa waardes en helpt om het achtergrondsignaal van de
vegetatie te scheiden van atmosferische beïnvloeding volgens:
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𝐸𝑉𝐼 = 2.5

𝜌𝑛𝑖𝑟 − 𝜌𝑟𝑒𝑑
𝜌𝑛𝑖𝑟 + 6𝜌𝑟𝑒𝑑 + 7.5𝜌𝑏𝑙𝑢𝑒 + 1

Omdat we speciaal geïnteresseerd zijn in submerse vegetatie speelt ook de water index een
belangrijke rol in de classificatie. Er zijn verschillende methoden om oppervlaktewater te
detecteren in multispectrale beelden die gebruik maken van het feit dat water significant meer
straling absorbeert in de NIR golflengtes en daarboven. Dit maakt het gemakkelijk om water
als zodanig te onderscheiden gebruikmakend van bijv. de Normalized Difference Water Index
(NDWI), McFeeters (1996).

𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝜌𝑛𝑖𝑟
𝜌𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝜌𝑛𝑖𝑟

waar ρgreen en ρnir overeenkomen met spectrale reflectie van het groene en nabije infrarode
reflectiesignaal. De index waarden variëren (vergelijkbaar met de NDVI-waarden) tussen 1 en 1 (Rouse Jr et al. (1974)) en op locaties met water is de index waarde groter dan nul.

Figuur 2.11 Voorbeelden van de berekende NDVI, NDWI, EVI het normale RGB beeld

Voor het classificeren van de vegetatiebedekkingsklassen is gebruik gemaakt van een
unsupervised classificatie algoritme ‘K-means clustering’, dat tot doel heeft om n
waarnemingen in k clusters te vatten gebruik makend van een ‘nearest mean’ als een prototype
van het cluster. Oftewel, de methode classificeert pixels in clusters op basis van verglijkbare
pixelwaardes in verschillende klassen, waarbij we de gecombineerde NDVI, NDWI en EVI
waardes samenvoegen.
2.3.3

Resultaten
Met de gecombineerde berekende indices (NDVI, EVI, NDWI), zijn via de automatische
unsupervised classificatie 6 clusters te onderscheiden:
0. Water zonder vegetatie,
1. Mogelijk submerse vegetatie,
2. Submerse vegetatie dicht bij het water oppervlak, hoge bedekkingen mogelijk
3. Vegetatie drijvend op het water oppervlak,
4. Emergente vegetatie met hoge NDVI waarden en lage NDWI waarden,
5. Bomen of schaduwen met hoge NIR/NDVI ratio’s.
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Visuele inspectie van RGB beelden is gebruikt om het automatische klassen-onderscheid
kwalitatief te valideren. Figuur 2.12
geeft een voorbeeld van deze classificatie.

Figuur 2.12 voorbeeld van de vegetatieclassificering

Figuur 2.13
geeft een ander voorbeeld van de classificering. Het bovenste figuur geeft de
luchtfoto, het figuur daaronder geeft de classificatie van de pixels langs het kanaal. Hierin is te
zien dat bomen en struiken geen onderdeel zijn van de classificatie omdat de methode focust
op de vegetatie binnen de kanaaloevers. De blauwe kleur in dit figuur zijn pixels met alleen
water (hoge NDWI waardes). Bomen en oevervegetatie hebben hoge waarden in de NIR band,
en lage waarden in de groene band en kunnen daarmee goed worden onderscheiden van het
signaal waar ook een water-component in zit. Op basis van dit verschil kunnen ze uit het figuur
worden weggeknipt.

Figuur 2.13 Voorbeeld 1:Verschillende klassen langs de Leijgraaf vergeleken met het RGB beeld
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De methode is in staat om bruggen uit de classificatie te filteren en deze niet mee te nemen in
de verdere analyse. Misclassificatie komt nog wel af en toe voor als emergente vegetatie erg
licht is, met zeer hoge reflectiewaardes: De ‘witte vlek’ in Figuur 2.14 is een voorbeeld waar
vegetatie met een duidelijk afwijkende kleur op het wateroppervlak drijft. De vegetatie index en
de waterindex zijn hier erg laag, waardoor de pixels niet als water of vegetatie worden
geclassificeerd. Mogelijk betreft het hier vegetatie in een ‘schuimige’ algendrijflaag, maar dit
kon niet in het veld worden gevalideerd.

Figuur 2.14 Voorbeeld3:verschillende vegetatieklassen langs de Leijgraaf, waarbij de brug niet wordt meegenomen in de
analyse maar ook een stuk drijvend materiaal niet goed kan worden geclassificeerd.

GeoTiffs met de geclassificeerde waardes in het totale gebied zijn het uiteindelijke resultaat
van de classificatie, en deze kunnen daarna voor verdere analyses in het hydraulische
analyses worden gebruikt, zoals beschreven in de volgende secties.
2.3.4

Validatie
In paragraaf 2.2.3 hebben we de vegetatie-data beschreven die beschikbaar is in de Leijgraaf.
Voor de validatie van de classificatie van de multispectrale beelden zijn de gevonden NDVI
waardes vergeleken met de data van de meetpunten. Hierbij is gebruik gemaakt van een
visuele vergelijking van de data met de geclassificeerde beelden, omdat er slechts een beperkt
aantal validatiepunten beschikbaar is.
Figuur 2.15
, Figuur 2.16
en Figuur 2.17 geven op 3 verschillende manieren deze
visuele validatie weer. Figuur 2.15
toont het RGB-beeld van de luchtfoto’s samen met de
biomassametingen per validatiepunt (g/m2). Hierop is duidelijk te zien dat de hogere
biomassa’s langs de randen van de beek zijn gemeten, waar ook emergente/oevervegetatie
zichtbaar is op de foto.
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Figuur 2.15 Luchtfoto (RGB) van de Leijgraaf op de punten waar ook de biomassa is gemeten.

Figuur 2.16
geeft van de luchtfoto de afgeleide NDVI waardes en Figuur 2.17
de
vergelijking tussen de veldmetingen en de classificatie in bedekkingsklassen. De visuele
vergelijking toont dat er een redelijk goede match is tussen de veldbiomassa metingen en de
verwachtingen dat dit in de classificaties goed wordt gerepresenteerd. Wel blijkt dat de exacte
inmeting van de veldpunten niet helemaal correct is verlopen, omdat bijv. het punt direct langs
de weg (het onderste punt) ‘op de weg’ valt. Er is dus enige onnauwkeurigheid in de dGPS
locaties, waardoor er een beetje door de oogharen heen gekeken moet worden.

Figuur 2.16 Luchtfoto (RBG) van de Leijgraaf,berekende NDVIen biomassa metingen (rood de hoge biomassa en groen de lage
biomassa).
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Figuur 2.17 Classificatie van de luchtfotos’ in vergelijking met de biomassawaarden per plot (g/m2) waarbij klasse 1 – mogelijke
vegetatie onder water; klasse 2 – veel vegetatie onderwater en dicht bij het wateroppervlak, 3- vegetatie tot op het
wateroppervlak, 4 – vegetatie boven het wateroppervlak, 5 – bomen of schaduw.

2.4

Hydraulische analyse ruimtelijke variaties
Voor de hydraulische analyse van ruimtelijke variatie in vegetatie is gebruik gemaakt van de
volgende gegevens:
1. Metingen van de waterstand voor en na maaien (‘GPS’)
2. Geclassificeerde beelden (vorige paragraaf)
3. Coördinaten van de loop van de Leijgraaf (MAAILEI.lit model)

2.4.1

Metingen van de waterspiegel
Tijdens het veldexperiment zijn metingen gedaan van de waterspiegel. De resultaten zijn te
zien in Figuur 2.18
, waarbij de codes achter ieder stuwpand de stuwcodes aangeven van
respectievelijk de bovenstroomse en benedenstroomse stuw van het stuwpand. Uit deze
metingen is duidelijk te zien dat de waterstand na dit maaimoment is gedaald.
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Figuur 2.18 dGPS metingen van de waterstand (op de x-as de langscoördinaat van de beek)

2.4.2

Verdeling van klassen & begroeiingsgraad
De begroeiingsgraad (of vegetatiegraad) is de hoeveelheid vegetatie ten opzichte van de
hoeveelheid water. Dit wordt vaak gebruikt als een maatstaaf voor de ruwheid in het systeem.
Er bestaan verschillende definities van de begroeiingsgraad. De meest gangbare is de verticale
begroeiingsgraad Bx, bepaald uit percentage vegetatie in de dwarsdoorsnede van de waterloop
(Figuur 2.19 ). Een andere, makkelijker te meten maat is de horizontale begroeiingsgraad
BA, bepaald uit de hoeveelheid van bovenaf gemeten vegetatie.

Figuur 2.19 De meest gangbare definitie van de begroeiingsgraad (hier: ‘vegetative blockage factor’). Figuur uit Västilä &
Järvelä (2018)

Om de horizontale begroeiingsgraad (BA) af te leiden uit de geclassificeerde beelden zijn de
volgende stappen genomen. Ten eerste zijn de geclassificeerde bestanden in rasterformaat
(*.tif) omgezet naar ongestructureerde puntdata. Voor elk stuwpand zijn langs de waterloop op
honderd punten locaties gedefinieerd op de as van de rivier, waarbij de afstand tussen de
punten gelijk is gehouden.
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Vervolgens moet voor elk van deze locaties het percentage worden bepaald van de klassen.
Dit wordt gedaan door elk punt uit de puntenwolk toe te wijzen aan een locatie langs de
waterloop, door middel van een k-Nearest Neighbour classificatiealgoritme. Vervolgens wordt
voor alle locaties de verdeling over de zes klassen bepaald, op basis van het totaal aan die
locatie toegeschreven punten. Het totaal aantal punten per dwarsprofiel kan verschillen, met
name door niet-classificeerbare beelden. Als een groot gedeelte van een dwarsprofiel nietclassificeerbaar is, kan de verdeling tussen vegetatie en water mogelijk niet betrouwbaar
worden vastgesteld. Om deze reden wordt ook het aantal datapunten berekend. Dit wordt
weergegeven als een relatieve hoeveelheid. Eerst wordt het dwarsprofiel gevonden, waar de
meeste datapunten voor zijn. Vervolgens wordt het aantal punten in ieder dwarsprofiel door dat
maximum aantal gedeeld.

Figuur 2.20 De balken tonen de verdeling over de zes klassen langs de Leijgraaf, voor traject 211C. De rode lijn toont de relatieve
hoeveelheid datapunten waarop die verdeling gebaseerd is, uitgedrukt in percentage.

De resulterende percentages voor traject 211C zijn weergegeven in Figuur 2.20
. Over
dit traject is het percentage water over het algemeen hoog (rond 60%), met uitzondering van
twee duidelijke punten, rond 600m en 700m benedenstrooms van stuw 211C. Hier worden
hoge percentages van vegetatie onder water waargenomen. Dit kan duiden op een
‘vegetatieprop’. In Figuur 2.21 is de ‘prop’ duidelijk zichtbaar. Dit is minder duidelijk bij de prop
rond 700m: in Figuur 2.22
is te zien dat het percentage vegetatie weliswaar hoog is, maar
dat er een paar missende datapunten zijn; hier kon geen classificatie worden gedaan. Het
relatief aantal datapunten, waarop de verdeling over de klassen is bepaald (weergegeven in
Figuur 2.20
) is dus een belangrijke maatstaf voor interpretatie van de figuur. Hierin zou in
een vervolg nog verder gevarieerd kunnen worden om te kijken in hoeverre deze keuze van
invloed is op het resultaat.

24 van 92

Peilen en vegetatie – Proeftuin Zuid

1220765-012-BGS-0013, 5 april 2019, definitief

Figuur 2.21 De puntenwolk rondom 600m benedenstrooms van stuw 211C. De ‘vegetatieprop’ rond 600m is hier duidelijk
zichtbaar.

Figuur 2.22 De puntenwolk rondom 600m benedenstrooms van stuw 211C. De ‘vegetatieprop’ rond 600m is hier duidelijk
zichtbaar.

De horizontale begroeiingsgraad BA kan op verschillende manieren uit de data afgeleid worden.
We onderscheiden drie methodes:
-

Methode 1: alles wat niet water is, is vegetatie (Begroeiing is klassen 1-5)
Methode 2: Mogelijke vegetatie wordt gezien als water (Begroeiing is klassen 2-5)
Methode 3: Enkel drijvende vegetatie en vegetatie boven water wordt als vegetatie
geteld (Begroeiing is klassen 3-5).
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Figuur 2.23 De horizontale begroeiingsgraad BA als functie van afstand vanaf de stuw, voor traject 211C – 211B

In Figuur 2.23 worden de begroeiingsgraden weergegeven, berekend volgens de drie
verschillende methoden voor traject 211C. Het verschil tussen methode 3 en methode 1/2 is
groot. Omdat Methode 3 enkel de vegetatie meeneemt die direct zichtbaar is boven de
waterspiegel, kan dit verschil worden opgevat als een meerwaarde van het gebruik multispectrale methoden ten opzichte van reguliere zichtbaar-licht camera’s, waarin voor de
classificatie ook de NIR en RedEdge banden worden gebruikt om beter onderscheid te maken
tussen water en ondergedoken vegetatie.
2.4.3

Koppeling van begroeiingsgraad en gemeten waterstanden
Om de gemeten waterstanden (paragraaf 2.4.1) te koppelen aan de begroeiingsgraden
afkomstig uit de beeldanalyse (paragraaf 2.4.2) is ieder punt in de dGPS data gekoppeld aan
het meest nabijliggende punt op de rivier-as (Figuur 2.24
).

Figuur 2.24 Een gecombineerde figuur van de begroeiingsgraad (uit ingevlogen beelden), en de gemeten waterstand voor en
na maaien, voor stuwpand 211I-211H.
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Uit Figuur 2.24 lijkt het aannemelijk dat op het moment de beelden werden ingevlogen, het
onderhoud nog niet had plaatsgevonden, omdat er een significante vegetatieprop aanwezig
lijkt te zijn tussen 800 m en 1500 m benedenstrooms van de stuw. De prop op het einde van
het traject kan duiden op ophoping van vegetatie bij een drijver. De plotselinge verhoging van
de waterstand vanaf 1000m tot aan de stuw (tussen 1000 en 0m afstand van de stuw) zou
(mede) veroorzaakt kunnen worden door de vegetatie, maar ook door geometrie (bv. lokale
vernauwing van de watergang).
Waterstanden langs de beek worden bepaald door de klepstanden van de benedenstroomse
stuw, afvoer, lokale geometrie en ruwheid. Van waterstanden en afvoer zijn metingen, terwijl
lokale geometrie bekend is uit het aangeleverde SOBEK model. De ruwheid kan worden
afgeleid uit het oplossen van de stromingsvergelijkingen, gegeven de metingen en de
geometrie. Deze berekende ruwheid is uniform: er is één constante waarde voor een gegeven
tijdstip en stuwpand.
In werkelijkheid zijn er goede redenen om aan te nemen dat ruwheid niet-uniform is,
bijvoorbeeld doordat de begroeiingsgraad op sommige punten hoog is, en op andere punten
laag. Om een gevoel te krijgen voor de uniformiteit van de ruwheid wordt een SOBEK
berekening met uniforme ruwheid vergeleken met de dGPS metingen van de waterstand langs
de beek, en met de begroeiingsgraad die is afgeleid uit de beeldanalyse.
Grote afwijkingen tussen de dGPS metingen en de SOBEK modelresultaten kan duiden op
niet-uniformiteit.
Deze analyse wordt uitgevoerd voor de trajecten waarvoor dGPS metingen aanwezig zijn voor
en na het maaien, en waarbij de afvoergegevens van juni 2018 bekend zijn. Dit zijn de trajecten
211K, 211J en 211I. De randvoorwaarden en (uniforme) ruwheden staan in Tabel 2.2.
De
resultaten worden aan de hand van de figuren besproken.
Tabel 2.2

Datum

Randvoorwaarden en uniforme ruwheid voor de trajecten voor maaien (7 juni) en na het maaien (21 juni)

traject

Q
[m3s-1]

7 juni
21 juni
7 juni
21 juni
7 juni
21 juni

211K
211K
211J
211J
211I
211I

0.83
1.21
0.53
0.62
0.84
0.09
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Waterstanden
(stuwmetingen)
Bovenstr. Benedenstr.
[m]
[m]
9.55
9.36
9.47
9.36
9.20
8.89
9.08
8.89
8.57
8.40
8.53
8.39

Waterstanden
(GPS metingen)
Bovenstr. Benedenstr.
[m]
[m]
9.58
9.37
9.45
9.35
9.15
8.86
9.02
8.88
8.63
8.49
8.47
8.41

Manning
[sm-1/3]
0.08
0.04
0.18
0.10
0.14
-
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Figuur 2.25 Boven: Vergelijking tussen SOBEK modelresultaat (gebruik makend van uniforme ruwheid, benedenstroomse rand
uit stuwmetingen), dGPS metingen van de waterstand. Beneden: begroeiingsgraden uit de beeldanalyse.

Figuur 2.26 Boven: Vergelijking tussen SOBEK modelresultaat (gebruik makend van uniforme ruwheid, benedenstroomse rand
uit dGPS metingen), dGPS metingen van de waterstand. Beneden: begroeiingsgraden uit de beeldanalyse.
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211I - Voor het maaien
De dGPS metingen in stuwpand 211I (Figuur 2.25
) laten zien dat de waterstanden voor
het maaien op de benedenstroomse helft van het traject (tussen 1500 m en 3000 m) niet veel
veranderen. Bovenstrooms van 1500 m stijgen de waterstanden geleidelijk. De overeenkomst
tussen modelresultaten en de dGPS metingen zijn goed op de bovenstroomse helft van het
traject, maar zienlijk minder op de benedenstroomse helft.
Het is opvallend dat de benedenstroomse waterstanden, tot vlak bij stuw 211H, voor de meeste
meetpunten bijna 9 cm hoger liggen in de dGPS metingen dan in de stuwmetingen op 7 juni,
maar ook op omliggende dagen. Om een foutieve benedenstroomse rand uit te sluiten, hebben
wij dezelfde berekening gedraaid, maar met de dGPS metingen als randvoorwaarde. Het
resultaat (Figuur 2.26 ) laat zien dat de waterstanden tussen 500 m en 1500 m niet verlopen
volgens de uniforme verwachting. Uit beeldanalyse blijkt dat er op dat traject een hogere
concentratie vegetatie is.
De relatie tussen de opstuwing en de aanwezigheid van de vegetatie is desalniettemin
tegenovergesteld aan verwachtingen. Een mogelijke verklaring is dat de vegetatie die te zien
is op de beelden drijvende vegetatie is, die de ruwheid niet beïnvloed.
De consistente verschillen tussen dGPS metingen en stuwmetingen voor stuw 211H,
bovenstrooms, kan duiden op een bias (ijkfout) van het meetinstrument.
211I - Na het maaien
De waterstanden na het maaien kunnen door de lage afvoer niet goed worden gesimuleerd
door SOBEK. Dit kan duiden op onnauwkeurigheid in de afvoermeting. De waterstanden na
het maaien lijken desalniettemin in overeenstemming te zijn met een uniforme ruwheid.
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Figuur 2.27 Boven: Vergelijking tussen SOBEK modelresultaat (uniforme ruwheid, benedenstroomse rand uit stuwmetingen),
dGPS metingen van de waterstand. Beneden: begroeiingsgraden uit de beeldanalyse.

211J - Voor het maaien
Traject 211J is een korter traject dan 211I, met een opvallend lagere afvoer in vergelijking met
de omliggende trajecten. Het benedenstroomse verschil tussen de dGPS metingen en
stuwmetingen is relatief klein ( 3 cm).
De overeenstemming tussen modelresultaten en dGPS metingen is niet goed (Figuur 2.27 ,
boven): de modelresultaten overschatten de waterstanden op vrijwel het hele traject. Dit is
consistent met een type uniformiteit waarbij het bovenstroomse traject ruwer is, en het
benedenstroomse traject gladder (Penning et al 2018a). De beeldanalyse (Figuur 2.27
,
beneden) ondersteunt deze conclusie: bovenstrooms (< 1000 m) is sprake van een hoge
begroeiingsgraad, en benedenstrooms (> 1000 m) is deze lager.
211J - Na het maaien
De modelresultaten laten zien dat na het maaien in overeenstemming zijn met dGPS
resultaten. Een uniforme ruwheid kan hierdoor worden aangenomen.
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Figuur 2.28 Boven: Vergelijking tussen SOBEK modelresultaat (uniforme ruwheid, benedenstroomse rand uit stuwmetingen),
dGPS metingen van de waterstand. Beneden: begroeiingsgraden uit de beeldanalyse.

211K - Voor het maaien
Traject 211K is een erg kort traject met een relatief klein verval. De waterstanden voor het
maaien worden voor het grootste deel van het traject onderschat door SOBEK, wat kan duiden
op niet-uniforme ruwheid waarbij de hoogste ruwheid benedenstrooms aanwezig is (Penning
et al 2018a.). Dit lijkt ook geconcludeerd te kunnen worden uit de beeldanalyse, hoewel
methode 1 en 2 over het hele traject een extreem hoge vegetatiedichtheid laten zien. De
beeldanalyses van dit traject zijn echter minder betrouwbaar, vanwege missende data en
weinig datapunten benedenstrooms (zie bijlage A 2).
211K - Na het maaien
De modelresultaten na het maaien lijken qua overschatting op de modelresultaten voor het
maaien. Omdat na het maaien een uniform profiel wordt verwacht, kan op basis van vergelijking
van beide tijdstippen niet hard worden gemaakt dat niet-uniformiteit in dit traject een grote rol
speelt.
Algemene conclusies
Uit vergelijking tussen de trajecten 211I, 211J en 211K werden de volgende zaken
geconstateerd:
•
•

De ruwheid is in alle trajecten na het maaien bij benadering uniform
De ruwheid voor het maaien is bij 211I en 211J bij benadering niet-uniform. Deze
conclusie kan niet sterk worden gemaakt voor 211K.

Het leggen van een directe relatie tussen begroeiingsgraad en niet-uniforme ruwheid vereist
nadere analyse, waarbij onzekerheid in de begroeiingsgraad (zie bv. 211K) nadrukkelijk moet
worden meegenomen en het tijdstip van de opname van de beelden en het meten van
waterstanden goed wordt afgestemd.
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Het leggen van een relatie tussen de niet-uniforme begroeiingsgraad en een representatieve,
uniforme ruwheid kan op korte termijn meer waarde opleveren m.b.t. het voorspellen van
kritieke waterstanden.
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3
3.1

Hydraulische analyses tijdseries
Beschrijving ingewonnen data
We hebben de volgende data gekregen:
•
•
•

3.2

Hydraulisch model: Het ‘MAAILEI.lit’ SOBEK-RUR model
Hydraulische data:
o Afvoeren, waterstanden en klepstanden bij 14 stuwen
o GPS metingen van de waterstand tijdens het traject
Een overzicht van maaimomenten vanaf 2013

Initiële analyse van de data
Op de aangeleverde hydraulische data is voorafgaand aan verdere analyse een controle
uitgevoerd op bruikbaarheid. Bij de controle van de data is gekeken naar kwaliteit van de data
(missende data, uitschieters) en of de data hydraulisch gezien logisch is.

Figuur 3.1 Afvoerreeks voor stuw 211J. De figuren van andere stuwen staan in de bijlage.

De volledigheid van de data is over het algemeen goed. In Figuur 3.1 is een typische
afvoerreeks van een bovenstroomse stuw getoond. De gemiddelde afvoer over alle jaren is
hier 0.69 m3s-1. Over het algemeen is de afvoer bovenstrooms hoger dan benedenstrooms.
De afstanden tussen de stuwen zijn meestal in de orde van enkele kilometers. Er zijn enkele
zijstromen, vooral benedenstrooms. Doordat instroom onder vrij verval plaatsvindt zijn er geen
metingen van de toename in de afvoer. Verschillen in de afvoer van stuw tot stuw moeten dus
verklaard worden uit (onbekende) instroming. Over het algemeen komen de tijden van
afvoerpieken goed overeen tussen de verschillende stuwen, en is de afvoer in dezelfde orde
van grootte.
Sommige verschillen kunnen echter niet verklaard worden uit significante zij-instroming. Een
voorbeeld hiervan zijn de hogere afvoeren op 211K ten opzichte van 211J, met name bij
piekafvoeren in maart en december (Figuur 3.2). Uit overleg met Waterschap Aa en Maas (d.d.
14 september 2018) is een foutieve correctie bij verdrinking van de stuw een mogelijke
verklaring.
Peilen en vegetatie – Proeftuin Zuid

33 van 92

1220765-012-BGS-0013, 5 april 2019, definitief

Figuur 3.2 Afvoerreeks in 2017 voor stuw 211J en 211K. De afvoer bij 211K is hoger dan 211J, met name op de pieken. De figuren
van andere stuwen staan in de bijlage.

De Leijgraaf heeft een gemiddeld bodemverhang van ongeveer 37 cm per kilometer en
positieve afvoer over de stuwen heen. Hierdoor wordt een positief verhang verwacht tussen de
stuwen, zodat de waterstand bij de bovenstroomse stuw hoger is dan de waterstand bij de
benedenstroomse stuw. Voor elke stuw is het verhang van de waterstand berekend. Hieruit
blijkt dat met name bij de benedenstroomse trajecten (211B t/m 211E) er vaak een negatief
verhang optreed (Figuur 3.3). Ook na overleg met Waterschap Aa en Maas (dd. 18 september
2018) is er geen voor de hand liggende verklaring gevonden voor deze verhangen. Controle
en zo nodig herijking van de instrumentatie bij deze stuwen is daarom aan te raden.

Figuur 3.3 Het verhang van de waterstand op het traject tussen stuw 211B en 211A, afgezet tegen de afvoer.

Op basis van de analyse van de data zal verdere hydraulische analyse zich beperken tot de
trajecten 211K tot en met 211G.
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3.3

Berekende ruwheden
Op basis van de aangeleverde gegevens kan de ruwheid in de verschillende stuwpanden
berekend worden. Dit is op de volgende manier aangepakt:
1. Het SOBEK-Rural model MAAILEI.lit is omgezet naar een SOBEK 3.7.9 model
2. Het model is opgeknipt in 12 verschillende trajecten. Elk traject is genoemd naar de
bovenstroomse stuw. Traject ‘211J’ is dus het traject tussen stuw 211J en 211I.
3. Voor geselecteerde trajecten is de ruwheid berekend:
a. De gemeten waterstand benedenstrooms wordt opgelegd als randvoorwaarde
benedenstrooms
b. De gemeten afvoer bovenstrooms wordt opgelegd als randvoorwaarde
bovenstrooms
c. De uniforme ruwheid (uitgedrukt als Manning n) wordt door middel van
automatische optimalisatie berekend.
Deze analyse is uitgevoerd voor de trajecten 211K tot en met 211G. Voor trajecten
bovenstrooms hiervan (211M, 211N en 211L) is geen data beschikbaar. De data van trajecten
benedenstrooms hiervan (211F t/m 211B) is niet van voldoende kwaliteit (zie vorige paragraaf).
Om verschillende redenen kan er niet altijd een ruwheid berekend worden. Er zijn drie
verschillende ‘foutmeldingen’: (1) er is een gat in de data (‘missende data’), (2) het SOBEK
model kon niet met de gewenste nauwkeurigheid een ruwheid berekenen (‘onnauwkeurig
model’), (3) het verhang is negatief (‘negatief verhang’). Er wordt om de dag een ruwheid
berekend.

Figuur 3.4 De ruwheid op het traject 211I – 211J door de tijd heen

Figuur 3.4 laat zien hoe de ruwheden op traject 211I door de tijd veranderen. De ruwheden zijn
over het algemeen vrij hoog, met uitschieters tot 0.8 sm-1/3. Dit ligt ver buiten de gangbare
waarden voor rivieren (0.03 – 0.05 sm-1/3). Dit wordt desalniettemin vaker waargenomen bij
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begroeide watergangen in Nederland, en kan duiden op een hoge begroeiingsgraad. De
invloeden van de seizoenen zijn duidelijk terug te zien, met hogere ruwheden in de zomer en
lagere ruwheden in de winter. In 2013 is veel missende data. In deze periode vond onderhoud
plaats (pers. Communicatie WS Aa en Maas). Na het onderhoud zien we lagere ruwheden
(vooral lagere pieken in de zomer).
Vergelijking met de afvoer (Figuur 3.1) laat zien dat in de periode na 2013 ook een hogere
gemiddelde afvoer in het systeem aanwezig is. Een sterk verband tussen ruwheid en afvoer is
duidelijk terug te zien in de resultaten (Figuur 3.5, links). De hogere ruwheden voor 2013
kunnen dus mogelijk verklaard worden uit een gemiddeld hogere afvoer, hoewel aanvullende
analyse nodig is om zo’n verband uit te drukken in statistisch significante termen. Er is nu nog
niet gekeken naar de gemiddelde ruwheidsstijging in het groeiseizoen, en of deze over alle
stuwpanden gelijk karakter vertoont. We bevelen aan dit in een vervolg stadium te analyseren.

Figuur 3.5 Links: De relatie tussen afvoer en ruwheid. Elke punt is een berekende ruwheid in de periode 2003-2018. Rechts: de
verdeling van ruwheden over de seizoenen.

Naast afhankelijkheid van ruwheid is een seizoensafhankelijkheid zichtbaar. Ruwheden zijn
vaker hoger in de zomer, en lager in de winter (Figuur 3.5, rechts).
Een derde verklarende factor voor ruwheden is planmatig of correctief onderhoud, waarbij (een
deel van) de vegetatie door middel van maaien verwijderd wordt. Er is een overzicht bekend
van de maaitrajecten. Voor traject 211I zijn de berekende ruwheden naast de bekende
maaimomenten gelegd (Figuur 3.6) tussen 2013 en 2018. Uit deze (visuele) inspectie blijkt dat
een maaimoment lang niet altijd leidt tot een significante afname in de ruwheid. Hierbij wordt
opgemerkt dat (a) onderhoud niet altijd over het gehele stuwpand plaatsvindt en dat (b)
gemaaid materiaal niet altijd direct na het maaien verwijderd wordt. Met die kanttekening, is de
gemiddelde ruwheid de week voor elk maaimoment en de gemiddelde ruwheid de week na elk
maaimoment berekend. De eerste tien waarden staan in Tabel 3.1. Ook uit de verdeling blijkt
geen duidelijk effect. Van de 213 maaimomenten is de ruwheid in de week na het maaien in
111 gevallen lager, en in 92 gevallen hoger. Gemiddeld genomen neemt de ruwheid af met
0.012 sm-1/3, maar met een standaardafwijking van 0.034 sm-1/3 is de spreiding groot. Ten
opzichte van seizoens- en afvoerafhankelijkheid, lijkt onderhoud geen sterke verklarende factor
voor de ruwheid te zijn.
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Tabel 3.1 Eerste tien maaimomenten met gemiddelde ruwheid in de week voor het maaien, en de gemiddelde ruwheid in de
week na het maaien

Maaimoment
Manning [sm-1/3]
Begin
Eind
Voor
Na
13-07-15 19-07-15
0.15
0.12
11-08-14 17-08-14
0.09
0.07
03-11-14 09-11-14
0.09
0.11
01-07-13 07-07-13
0.12
0.13
01-07-13 07-07-13
0.12
0.13
28-10-13 03-11-13
0.10
0.06
28-10-13 03-11-13
0.10
0.06
03-08-15 09-08-15
0.11
0.14
26-10-15 01-11-15
0.09
0.11
13-07-15 19-07-15
0.15
0.12

Figuur 3.6 De berekende ruwheden en maaimomenten voor stuwtraject 211I

3.4

Discussie van de resultaten
Uit de resultaten komt afvoer- en seizoensafhankelijkheid duidelijk naar voren. Deze
afhankelijkheden zijn (deels) te verklaren.
De ruwheid is in dit rapport uitgedrukt met de Manning waarde n. Deze is gerelateerd aan de
𝑅1/6

algemene ruwheidscoefficient van Chézy volgens 𝐶 = 𝑛 , waarbij R de hydraulische straal is.
De waarde n beschrijft de mate van weerstand die de stroming ondervindt en wordt vaak
gebruikt als een ‘kalibratieparameter’. Vegetatie wordt daarbij echter niet expliciet (direct)
meegenomen. Er zijn verschillende vergelijkingen die stroming door vegetatie gebruiken om
de ruwheid te berekenen.
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Hierbij wordt vaak onderscheid gemaakt tussen het doorstroomde deel en het overstroomde
deel van de vegetatie. Hierbij geldt: hoe lager de vegetatie, hoe kleiner het doorstroomde deel
en hoe minder vegetatie bijdraagt aan de ruwheid. Bij hogere afvoeren, gaat de vegetatie
‘liggen’. Dit heeft grote invloed op de weerstand die de vegetatie biedt op de stroming. Hierdoor
zal de weerstand bij hogere afvoeren afnemen. Zo’n verband is aannemelijk uit de resultaten
(Figuur 3.5, links). Bij hoge afvoeren (meer dan 2 m3s-1) is de waarde van de berekende
Manning waarde op ‘normale’ waarden, maar bij lage afvoeren stijgt de ruwheid snel. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat bij lage afvoeren de vegetatie ‘rechtop’ staat, en de stroming
meer blokkeert.
De seizoensafhankelijheid kan verklaard worden door twee oorzaken. Ten eerste komen hoge
afvoeren vaker in de winter voor, en lage afvoeren in de zomer. Daarom zijn de twee
verklarende variabelen (seizoen en afvoer) niet onafhankelijk. Desalniettemin is er bovenop het
afvoer-effect een duidelijk seizoenseffect (Figuur 3.5, links), de tweede oorzaak: Dit kan
verklaard worden uit de hoeveelheid vegetatie, die groter is in de zomer en kleiner in de winter.
Hierdoor zien we bij gelijke afvoer in de zomer een hogere ruwheid dan in de winter.
Het verder ontwarren van de drie verklarende variabelen voor ruwheid in de Leijgraaf (afvoer,
vegetatie en onderhoud) kan in de toekomst inzicht bieden in de vegetatiedynamiek van het
systeem, en leiden tot een voorspellend model.
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4
4.1

Discussie en plan van aanpak 2019
Algemene discussie veldproef resultaten 2018
Peilen en Vegetatie heeft in 2017 en 2018 stappen gezet voor het koppelen van vlakdekkende
informatie over vegetatie aan waterpeilen in beektrajecten. In 2017 is dit gedaan met behulp
van hyperspectrale en multispectrale camera’s op een drone, en in 2018 met een vliegtuig. De
drone-beelden waren van zeer goede kwaliteit, maar de wetgevingsaspecten van het inzetten
van drones beperken de grootschalige toepassing van deze techniek voor een totaal
beheergebied. Drone-gevlogen beeldenwinning is bruikbaar voor trajecten in het buitengebied
die niet groter zijn dan enkele kilometers, en waar wettelijk beperkende aspecten (zoals de
aanwezigheid van bebouwing, N-wegen, hoogspanning, spoorwegen en vliegvelden) niet
belemmerend zijn. De verwerking van de beelden kan enkele dagen duren, maar is in principe
te automatiseren tot snelle verwerking.
De voordelen van het vliegtuig boven de drone zijn dat de data voor grotere trajecten in één
keer kan worden ingevlogen. Stitching van deze beelden (zowel uit de drone als uit het
vliegtuig) kan door de uitvoerende marktpartij worden gedaan, gebruikmakend van Pix4D (een
standaard software pakket). De resolutie van de vliegtuigbeelden is met 0.25*0.25 m goed
genoeg voor de classificatie van de beelden in verschillende klassen van biomassa. Ook kon
de data binnen 2 weken na invliegen worden aangeleverd voor de verdere
verwerking. Inmiddels is duidelijk dat de resolutie van deze beelden nog verder verfijnd kan
worden naar ongeveer 10*10 cm door inmiddels nieuwere camera-technieken die beschikbaar
zijn gekomen, waarmee de nauwkeurigheid van multispectrale vliegtuigbeelden nog verder kan
worden verhoogd.
Een belangrijk aspect in het implementeerbaar maken van deze vlakdekkende informatie is dat
de beelden snel genoeg beschikbaar en analyseerbaar zijn. Inmiddels is een algoritme
gemaakt, waarin verschillende belangrijkste stappen automatisch kunnen worden doorlopen.
Wel moet er nog een handmatige correctie worden uitgevoerd vooraf om de gestitchte beelden
precies goed gegeorefereerd te krijgen. Deze stap kan mogelijk ook al door de marktpartij
worden gedaan. In beide gevallen zijn de inwinning van de data eenmalig, en is deze inwinning
nog redelijk kostbaar (drone beelden voor ongeveer 1500 euro per 2 km, vliegtuig ongeveer
10.000 euro voor 20 km in deze pilots - nb - voor invoegen in het primaire proces zouden
mogelijk andere financiële afspraken met marktpartijen kunnen worden gemaakt).

4.2

Doel 2019
In 2019 willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om satellietbeelden te gebruiken
voor het inwinnen van een groter gebied in één keer en hoe deze data te koppelen is aan
waterpeilbeheer. De voordelen van het gebruik van een satellietbeeld is dat met een enkel
beeld een heel beheergebied voor een waterschap kan worden beschouwd. Daarnaast hebben
satellieten een hoge frequentie van overpass, waardoor het mogelijk is meerdere beelden per
seizoen te hebben zolang wolkenbedekking deze beelden niet hindert.
Er zijn verschillende satellieten beschikbaar met verschillende resoluties en spectrale banden.
Sommige satellietbeelden zijn gratis beschikbaar (bijv. de EU-satellieten uit het Copernicus
programma, zoals de Sentinel2a en b) en andere zijn commerciële satellieten (bijv. de
Worldview satellieten van Digital Globe) waarvoor beelden moeten worden aangeschaft.

Peilen en vegetatie – Proeftuin Zuid

39 van 92

1220765-012-BGS-0013, 5 april 2019, definitief

Vragen die we in 2019 willen beantwoorden met betrekking tot de bruikbaarheid van
satellietbeelden zijn:
•

•
•

Hoe succesvol kan met satellietbeelden een vlakdekkende inwinning van data worden
gedaan voor kleine stromende wateren? (bijv. Is de resolutie nog voldoende voor een
goede vergelijking, is de classificatie nog voldoende goed, en hoe vaak zijn deze
beelden beschikbaar en hoe snel komen ze beschikbaar na inwinning door de
satelliet.)
Hoe verhouden de openbare en commerciële satellietbeelden zich met elkaar in
termen van kosten, verwerkingstechnieken en beschikbaarheid?
Hoe goed kan de informatie worden gekoppeld aan hydraulische gegevens van
enkele pilot-watergangen?

Naast deze vergelijking tussen de 3 verschillende platforms om data in te winnen voor
vlakdekkende informatie over vegetatie, willen we ook verder met de koppeling van deze data
aan hydraulische gegevens. Daar waar in 2018 een grote stap is gezet in het analyseren van
de hydraulische gegevens, moet er nog worden gewerkt aan een betere, en verder
geautomatiseerde koppeling tussen de beelden en de hydraulica. Hierbij wordt aandacht
gegeven aan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze koppeling en daaruit volgende
analyses en moeten onzekerheden met betrekking tot de ingewonnen data worden
gekwantificeerd.
Ook willen we kijken hoe deze koppeling van informatie beter kan worden gekoppeld aan de
huidige werkwijze binnen het waterschap met betrekking tot het maaiBOS. Hoe zou dit soort
vlakdekkende informatie kunnen worden gekoppeld aan het maaiBOS, en hoe kan het worden
ingezet op locaties waar geen maaiBOS beschikbaar is. We willen daarom een workshop
houden met betrokkenen om te discussiëren hoe informatie over de aanwezigheid van de
vegetatie het beste kan worden opgenomen in de dagelijkse praktijkvoering. De lessen van
deze workshop vormen een basis voor verdere uitwerking in 2020 van een tool waarin
vegetatieontwikkeling in ruimte en tijd beschouwd wordt in een geautomatiseerde en
gestandaardiseerde werkwijze.
4.2.1

Koppeling met andere initiatieven
Kennisvragen met betrekking tot de ontwikkeling van vegetatie-typen in de tijd zullen we verder
uitwerken met behulp van een studentonderwerp en in koppeling met het OBN-project
Kleinschalige Maatregelen.
Vragen die hierin moeten worden beantwoord zijn: maakt de wijze van maaien uit? Maakt het
tijdstip van maaien uit, en in hoeverre is de koppeling met sediment type en omgevingsfactoren
van belang in de hergroei van vegetatie. Komt hieruit voort dat er afwegingen moeten worden
gemaakt met betrekking tot de wijze van maaien, of is het ook zinvol om juist de propagulen te
verwijderen? Is er een maaistrategie die meer ecologische winst oplevert (zowel in termen van
ecosysteem functioneren als ook in termen van biodiversiteit gekoppeld aan KRWstandaarden). Er bestaat de mogelijkheid om deze student in een uitwisselingstraject te zetten
met het Center for Ecology and Hydrology in Edinburgh (Matthew O’Hare).
Koppeling met andere onderdelen van boeiende beekdalen: kunnen er ‘beheers-paden’
worden opgesteld vergelijkbaar met de ontwikkelingspaden voor langetermijnbeheer en
ontwikkeling van grootschaligere systemen onder klimaatveranderingen. En in hoeverre is
grootschalige morfologisch ingrijpen van belang in vegetatieontwikkeling. Heeft het zin om een
keuze te maken tussen tijdig baggeren voor waterkwaliteit en veelvoudig maaien?
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Koppeling met andere interne projecten van Aa en Maas zoals het data-lab project olv J. van
Keulen met betrekking tot maaibeheer in de Leijgraaf zou ook tot de mogelijkheden behoren.
Koppeling met initiatief van Rijkswaterstaat met betrekking tot de vergelijking van
hyperspectrale en multispectrale beelden voor de efficiënte monitoring van grote wateren en
mogelijkheid om soorten te onderscheiden.
Koppeling met het stroombaanmaaien project en de data die meerdere malen daarvoor in 2018
is ingevlogen voor kanaal van Deurne zou een beeld kunnen geven van de ontwikkelingen door
de tijd.
4.3

Plan van aanpak 2019
Activiteiten
Voor 2019 verwachten wij de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:
1. Analyse van beschikbare satellietbeelden in termen van kosten, beschikbaarheid en
verwerking. Hiervoor willen we ook een ‘hoog kwalitatief commercieel satellietbeeld’
aanschaffen (geschat op 10Keuro voor het totale beheergebied van Aa en Maas, we
zullen ook beschouwen hoe zo’n beeld ook voor andere doeleinden binnen het gebied
kan worden ingezet tijdens de workshop).
2. Analyse en classificatie van satellietbeeld data in termen van vlakdekkende vegetatie
informatie en het koppelen hiervan aan verdere analyse van de hydraulische gegevens.
3. Analyse door de tijd van dronebeelden van kanaal van Deurne?
4. Workshop met betrokkenen over de koppeling van de vlakdekkende beelden met
dagelijks peilbeheer: discussie en analyse over de huidige praktijk en wat een mogelijke
stap zou zijn om de additionele informatie mee te nemen in beheersbeslissingen om te
komen voor een suggestie voor de benodigde werkzaamheden om dit te realiseren in
2020.
5. Studentonderwerp over het opzetten van een database met trait-eigenschappen van
aquatische vegetatie in relatie tot respons op maaien en verwijderen.
6. Evaluatie van de bevindingen tot en met 2019 voor vervolg plannen in 2020 en
afronding in 2021.
7. Afronding van het DeltaFact, waarvoor in 2018 een concept is opgesteld.
Aanvullende overwegingen: in 2018 zijn tevens hyperspectrale beelden van de Leijgraaf
ingevlogen en multispectrale en hyperspectrale beelden van het kanaal van Deurne. Deze data
is nog niet geanalyseerd. Er is vanuit het waterschap behoefte aan het identificeren van
groeivormen en plantensoorten, vanuit ecologisch oogpunt (sparen van waardevolle soorten)
en waterkwantiteitsoogpunt (nauwkeurigheid van vertaling beelden naar ruwheden, en
simpelweg weten waar opstuwende/minder opstuwende soorten staan voor beheer). Als
hyperspectrale beelden hierbij kunnen helpen dan is het waardevol om deze te analyseren.
Momenteel wordt in een andere studie (voor RWS) gekeken naar de praktische bruikbaarheid
en analyseerbaarheid van deze data voor ondergedoken waterplanten in de grote wateren.
Hieruit blijkt dat hyperspectrale data (nog) niet makkelijk verwerkbaar is, en dat het kostbaar is
om deze data grootschalig te maken en dus voorlopig nog niet makkelijk kan worden ingebed
in het primaire proces. Verder overleg over deze data is dus noodzakelijk.
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Figuren hydraulische analyse luchtbeelden
Vegetatieverdeling
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A.2

GPS meting & begroeiingsgraad
Onderstaande figuren geven de informatie over de bedekkingsraden en ingemeten
waterstanden voor en na het maaien weer per stuwpand. Voor beschrijving van de methode
zie hoofdstuk 2.4.
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B.1

Figuren hydraulische analyse tijdseries
Afvoerreeksen (Gehele serie)
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B.2

Afvoerreeksen (2017, verschillen tussen stuwen)
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B.3

Waterstandverhangen
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B.4

Berekende ruwheden
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B.5

Berekende relaties tussen ruwheid en afvoer, seizoenen
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C

Deltafact concept

deltafact – Peilen en Vegetatie
IDEE/VERKENNING -> PROOF OF CONCEPT -> EXPERIMENT/PILOT -> IMPLEMENTATIE/IN GEBRUIK

INHOUD
INLEIDING
GERELATEERDE ONDERWERPEN EN DELTAFACTS
STRATEGIE MEERLAAGSVEILIGHEID
SCHEMATISCHE WEERGAVE
TECHNISCHE KENMERKEN
GOVERNANCE
KOSTEN & BATEN
PRAKTIJKERVARING EN LOPEND ONDERZOEK
KENNISLEEMTES
LITERATUUR/ LINKS
DISCLAIMER
REACTIES
INLEIDING
Vegetatie in stromende wateren moet worden beheerd voor zowel
waterkwantiteits- als kwaliteitdoelen. Te veel vegetatie kan de doorstroom
blokkeren en wateroverlast tot gevolg hebben. Tegelijkertijd is vegetatie een
belangrijk onderdeel van het ecologisch functioneren. Met name voor het
waterkwantiteitsbeheer is een beter inzicht in de relatie tussen het voorkomen
van vegetatie en de daarbij behorende ruwheid gewenst. Met een beter inzicht
in de hoeveelheid, locatie en ontwikkelingssnelheid van deze vegetatie kan een
meer risico-gestuurd maaibeheer worden ontwikkeld. Dit maaibeheer heeft een
focus op de locaties waar vegetatie daadwerkelijk ‘te veel’ is, terwijl vegetatie
kan worden gespaard om ecologische doelen te halen op plekken waar dit de
doorstroom niet hindert.
Deze deltafact zet de bestaande maaipraktijken op een rijtje en presenteert de
uitkomst van onderzoek over nieuwe aanpakken van maaibeheer.
GERELATEERDE ONDERWERPEN EN DELTAFACTS

Deze deltafact heeft te maken met de volgende onderwerpen:
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Vegetatiebeheer
Remote sensing
Vegetatiebeheer
Wateroverlast
Risicogestuurd beheer
Waterkwaliteit
Ecologische kwaliteit
Er is verband met de volgende Deltafacts:
Remote Sensing voor waterveiligheid
Remote Senisng voor waterkwantiteits-kwaliteitsbeheer
STRATEGIE

Watergangen worden veelal een of meerdere keren per jaar gemaaid om de doorvoer van water
te garanderen. Dit staat in sommige gevallen haaks op de ecologische doelen die moeten worden
behaald in deze wateren, in lijn met bijvoorbeeld de flora- en faunawet en de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Met het verwijderen van vegetatie uit de watergang verdwijnt het habitat van macrofauna
en vissen inclusief een deel van de dieren zelf en treden vaak negatieve neveneffecten op als
vertroebeling en zuurstofloosheid door opwoeling van de bodem en het achterblijven van
plantenresten. Het maaien is in veel gevallen schadelijk voor de ecologische waarden en
beheerders erkennen dit spanningsveld. Vandaar dat er wordt gezocht naar manieren om de
waterveiligheids- en ecologische doelen beter op elkaar af te stemmen. Naast het traditioneel
schonen onderscheiden we drie innovatieve methoden om tot een meer natuurvriendelijk en risicogestuurd maaibeheer te komen. Deze zijn hieronder uitgewerkt.
MaaiBOS – peilmetingen bij stuwen
Een Maai-BOS (beheerondersteunend systeem voor maaibeheer) combineert real-time metingen
van de waterpeilen (veelal per stuwpand) met een op een hydraulisch model gebaseerde
waterstand-afvoer (ook wel QH-) relatie. Het Maai-BOS zoekt zo het maximaal toelaatbaar peil bij
een gegeven afvoer. Door deze relatie te vergelijken met real-time metingen van het peil, kan op
een inzichtelijke manier worden bekeken of de afvoercapaciteit voldoende is. Het MaaiBOS wordt
veelal ingezet op hoofdwatergangen, waarin aquatische vegetatie en het beheer daarvan als
belangrijk worden beschouwd. Het MaaiBOS wordt vaak gebruikt voor zowel het concreter
inplannen van de vaste maairondes, en ook voor inschattingen of er extra maairondes nodig zijn.
Het MaaiBOS wordt veelal ingezet op de grotere watergangen omdat daar meer kans op afvoer is
(zonder afvoer geen MaaiBOS informatie). Verder is er in de hoofdwatergangen vaak al betere
meetinfrastructuur aanwezig.
‘Dottermaaien’ - Impact van lokale vernauwingen vlakdekkend in beeld
De filosofie van ‘Dottermaaien’ is ‘maaien wat moet, maar laten wat kan’. De techniek hierachter
bestaat uit het in kaart brengen van aquatische vegetatie en voorspelling van seizoensmatige
vegetatiegroei en beheersmatige ingrepen. Het in kaart brengen van vegetatie is belangrijk om
bijvoorbeeld lokale vernauwingen door vegetatiegroei binnen een beschouwd stuwpand of
beektraject te ontdekken. Lokale proppen binnen het stuwpand kunnen immers voor
peilveranderingen zorgen die niet noodzakelijkerwijs bij de bovenstroomse stuw worden
opgemerkt. Het verwijderen van lokale vernauwingen of proppen kan alleen worden uitgevoerd als
er een goed zicht is op waar deze vernauwingen zich binnen het stuwpand bevinden. Het
dottermaaien is vooral bedoeld voor seizoensmatig optredende propvorming, waarbij aan het
einde van het jaar een watergang mogelijk nog wel volledig geschoond moet worden. Op deze
manier worden ontwikkelingen in het groeiseizoen zo min mogelijk gestoord, maar blijft het risico
op grootschalige verlanding binnen de perken. Voor het in kaart brengen van proppen kan met
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behulp van vlakdekkende camera-beelden een goed inzicht worden behaald. Wanneer deze
worden gekoppeld aan een hydraulisch model van de betreffende watergang is na te gaan of deze
vernauwingen een impact hebben op het peil en mogelijke risico’s op wateroverlast. Een ander
aspect is het in kaart brengen van alle mogelijke ‘vernauwende’ risico’s’ zoals te krappe duikers,
ophoping van bagger en sediment. Door een goede afweging van deze drie risico’s wordt beheer
doelgerichter. Deze methode is nog sterk in ontwikkeling, maar de eerste resultaten zijn
veelbelovend.
Stroombaanmaaien
Bij stroombaanmaaien wordt gekozen voor een combinatie van functies, waarbij ruimte is voor
vegetatie en doorstroming door in de langsrichting van de watergang een deel van de vegetatie te
laten staan en een stroombaan daarbinnen vrij te maken. De stroombaan moet voldoende ruim
worden gekozen voor het afvoeren van beoogde hoogwater-debieten. Stroombaanmaaien kan
zowel worden uitgevoerd met een maaiboot als vanaf de kant met een kraan met maaikorf. Deze
methode is in de praktijk op enkele plekken al met succes getest, en ook vanuit praktisch
perspectief goed realiseerbaar. Er lopen op dit moment onderzoeken naar de keuze van de
breedte van de stroombaan in relatie tot de snelheid waarmee een stroombaan weer dichtgroeit.
Ook blijkt in sommige gevallen dat het sparen van de oeverzone bij gebruik van een maaiboot kan
leiden tot mono-culturen van een specifieke soort (vaak liesgras) met een relatief lage ecologische
kwaliteit. Een manier om hier enige verjonging in aan te brengen is het alternerend maaien of
verleggen van de stroombaan na een gegeven tijdsperiode. Hierbij wordt opgemerkt dat ook moet
worden gelet op de praktische aspecten van het weghalen van verlandende oevervegetatie, omdat
dit soms technische risico’s voor de uitvoerder met zich meebrengt. Zo kan langdurig maaien
leiden tot boomopslag/verhouting en kunnen liesgraskraggen ontstaan waardoor de grens tussen
land en water slecht te onderscheiden is.
Specifieke maaistrategieën voor het bevorderen van de ecologische doelen:
Blokken sparen/ritsbeheer – het pleksgewijs laten staan van blokken vegetatie als toevluchtsoord
voor de fauna. Vanuit deze refugia kan de watergang opnieuw gekoloniseerd worden na het
maaien. Deze blokken zijn relatief klein, waarbij er wel moet worden beschouwd in hoeverre deze
blokken nog voor een aanvullende opstuwing zorgen en wat de optimale grootte en onderlinge
afstand is voor de hoogste ecologische waarden.
Gerichte maaistrategieën voor het remmen van de ontwikkeling van probleemvegetaties– het
‘pesten’ van bepaalde soorten, zoals sterrekroos of riet, door ze te maaien op de kwetsbare
momenten gedurende hun jaarlijkse ontwikkeling, waardoor de aanzet voor groei in het volgend
jaar minder sterk is. Kennis van de ecologische eigenschappen (life history traits) van de
plantensoorten is hiervoor onontbeerlijk.
Gefaseerd in ruimte en tijd maaien (ecologisch beheer) - Alleen waar en wanneer noodzakelijk
schonen, gefaseerd in ruimte en tijd en waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige
ecologische waarden. Bijvoorbeeld denken aan vluchtmogelijkheden voor vissen (kop van de sloot
niet schonen en vervolgens vanuit dit punt naar het uiteinde), of de maaikorf zo hanteren dat de
baard gespaard blijft. en waarbij er aandacht is voor de wijze van insteek
SCHEMATISCHE WEERGAVE

Een plaatje van het maaibos, plaatje van dottermaaien, plaatje van stroombaanmaaien uit het
boekje van Griffioen (stowa 2017)
TECHNISCHE KENMERKEN

Het waterpeil daalt als de afvoer daalt en stijgt als de afvoer stijgt. Maar de precieze relatie tussen
peil en afvoer laat zich door meer zaken beïnvloeden. In begroeide watergangen is vegetatie een
belangrijke oorzaak voor hogere peilen. Doordat vegetatie de doorstroming bemoeilijkt of zelfs
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blokkeert, wordt de waterstand ter plekke van de vegetatie opgestuwd. Deze opstuwing werkt
vervolgens tot ver bovenstrooms door.
Om de mate van opstuwing nauwkeurig te voorspellen, is veel informatie nodig. Zo is bekend dat
er een relatie is tussen de mate van blokkade door vegetatie en ruwheid (zie bijvoorbeeld Griffioen,
2017; Västilä & Järvelä, 2018). Ook is de weerstand van vegetatie afhankelijk van de mate van
doorstroming en overstroming, de flexibiliteit van vegetatie onder toenemende stroomsnelheid, de
eigen biomassa (dimensies van de stamen, aantal taken, bladeren), aangestroomde biomassa
(‘aangroei’ door organisch afval dat blijft hangen tussen de vegetatie), ondergroei (secundaire
vegetatie dat groeit in de luwte van de hoofdsoort) en ruimtelijke patronen (‘patches’). Deze
kenmerken zijn bovendien soort- en seizoensafhankelijk. Vegetatie kan waterlopen ook op andere
manieren beïnvloeden. Lokaal kan sediment neerslaan waardoor aanslibbing plaatsvindt en
vegetatie maakt oevers erosiebestendiger.
GOVERNANCE

In het huidige beheer wordt veel gebruik gemaakt van expert-judgement van de beheerders in het
veld of wordt gereageerd op signalen van omwonenden. Dit werkt naar behoren, omdat
ervaringskennis over het algemeen goed is. Maar door een toenemende complexiteit: denk aan
het afstemmen van het beheer op diverse watergebruikers (landbouw, natuur, recreatie, stedelijk
gebied), maar ook aan veranderingen in klimaat (meer extreme buien), neemt de behoefte aan
beleidstransparantie toe. Ook willen we beter in staat zijn om in de nabije toekomst te kijken, zodat
beheer geoptimaliseerd kan worden. Bovendien willen besturen weten op grond van welke
overwegingen beheerbeslissingen genomen worden. De nieuwe maaibeheer-aanpakken voorzien
in deze behoefte, doordat ze een duidelijke, op onderzoek gebaseerde, relatie leggen tussen
doorstroomcapaciteit en maximale vegetatiebedekking. Daardoor vormen ze de basis voor
transparante beheer en onderhoudsplannen.
KOSTEN EN BATEN

De kosten van het maaien zijn in veel gevallen opgenomen in de standaard budget van de
groenbeheerder binnen het waterschap als een vast bedrag per kilometer per type maaimethode.
Sommige waterschappen hebben maaiploegen in dienst en anderen. Anderen besteden dit uit aan
derden, gebruikmakend van maaibestekken, die vaak voor meerdere jaren geldig zijn. In sommige
waterschappen wordt gewerkt met een MaaiBOS, waardoor ingrijpen direct gekoppeld is aan de
gemeten peilen. Dit geldt met name in de belangrijke primaire watergangen.
Deze kosten zijn… (verwijzing?)
De baten van verschillende maaimethoden zijn..(bekend?)
. De baten zijn niet bekend. In ieder geval niet de geldelijke baten. Het lijkt me dat met de resultaten van de onderzoeken hier de
niet geldelijke baten beschreven kunnen worden.

PRAKTIJKERVARING EN LOPEND ONDERZOEK

De keuze voor de verschillende maaistrategieën is voor een deel afhankelijk van de grootte en
toegankelijkheid van de watergang:
0. Het traditioneel volledig schonen van de watergang van insteek tot insteek met een maaikorf.
Deze methode is vooral gericht op het hebben van een voldoende afvoercapaciteit en wordt alleen
vanuit waterkwantiteitsdoelen ingezet.
1. Middels het inzetten van een maaiboot wordt gestuurd op het openhouden van een stroombaan,
die voor voldoende afvoercapaciteit zorgt. Het kunnen laten afdrijven van de vegetatie naar een
benedenstrooms opvangpunt is vanuit beheeroverwegingen efficiënt en geeft fauna voldoende
mogelijkheden om een veilig heenkomen te zoeken, zoeken, maar dit maaisel dient wel zorgvuldig
verwijderd tot worden om rotting van achtergebleven materiaal en daarmee
waterkwaliteitsproblemen te voorkomen.
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2. Vanaf een onderhoudspad langs de rand kan (afhankelijk van de breedte van de watergang)
een eenzijdige verwijdering van vegetatie worden overwogen (stroombaanmaaien vanaf de kant).
Op die manier blijven alle overgangen van diep tot ondiep en de oeverlijn aan de overzijde
gespaard. Dit levert daardoor een hoge biodiversiteit en theoretisch een verbeterde biodiversiteit.
3. Daarnaast worden momenteel ook proeven gedaan om te bezien hoe blokmaaien kan worden
uitgevoerd, waarbij vooral ook de ecologische doelen worden nagestreefd. Bij het blokmaaien
wordt gestreefd flora en fauna in relatief kleine blokken een toevluchtsoord te bieden, vanuit waar
herstel na het maaien gemakkelijker kan optreden.
4. Dottermaaien waarbij alleen belangrijke vernauwingen worden weggehaald.
Het maaien is in veel gevallen nog niet geoptimaliseerd in ruimte en tijd in relatie tot een risicogestuurde benadering. Hiervoor wordt momenteel meerjarig onderzoek uitgevoerd binnen onder
andere het Dotterproject, Lumbricus-Peilen en Vegetatie, het Stroombaanmaaien-initiatief van de
STOWA en verschillende andere pilots in het land bij individuele waterschappen (bijvoorbeeld bij
Waterschap Noorderzijlvest zijn proeven uitgevoerd voor de verschillende praktische aspecten van
het maaien).
Een belangrijk onderdeel van dit lopend onderzoek is om de aanwezigheid van vegetatie in de
ruimte beter in beeld te brengen, gebruikmakend van remote-sensing technieken. Hierbij worden
verschillende camera’s onder drones, vliegtuigen en vanuit satellieten beproefd op hun praktische
inzetbaarheid, het vermogen om de beelden makkelijk en betrouwbaar te vertalen naar ruwheden
en een bij deze ruwheiden behorende risciobepalingen voor wateroverlast. De eerste resultaten
van dit onderzoek laten zien dat het met gebruik van een drone met multispectrale camera goed
mogelijk is om de totale vegetatiebedekking uit te drukken in enkele klassen van biomassa, en
deze te koppelen aan een berekening van ruwheden. De drone-gevlogen beelden zijn van hoge
resolutie, maar vaak maar voor een beperkt traject beschikbaar. Vanuit het oogpunt van
opschaling zijn vergelijkbare beelden met een vliegtuig ook goed geschikt en qua kosten
vergelijkbaar per kilometer. Komend jaar zullen satellietbeeldanalyses worden uitgevoerd voor een
verdere vergelijking en optimalisatie van de inwintechniek, om te komen tot een techniek die het
mogelijk maakt om op basis van deze informatie sneller risicovolle locaties op te sporen en alleen
daar te maaien waar de vegetatie daadwerkelijk de doorvoer belemmerd.
KENNISLEEMTES

Het voorspellen van vegetatieontwikkeling, zowel met als zonder maaimomenten gedurende het
groeiseizoen is afhankelijk van veel verschillende factoren, variërend van de temperatuur en de
hoeveelheid zonneschijn tot bodemgesteldheid en macro-chemische eigenschappen van zowel
het water als de bodem. Hier goed grip op krijgen is vooralsnog niet eenvoudig te vertalen naar
een voorspelmethode voor de ruwheidsontwikkeling in beken en het met voldoende zekerheid
bepalen van de breedte van de open te houden stroombaan.
De vegetatiehergroei-aspecten van specifiek het stroombaanmaaien behoeven extra onderzoek.
Ook is er nog geen goed model voor het vertalen van de veranderingen in de effectieve hoogte in
relatie tot de stroomsnelheid in de beek als gevolg van de flexibiliteit van verschillende
plantensoorten. Hierdoor is het mogelijk dat de beek een hogere afvoer toch kan bergen, doordat
de planten meebuigen met de stroom en zo voldoende ruimte bieden voor het af te voeren water.
Met andere woorden: de ruwheid die is afgeleid voor lagere stroomsnelheden mag niet 1 op 1
worden gebruikt voor het bepalen van de peilveranderingen als gevolg van een hoge afvoer, terwijl
deze hoge afvoeren juist de momenten zijn waarvoor moet worden gemaaid.
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Vlakdekkende informatie over vegetatieaanwezigheid geeft
nieuwe overwegingen voor maaibeheer
Ellis Penning, Rik Noorlandt, Koen Berends (Deltares), Rob Fraaije (Waterschap Aa en Maas)
en Gé van den Eertwegh (KnowH2O)
Vlakdekkende informatie geeft inzicht in de daadwerkelijk aanwezige vegetatie in een
stuwpand en het effect hiervan op de doorstroomcapaciteit. Gebruikmakend van een
multispectrale camera hebben we de ruimtelijke verdeling van vegetatie over een
proeftraject in kaart gebracht en de hydraulische impact van deze vegetatie op de
waterpeilen gekwantificeerd. Hieruit blijkt dat het substantieel uitmaakt waar deze
vegetatie zich bevindt. Voor een risico-gestuurd maaibeheer is het nuttig om deze
informatie voor een heel stuwpand te hebben en zo duidelijke keuzes te maken waar en
wanneer er gemaaid moet worden.
Vegetatiebeheer in watergangen gebeurt bij veel waterschappen door maaien via vooraf
vastgestelde maaibestekken. Deze zijn vaak voor meerdere jaren vastgelegd. In veel gevallen
zijn deze maaibestekken ingevuld op basis van ervaring over de mogelijk te verwachten risico’s
op wateroverlast in het betreffende gebied. Daarnaast zijn er waterschappen waar het maaien
gebeurt op basis van een Maai-BOS (Beslis en Ondersteunend Systeem), dat bepaalt of de
opstuwing in een stuwpand nog acceptabel is, door peilmetingen te vergelijken met
modelberekingen met een kritische weerstandswaarde. Als de opstuwing te hoog is, is er bij
intensieve neerslag in het stroomgebied een verhoogd risico op wateroverlast. Om het risico te
verlagen, kan aanwezige vegetatie worden verwijderd door de watergang te maaien.
In de uitvoering wordt de betreffende watergang hierbij als ‘homogeen begroeid’ beschouwd.
Dit betekent dat vooraf wordt aangenomen dat de vegetatie over het hele traject even dicht is.
Daarom wordt het hele pand even intensief gemaaid, terwijl de aanwezigheid van vegetatie
binnen een watergang in werkelijkheid sterk kan verschillen. Hierdoor worden vaak grote
trajecten ‘water gemaaid’ (gemaaid zonder dat er planten zijn) of verdwijnt ecologisch
waardevolle vegetatie terwijl deze geen beperking vormde voor de doorstroomcapaciteit.
Wanneer een vlakdekkend beeld kan worden verkregen van de daadwerkelijke opstoppingen
die de vegetatie veroorzaakt, kan gericht en snel worden gemaaid; het zogeheten
‘dottermaaien’ [1]. Als ook kan worden bepaald hoe snel de vegetatie groeit en wanneer een
risico kan worden verwacht, kan maaibeheer beter vooruit worden gepland. Door vlakdekkende
informatie over de aanwezige vegetatie te koppelen aan informatie over groeisnelheden en de
ecologische waarde kan wateroverlast tijdig worden vermeden en tegelijkertijd de ecologische
waarde worden gehandhaafd of vergroot.
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Om een stap voorwaarts te maken in de kwantificering van de relatie tussen peil-, stuw- en
vegetatiebeheer in ruimte en tijd, wordt gebruik gemaakt van nieuwe monitoringstechnieken en
rekenhulpmiddelen. In dit artikel wordt beschreven hoe beelden van een multispectrale camera
(zie kader) op een drone (remotely piloted aircraft system, RPAS) kunnen bijdragen aan een
beter gekwantificeerde methode om te bepalen waar en wanneer er gemaaid moet worden.
Hiervoor zijn metingen gedaan in de Lage Raam, een gestuwde beek in het beheergebied van
waterschap Aa en Maas, waarvoor ook een Maai-BOS gemaakt is.
Veldmetingen
Op 9 oktober 2017 zijn veldmetingen uitgevoerd op een beektraject van 400 meter lengte,
waarvan de vegetatie vooral bestaat uit Sterrenkroos. Dit traject ligt direct benedenstrooms van
een stuw en is gemiddeld 20 meter breed en 1 meter diep, volledig rechtgetrokken en niet
beschaduwd. Op basis van expertinschattingen van de beheerder en veldbezoeken van het
projectteam, is dit traject aangemerkt als homogeen, met een gelijkmatige, hoge
vegetatiebedekking over het gehele traject.
Tijdens de proef zijn eerst metingen gedaan in de volledig begroeide situatie. Na een
maaibeurt, waarbij de opdracht was ‘volledig schonen vanaf de kant met een maaikorf’, zijn
dezelfde metingen herhaald, om het effect van vegetatie op waterpeilen te kwantificeren.
Vóór en na het maaien zijn multispectrale opnames (zie kader) met een MicaSense RedEdgeM camera onder een drone gemaakt en aan elkaar gemonteerd tot een vlakdekkend beeld,
gebruikmakend van Pix4D-software. Het debiet tijdens de proef is opgemeten met een
StreamPro-ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler). De waterpeilen over het gehele traject
zijn met een dGPS (Differential Global Positioning System) vóór en na het maaien ingemeten
voor een gedetailleerd overzicht van het verschil in peil (verval) langs het gehele traject tijdens
de proef.
Over multispectrale en hyperspectrale camera’s
Multispectrale camera’s leveren naast de gebruikelijke rood-groen-blauwe banden van een
‘gewone’ camera ook nog informatie over de weerkaatsing van licht op twee extra banden,
te weten ‘Red Edge’ en ‘Near InfraRed’ (NIR). Hierdoor kan de reflectie van licht door
vegetatie beter worden gekwantificeerd, omdat vegetatie juist in deze twee banden licht goed
reflecteert. Met een multispectrale camera is het dus mogelijk om een goed beeld te krijgen
van de hoeveelheid vegetatie in de proefsectie en deze beelden te vertalen naar een groenindex (NDVI). Dit is een maat voor de hoeveelheid biomassa. Deze index wordt ook veel
gebruikt voor de analyse van satellietbeelden, op dezelfde banden maar met een andere
resolutie.
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Afbeelding D.1. Zwart-witbeeld van een hyperspectrale camera (Cubert firefly), waarbij voor
6 pixels de reflectiespectra zijn geplot. (blauw: oevervegetatie, groen: dicht sterrenkroos tot
het oppervlak, paars: liesgras emergent, oranje: ondergedoken sterrenkroos, geel: water
zonder begroeiing)

Hyperspectrale camera’s kunnen over een groot golflengtegebied gedetailleerde informatie per
kleine golflengtebanden geven. Hiermee kan de reflectie van het licht over het totale spectrum
worden gemeten, veelal in aaneensluitende klassen van enkele nanometers per band. Dit levert
gedetailleerdere resultaten dan een multispectrale camera, waardoor ook classificatie van
specifieke vegetatiekenmerken nauwkeuriger wordt. In onderstaande figuur (afbeelding 1) is
voor vijf pixels aangegeven wat de reflectie in het totale spectrum is en welke banden de camera
(in dit geval een MicaSense RedEdge-M) waarneemt (de zwarte balken in afbeelding 1). Het is
duidelijk dat de hyperspectrale camera meer informatie geeft, vooral in het gebied tussen de
Red Edge en de Near InfraRed-band. Dit kan onderscheidend zijn bij een classificatie van de
vegetatie op basis van reflectiekenmerken (afbeelding 2).
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Afbeelding D.2. Voorbeeld van de mogelijkheden van de Cubert S185 Firefly SE
hyperspectrale camera om verschillende vegetatie te classificeren. (a) Zwart-witbeeld
(1000x1000 pixels), (b) selectie van verschillende klassen (50x50 pixels), (c) mediaanspectra
van de verschillende groepen en (d) geïdentificeerde klassen, geplot voor de pixelwaarden
van 898nm tegenover 566 nm. NB: de rode groep bestaat uit gemaaide oevervegetatie
gedomineerd door gras op het onderhoudspad, de oranje groep bestaat uit ongemaaide
oevervegetatie gedomineerd door ruigere grassen en helofyten
Meetresultaten
In afbeelding 3 is te zien hoe de NearInfraRed-band (NIR) een goed beeld geeft van de
vegetatieaanwezigheid over het traject en deze vertaalt naar een bedekkingspercentage. De
invloed van het maaien op het resultaat is goed zichtbaar en toont ook dat het maaien op een
deel van het traject weinig effect heeft gehad en wellicht niet nodig was geweest. Ook laat het
zien dat het traject, dat op basis van visuele veldinspectie was aangemerkt als ‘homogeen
begroeid’, in werkelijkheid juist vrij heterogeen begroeid was, met een hogere dichtheid aan de
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bovenstroomse zijde van het traject en hogere dichtheden aan de randen van de watergang
dan in het midden.

Afbeelding D.3. Bedekkingspercentage van watervegetatie vóór en na maaien van een 400 m lang
proeftraject in de Lage Raam (stroomrichting van links naar rechts, met links de locatie het dichtst
bij de bovenstroomse stuw)

Op basis van de ADCP-data is de afvoer gekwantificeerd op ongeveer 0,2 m3/s, zowel vóór als
na het maaien. De gemeten waterpeilen over het traject vóór en na het maaien zijn
weergegeven in afbeelding 4. Hieruit blijkt ook dat de veranderingen in peil vooral in de eerste
200 meter van het traject optreden.

Afbeelding D.4. Veranderingen in waterstand over het lengteprofiel vóór en na maaien
(stroomrichting van links naar rechts, met links de locatie het dichtst bij de bovenstroomse stuw)
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Kwantificering van ruwheden
Om een relatie te maken tussen de bedekking in het traject en de bijbehorende ruwheid in
relatie tot de waterstanden over het traject, is deze bedekking vertaald naar een ruwheid.
Hiervoor is een SOBEK 3-model gemaakt van het proeftraject, met de door de ADCP gemeten
afvoer van 0,2 m3/s en een benedenstroomse waterstand van 9,443 m +NAP. De
dwarsprofielen zijn overgenomen uit het (SOBEK Rural-) MAAIRAAM-model dat is aangeleverd
door Waterschap Aa en Maas en daar wordt gebruikt in het dagelijks peilbeheer. De ruwheid
wordt in het model weergegeven als een homogene Manningcoëfficiënt. Omdat de vegetatie
in het pand de totale ruwheid beïnvloedt pasten wij deze constante via iteratie aan, voor de
situatie voor en na het maaien, , totdat de bovenstroomse waterstand de gemeten waarden
bereikte van 9,483 meter +NAP vóór en 9,451 meter +NAP na het maaien. Hieruit kwam een
ruwheid van 0,40 s/m3 voor en 0,18 s/m3 na het maaien. Deze waarden zijn in absolute termen
hoog in vergelijking met andere watergangen, maar blijken normaal voor dit systeem .
Invloed van heterogeniteit op peilen
De heterogeniteit binnen het beschouwde traject was groter dan op voorhand verwacht. Om te
bepalen welk effect deze heterogeniteit, vergeleken met homogene vegetatie of andere
ruimtelijke verdelingen van vegetatie, heeft op de gemeten peilen, zijn de meetdata gekoppeld
aan verschillende vegetatiebedekkingsscenario’s. De heterogeniteit in vegetatiebedekking is
hiervoor weergegeven als een heterogeniteit in ruwheid over het beschouwde proeftraject.
Vervolgens is berekend hoe deze verschillen zich vertalen in een waterstand over het traject
(zie afbeelding 5).
Wanneer de vegetatiebedekking een ruwheid geeft die overal homogeen hoog is (afbeelding
5c), geeft dit een lineair verband met de waterstand met hoge waarden bij de stuw. Als de
bedekking
- en dus de ruwheid - homogeen laag is, geeft dit logischerwijs ook een laag peil bij de stuw
(afbeelding 5d). Uit de praktijkproef blijkt echter dat de ruwheid aan het begin van het pand
dicht bij de stuw hoog is (Manning 0,4) en aan het eind laag (Manning 0,1). Dit levert een nietlineair peilverloop over het lengtetraject, met steeds sneller oplopende waterpeilen dicht bij de
stuw (afbeelding 5a). Zou de relatie omgedraaid zijn, met een lage ruwheid bij de
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bovenstroomse stuw en een hoge ruwheid verderop in het traject, dan is de verdeling van het
peil over het traject merkbaar anders, met het grootste verschil halverwege het traject
(afbeelding 5b). Dit laat zien dat risico’s op wateroverlast voor terreinen halverwege het traject

afhangen van waar in het traject een hoge vegetatie dichtheid voorkomt.
Afbeelding 5. Effecten van homogene tegenover veranderende ruwheid over het proeftraject op de
waterstand

Conclusie
De resultaten van deze studie laten zien dat inzicht in de locatie van vegetatie over het
beschouwde stuwpand waardevol is, omdat de locatie van dichte begroeiing (de blokkade)
invloed heeft op het peilverloop over het stuwpand. Hierdoor is het mogelijk dat blokkerende
vegetatie dichtbij een bovenstrooms meetpunt (bijvoorbeeld een stuw) een vertekenend beeld
geeft van de situatie meer benedenstrooms, waar vegetatie niet langer voor opstoppingen zorgt
en dus ook niet verwijderd hoeft te worden.
Tegelijkertijd kunnen blokkades meer benedenstrooms over het hoofd worden gezien door
alleen naar de metingen uit de peilen aan de stuwen te kijken. Het kunnen ‘dotteren’ van het
stuwpand, dat wil zeggen alleen daar maaien waar het nodig is om de verstopping in het
systeem weg te halen, biedt een alternatief voor het maaien van het totale traject. Zo kunnen
zowel wateroverlastrisico’s in kaart worden gebracht als de ecologische waarden van deze
vegetatie worden beschouwd.
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Opschalen naar grotere eenheden
Het in deze studie beschouwde proeftraject is slechts 400 meter lang en beslaat daarmee niet
het volledige stuwpand. De volgende stap in dit onderzoek is het opschalen naar het volledige
stuwpand en de voor- en naliggende trajecten in de beek, beheereenheden die passen bij de
dagelijkse maaipraktijk. Dit levert ook ruwheidsdata van andere dominante vegetatietypen op.
Hiervoor zal in 2018 een vergelijkbare proef worden uitgevoerd binnen het kennisprogramma
Lumbricus (2). Tevens wordt er in samenwerking met de werkgroep Bouwen met de Natuur,
deelgroep stroombaanmaaien van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
onderzocht hoe veranderingen in ruwheden door het seizoen het beste kunnen worden
voorspeld in relatie tot de gekozen maaistrategie (3).
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Spatially explicit information on the presence of vegetation in and along water ways, was
mapped using three different camera types: a standard RGB-SLR camera, a full spectrum
camera (125 bands) and a multi-spectral camera (5 bands) operated on an Unmanned Aerial
Vehicle (UAV/drone). When stitched, images from these cameras provide information on the
amount and location of vegetation along the waterways. This information can be used to define
when and where vegetation management through mowing might be necessary in order to
provide sufficient conveyance capacity. At the same time the images can provide information
about locations with ecologically valuable vegetation. This can help selecting an efficient and
ecologically friendly mowing method. We compared the performance of three cameras for use
in daily management. Tests were carried out on the performance capacity of the full spectrum
camera in different water depths, and with various degrees of turbidity. The obtained images
from these cameras were analyzed using various indices for vegetation and compared with
ground measurements on vegetation biomass and types.
E.1

Introduction
Seasonal development of vegetation in streams and rivers can introduce enlarged flow
obstruction, and increased flood risk upstream of dense vegetation patches. At the same time
vegetation is a natural aspect of flowing waters and valued for its ecological services and
provision of habitat for other organisms (Scheffer, 1993; Moss 2007). Therefore, aquatic
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vegetation is an explicit part of the EU-Water Framework Directive (EU-WFD), aiming to meet
the water quality targets by 2015, 2021, and 2027.
When vegetation obstructs flow it must be removed by mowing, cutting down trees, etc.
To determine the threshold of acceptable levels of biomass in streams water managers make
use of relationships between discharge and water levels: when water levels upstream increase
beyond a given threshold with a given discharge the overall roughness in the channel has
increased too much as a result of vegetation development and mowing must be carried out.
When discharge capacity is becoming too small, field assessments must be carried out to
identify where and how much vegetation must be removed. Currently this is often done based
on predefined plans combined with expert judgement by individual persons, while objective
quantifying methods are lacking.
The use of multispectral images has taken a large flight with the coming of satellite
images, providing information beyond the visible-light bandwidth. Many advances in optical
image analyses with multispectral bands has started in this realm and let to development of
indices (such as NDVI) to help quantify parameters as vegetation density, classes, etc.
Although satellite image availability and quality is improving, their resolution is often too coarse
for narrow channels that are characteristically vulnerable to overgrowing with aquatic
vegetation. Innovations in monitoring techniques, such as the availability of drones and optical
cameras that sample a larger optical bandwidth in high resolution provide new opportunities to
access high resolution information that was more difficult to obtain before. A spatially explicit
coverage of waterways from airborne drones makes it possible to identify local obstructions
that might be missed by visual observations from shorelines.
The overall aim of this research is to provide water managers with spatially explicit information on
the presence and extent of vegetation cover within a waterway, using new camera technologies to identify and
quantify this vegetation. Using this information, water managers can better define the need for mowing at
specific target locations. Within this paper we present the results of the performance testing of these camera’s
for the overall objectives of the study.

E.2
E.2.1

Methods
Study sites
Two study sites were used in the assessment of the camera performance:

1. The fully controlled outdoor flume facility of the Korean Institute of Civil Engineering
and Building Technology - ‘River Experiment Centre’ (REC) located in Andong, South-Korea,
where a controlled unscaled set-up of a straight stream with vegetation was available for testing
the camera under specific flow and water quality settings (for details of the experimental set-up
see Ji et al, 2017) .
2. A field study site in the south-east of the Netherlands, where a channelized and weircontrolled natural stream ‘Lage Raam’ forms a 500 m long straight channel of 20 m width and
approx. 1 meter deep. This channel is dominated by submerged growth of Callitriche platycarpa
over the full width of the channel, with patches of a mixed emergent vegetation (dominated by
Glyceria maxima and Sparganium erectum) along the sides. The area is well monitored for
hydraulic parameters and mowing is carried out on a regular basis from a crane that can drive
along one side of the bank.
E.2.2

Equipment and measurement set-up
At the REC a full spectrum camera (UHD 185 - ‘Firefly’; Figure 3.1) from the firm Cubert was
tested in September 2016. This camera takes both a high resolution (1000*1000 pixels) black
and white image and 138 low resolution (50*50) spectral images from 450 nm to 998 nm in
steps of 4 nm bandwidth. These two types of data can be overlaid to obtain more detailed
information.
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This camera was tested for:





The effect of varying water depth on resulting images. Water depth was stepwise
adjusted from empty bed to bankfull 0-0.6m depth with intervals of approx. 2 cm, with
the camera positioned on a fixed point above the channel.
The ability of the camera to deal with turbidity: images were obtained while changing
the turbidity of the water by manually adding a sand-silt mixture to the flow. The camera
was positioned on a fixed point. Suspended sediment samples were collected and PAR
measurements using a LiCOR underwater light meter were recorded to link the images
to related turbidity equivalents.
The ability to distinguish between densities and types of vegetation for a longer stretch
of channel with the camera fixed on a UAV: One vegetation type consisting of young
willows, with two densities, covering a set of patches in the channel. At the same time,
naturally growing vegetation along the banksides and on the bed of the channel was
also
photographed.

At the ‘Lage Raam’ field site, the full 500m stretch was flown to compare the performance
of the full spectrum camera with the 5bands hyperspectral camera RedEdge-M of MicaSense
and a standard RGB-SLR camera while mounted on a UAV, in October 2017. Additional
measurements on flow patterns, water level change over the full stretch, vegetation biomass
and bathymetry were concurrently carried out to link the images to discharge information and
ecological interpretation of the data.
E.2.3

Data processing
The processing of the spectral images consisted of three main steps. First, the images taken
were normalized for camera sensitivity and the incoming light spectrum. Second, because one
image is typically not enough to cover the area of interest with enough resolution, multiple
overlapping images were be stitched together to form one high resolution image that covers
the whole area of interest. The REC data was stitched using Autopano. The Lage Raam data
was stitched using Pix4D. Third, the reflectance values were used to determine indices or
clusters enabling the separation of the vegetation and other objects photographed.
After normalizing the raw spectrum data, NDVI and other clustering algorithms can be applied. Various types
of indices can be used to assess the type and amount of vegetation present in the image. These indices
result in a series of different images. Different types of vegetation indices listed in literature were
reviewed. Among them, the indices that were best related to the measured biomass values were
selected for our research based on the longlist provided in Mitchell et al, 2015.

E.3
E.3.1
E.3.1.1

Results
Testing at the River Experiment Center - 2016
Full spectrum camera performance under varying water depths and turbidity changes from a
fixed point
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Figuur E.1

Effect of water depth on a black and white image at 0 cm, 15 cm 30 cm and 55 cm of water depth, with indications

of the pixels used for further analyses.

Figuur E.2

heading

With increasing water depth the resulting spectrum is obviously reduced (dark blue – less
reflectance, red is more reflectance compared to the dry bed reflectance), especially in the
higher wave length bands. Comparison of base sediment with the middle part of the side-slope
of the channel (Fig E.3) shows that this reduction is similar for bare sediment and vegetation.
This implies that the signal of submerged vegetation from deeper sections must be corrected
for this effect.
The effects of turbidity are also to be taken into account when measuring with the full spectrum
camera. Figure E3 shows the impact of a turbidity cloud passing over the test area in time.
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Inorganic turbidity especially reflects in the higher wave length bands above 700nm. Through
the two conditions were applied in this test, the results suggest environmental conditions such
as those of light and water depth have an influence of performance and analysis of a full
spectrum camera.

Figuur E.3 changes in reflectance spectrum with a passing cloud of suspended material over time. The reflectance changes
especially in the red and infrared spectrum.

E.3.1.2

Full spectrum camera performance from a UAV
Drone based images taken at the REC were easily and quickly stitched (within a few hours)
using an automated stitching procedure using panorama software (Figure E4). Because this
program is not georeferencing the images, the channel is not straight after stitching. The
pronounced differences/contrast of the drone images helped for easy stitching.
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Figuur E.4

E-6

The general results for the full spectrum camera shown for NDVI, Black and White and RGB colouring.
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Comparing indices

Figuur E.5

E.3.2
E.3.2.1

Different indices tested for the stitched images of the full spectrum camera.

Testing in the field site ‘Lage Raam’
Full spectrum camera from a UAV
During the testing of the Full Spectrum camera under the UAV, picture taking settings were set
too slow. As a result there was no overlap between photos to enable processing the data into
a stitched image. In order to obtain sufficient images for stitching the UAV would have to fly
substantially slower than its default setting. Resolution of individual images was sufficiently
good for processing in a similar way as was done with the images from the REC in 2016, but
the technique is proving unsuitable for standard ‘quick’ processing in a more standardized way.

Peilen en vegetatie – Proeftuin Zuid

E-7

1220765-012-BGS-0013, 5 april 2019, definitief

Figuur E.6 Full spectrum image of a small stretch of the stream in black and white and the reflectance spectra of selected
pixels. These show the strong reflectance in NIR of shoreline vegetation (blue), the intermediate reflectance in NIR of
aquatic vegetation at different depths (green, purple and red) and the open water (yellow)

E.3.2.2

Multispectral camera performance from a UAV
The MicaSense images are georeferenced and therefore easily stitched and processed. The
limited amount of bands make the available indices less detailed, clustering based on the 5
bands available is possible.
This gives sufficient indication of the proportion of the waterway covered with vegetation along
the reach.

Figuur E.7 Images of different bands of the MicaSense camera, the combined RGB channel information and a classification of
the data in 7 clusters with similar spectra, clearly shows the difference of shoreline vegetation from instream vegetation
covering the full water column, submerged vegetation and water. The round ‘dots’ at the bottom of each image are
tree canopies along the stream.
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E.3.2.3

E.4

RGB camera results from a UAV
Although RGB cameras were useful to provide a high resolution overview of the test site, the
information in terms of green-indices is obviously of little analytical values, due to the lack of
NIR and Red Edge Bands. As a result we were not able to classify these images in a similar
way as we did with the MicaSense.

Discussion and conclusion

E.4.1

Comparing the performance and usability of the tested camera’s under UAV set-up
The three cameras tested here were all able to be mounted on a UAV and operated to take
images. While the full spectrum camera was able to take images in the UAV setup, the speed
at which these images are taken is slow, impairing the flight speed of the UAV. Also, the lack
of automated georeferencing of the images means that the applicability of this camera for daily
operation is still relatively difficult. However, the information obtained with the full spectrum
imaging camera allows for more and deeper analysis, making the technique promising for
vegetation classification studies that give e.g. a cover of dominant vegetation types.
The MicaSense multispectral camera is a more developed product for use with UAV
applications and the images it creates are more easily processed into georeferenced photos,
making the applicability of this instrument for daily practice more suitable. The stitching and
analysis is relatively easy, but information is only limited to the 5 bands available, with less
possibilities to classify these images for vegetation types, which limits the use of the camera
for ecological interpretation.
The RGB camera gives images of high spatial resolution, but further analysis of the images is
very limited. It can be concluded that this camera would only serve as visual check of the current
state of a channel. It is therefore limited if quantified information on the vegetation density,
cover or types is a required output of the image analysis. As RGB camera images have a high
resolution, that the full spectrum and multispectral cameras cannot provide, the RGB images
can be used for edging and image combination to delineate more accurately the boundary of
vegetation from the surrounding water body.

E.4.2

Data analysis
Stitching of vegetated waterways proved more difficult than expected because the images do
not contain many clear and fixed reference points. Moving vegetation, flowing water and 3D
effects cannot be fully accounted for. Also, given that the camera is moving along the flume,
the point of reference from the camera standpoint is not fixed (compared to stitching images all
taken from one fixed point of reference). Most available stitching software packages assume
the camera remains at a fixed point.

E.4.3

Future use in vegetation management
The use of full spectrum and multispectral images can be an objective source of spatial
information on instream vegetation for water managers that need to maintain their waterways
by means of physical removal of vegetation for water conveyance motives. For example, by
knowing the location of flow obstructing vegetation it is clear to make a decision on where and
when to remove it. In figure E8 two images show the before- and after mowing of the test
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channel and the resulting calculated vegetation cover along the stretch. It is shown that the
cover at the start of the transect is large and that mowing at that part of the stretch would be
most beneficial. More downstream the cover is less pronounced from which we can conclude
that mowing at that section would not be needed or carried out later. Furthermore, by linking
this information to hydraulic models a quantified (empirical) relationship of vegetation cover can
be integrated to water discharge-water level relationships.

Figuur E.8

E.4.4
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