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Managementsamenvatting
Voor een beoordeling van de hoogwaterveiligheid van de rivieren is het
noodzakelijk te beschikken over een goede beschrijving van zowel de
geometrie (hoogteligging winterbed en zomerbed, kades etc) als van de
begroeiing en de bebouwing. Deze terreingegevens worden reeds in
verschillende programma’s vanuit basisinformatievoorziening voor de
5-jaarlijkse berekening van de Hydraulische randvoorwaarden frequent
en gebiedsdekkend ingewonnen: DTB-nat (bodemhoogtegegevens,
topografie), vaarweg monitoring (hoogte zomerbed), MWTL
(ecotopenkartering).
Hoewel het doel van gegevens inwinning verschillend is (Hydraulische
Randvoorwaarden, Monitoren Veiligheid en Wbr handhaving), zijn de
terreingegevens die nodig zijn in principe voor de verschillende
gebruiksdoelen gelijk: vegetatiestructuurgegevens, hoogtegegevens
van de bodem en objecten als kaden en kribben. De frequentie van
inwinning en de eisen aan de nauwkeurigheid voor de verschillende
gebruiksdoelen kunnen echter verschillen. Zo is het voor het dagelijkse
rivierbeheer belangrijk te beschikken over de meest actuele
terreingegevens om zo goed ‘een vinger aan de pols’ te kunnen houden
(Monitoren Veiligheid), terwijl voor de hydraulische randvoorwaarden
kan worden volstaan met een 5-jaarlijkse inwinning.
Informatiebehoefte over hoogteligging en vegetatie is ook nodig voor
handhaving van eigen terreinen en terreinen van derden in het kader
van de Wbr. Binnen de Wbr wordt op dit moment het principe
toegepast dat de vergunninghouder zelf verantwoordelijk is voor de
monitoring. In de praktijk loopt dat vaak moeizaam.
Op basis van een door de rivierbeherende directies (RWS-ZH, RWS-LB
en RWS-ON) opgestelde informatiebehoefte en knelpuntanalyse is in
dit document een voorstel uitgewerkt voor een integrale inwinning.
Gezien de behoefte aan een beter gestructureerd proces van inwinning
van vergelijkbare gegevens voor verschillende doeleinden, meer
uniformiteit en een efficiëntere en effectievere aanpak, ligt het voor de
hand om te kiezen voor een inwinning die centraal door Rijkswaterstaat
wordt georganiseerd.
Op het verzoek van het projectteam Stroomlijn gaat de AGI deze rol
oppakken. Door integratie van diverse informatievragen, ook van
buiten het Stroomlijnkader, en afstemming van inwintechnieken wordt
een grotere efficiëntie bereikt.
In dit plan wordt een inrichtingsvoorstel gedaan en zijn de
consequenties voor wat betreft kosten en impact op de organisatie
uitgewerkt.
Voor een deel betreft dit uitbreiding van de reguliere dienstverlening
van AGI (DTB-nat, terrestische opnamen). De toename van de
productie van deze diensten zal 5 tot 15% zijn afhankelijk van de
beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens van derden.
Verder betreft dit nieuwe dienstverlening (vegetatieruwheid,
aanlevering baselinegegevens), waarvoor de kosten totaal circa 2000
k€ bedragen voor de inhaalslag in de overgangsperiode 2008-2009.
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Daarna bedragen de kosten van de reguliere inwinning gemiddeld
500K€ per jaar. De landelijke taak Basisinformatie Nat zal hiertoe
worden uitgebreid.
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1. Inleiding
1.1

Achtergrond

In het kader van Stroomlijn worden verschillende activiteiten ontplooid
om het beheer van de hoogwaterveiligheid op orde te brengen. Een
daarvan is het uitwerken van één centrale, integrale gegevensinwinning
voor hoogwaterveiligheid.
Door de rivierbeherende directies, RWS-ZH, RWS-LB en RWS-ON, is
een informatiebehoefte opgesteld en zijn knelpunten aangegeven
gebaseerd op de huidige praktijk van inwinning en verwerking.
Aan de AGI is als dataleverancier van RWS gevraagd een inwinplan op
te stellen waarin de doelstelling: ‘uitwerken van één centrale, integrale
gegevensinwinning voor hoogwaterveiligheid’ op hoofdlijnen is
uitgewerkt. Hierbij is het invullen van de informatiebehoefte en het
oplossen van de gesignaleerde knelpunten randvoorwaarde.

1.2

Doel van het inwinplan

Onderliggend inwinplan dient als een besluitvormingsdocument waarin
een samenhangend advies wordt gegeven over een centrale, integrale
inwinning van gegevens voor de monitoring van hoogwaterveiligheid.
Daarom wordt in het plan ingegaan op het verwachte
probleemoplossend effect van de voorstellen en op de consequenties in
termen van (meer)kosten, veranderingen van werkprocessen en
organisatie etc. van centrale, integrale monitoring. Hierbij zijn de
meerkosten voor monitoring van de gebieden van derden uitgesplitst.
Na besluitvorming door de verantwoordelijk HID-en dienen afspraken
te worden gemaakt over de realisatie van de daadwerkelijke
gegevensvoorziening door AGI en MID’s.

1.3

Uitgangspunten en afbakening

Bij de totstandkoming van het inwinplan zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• De inwinning van gegevens voor de monitoring van
hoogwaterveiligheid kan adequater, efficiënter en eenduidiger
wanneer die centraal wordt uitgevoerd, gebruik makend van
meetprogramma’s (zoals DTB-nat, MWTL-ecotopenkartering)
die toch al lopen;
• Het opnamegebied betreft het gebied binnen de winterdijken
van de Maas, Rijn-Maasmonding, Rijntakken (zie figuur 1);
• Het Zwarte Water, Kampereiland, Overijsselse Vecht (tot
Ommen) en het Zwarte Meer zijn in een laat stadium
toegevoegd aan de vraagstelling. Het betreft voor deze
gebieden het winterbed zoals opgenomen in de
modelschematisatie gebruikt voor de Hydraulische
randvoorwaarden 2006. De informatiebehoefte voor HR 2011
en verder is voor deze gebieden in principe gelijk aan de
informatiebehoefte voor de rest van het opnamegebied. Eén en
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ander is echter voor deze gebieden in de voorliggende notitie
voor de onderdelen vegetatiestructuur en bodemligging nog
niet verder uitgewerkt. Dit zal alsnog gebeuren in fase 3, de
uitwerkingsfase van Stroomlijn.
• Het voornemen is dat RWS de complete uiterwaard gaat
monitoren, dus ook de beheersgebieden van NBO’s
(natuurbeschermingsorganisaties) en particulieren;
• De 5-jarige HR-cyclus-“kalender” staat bij de opzet van het
inwinplan centraal;
• De inrichting van de gegevensvoorziening moet gericht zijn op
de vaste rapportagemomenten van deze cyclus (eerstvolgende
is 2011);
• Streven naar een optimale aansluiting van de
monitoringsinformatie op Baseline;
• De informatiebehoefte inventarisatie zoals die door de RD’s is
opgesteld binnen de projectgroep Inwinning & Beheer.
Met het begrip ‘Inwinplan’ wordt hier niet een operationeel handboek
bedoeld maar een meer strategische advies voor de Inwinning.

Figuur 1 - het opnamegebied: Maas, Rijntakken en Rijn-Maasmonding

1.4

Leeswijzer

Deze rapportage betreft de visie van de AGI op het inrichten van
gegevensvoorziening rond de hoogwaterveiligheid.
In hoofdstuk 2 van dit document wordt de vraagstelling die ten
grondslag ligt aan de opdracht uiteengezet.
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Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een algemene visie gegeven op de
inrichting van de gegevens-inwinning.
Hoofdstuk 4, 5 en 6 bevatten de uitwerking van de relevante
gegevensdeelverzamelingen voor Baseline, respectievelijk
Hoogtegegevens, Terreinsprongen en Vegetatiestructuur. In hoofdstuk
7 wordt de uiteindelijke samenstelling van de Baseline-database
behandeld.
In Hoofdstuk 8 wordt de planning gegeven van de activiteiten die in de
daaraan voorafgaande hoofdstukken beschreven zijn.
Tenslotte worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in
hoofdstuk 9 samengevat.
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2. Informatiebehoefte
2.1

Verschillende kaders

Vanuit de projectgroep Inwinning & Beheer is door de 3 rivierdirecties
de informatiebehoefte geïnventariseerd.
De behoefte komt voort uit een viertal kaders:
• Hydraulische Randvoorwaarden: De 5-jaarlijkse berekening van
de Maatgevende Hoogwaterstanden langs de rivieren;
• Monitoren veiligheid:
Monitoring ten behoeve van beheer met het doel de
rivierbeheerder periodiek te rapporteren en te adviseren over de
hoogwaterveiligheid. O.a. tussentijdse monitoring van de
effecten van grotere projecten, ontwikkelingen met name voor
de afvoerverdeling;
• Monitoren van de eigen terreinen voor de handhaving (Wbr
(Wet beheer rijkswaterstaatswerken));
• Monitoren van terreinen van derden voor de handhaving
(Wbr).
In 2e instantie is de behoefte vanuit deze 4 kaders geïntegreerd tot één
overzicht met eisen die gesteld worden aan een integrale
basismonitoring (zie bijlage 2).
Uitgangspunten:
• De terreingegevens zijn nodig voor hydraulische
modelberekeningen of andere instrumenten (zoals bijvoorbeeld
het Greenspotsinstrument).
• Hoewel het doel van de monitoring verschillend is (HR, Wbr,
monitoren veiligheid) zijn de terreingegevens die nodig zijn in
principe voor de verschillende gebruiksdoelen gelijk.

2.2

Informatiebehoefte in notendop

Vanuit elk van de vier kaders rond hoogwaterveiligheid waarvoor de
informatiebehoefte is bepaald, is er noodzaak tot een juiste en actuele
beschrijving van het terrein.
De informatiebehoefte betreft vegetatiestructuurgegevens,
hoogtegegevens van het maaiveld en de bodem , objecten als kaden en
kribben en informatie van objecten als bebouwing, sluizen.
Deze terreingegevens worden deels reeds binnen verschillende
programma’s vanuit basisinformatievoorziening frequent en
gebiedsdekkend ingewonnen:
• DTB-nat (bodemhoogtegegevens, topografie);
• vaarweg monitoring (bodemligging zomerbed);
• MWTL-ecotopenkartering (vegetatiestructuurgegevens);
• AHN (bodemhoogtegegevens).
In de kern geldt de informatiebehoefte (hoogteligging en vegetatie)
ook voor de Wbr.
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Voor de Wbr geldt in de huidige situatie echter het principe dat de
vergunninghouder zelf verantwoordelijk is voor de monitoring, iets wat
in de praktijk vaak moeizaam loopt.

2.3

Vraagstelling

De oorspronkelijke vraagstelling is in overleg met de opdrachtgever
tijdens de samenstelling van het inwinplan op enkele punten bijgesteld:
• Op verzoek van RWS-RIZA toevoegen van verhoogde
hoogtenauwkeurigheid (<2 cm enkele standaardafwijking) voor
gevoelige kaden.
Argumentatie: Het gaat hierbij om kaden met een hoogte die
rond het maatgevend hoogwater liggen. Het al dan niet
meestromen van de achter de kaden gelegen gebieden heeft
invloed op de waterstand op de rivier, dit geldt met name voor
kaden die in de buurt van de splitsingspunten liggen.
Voor het verbeteren van de modellen is het nodig dat de
hoogte van de gevoelige kaden beter beschreven is.
• Op verzoek van RWS-RIZA een kosten-baten analyse naar de
uitbreiding van het opnamegebied voor hoogtegegevens en
terreinsprongen. Het opnamegebied zou idealiter aan
weerszijden van de rivier tot ca. 200 meter achter de
winterdijken (binnendijks) moeten doorlopen. Deze uitbreiding
is enkel benodigd in de bedijkte gebieden.
Argumentatie: In verband met het controleren van de
bandijkhoogte en vanwege modellering van het effect van een
eventuele overloop naar het achterland op de waterhoogtes van
de rivier bij extreme afvoer is het noodzakelijk om een strook
binnendijks gebied op te nemen in Baseline.
• De vraagstelling naar informatie over afvoer- en
waterstandsmetingen tijdens hoogwatersituaties is vervallen.
Argumentatie: De vraag bleek alleen bij RWS-ON te leven, dat
was reden om dit punt niet binnen dit kader op te pakken. Hier
zal in het draaiboek monitoring veiligheid verder aandacht aan
worden besteed
• De vraagstelling naar informatie over eigenaren en beheerders
is vervallen.
Argumentatie: Het knelpunt bleek veel minder groot dan
oorspronkelijk gedacht.

2.4

Baseline

Baseline, de database en applicatie voor modelschematisaties voor het
uitvoeren van berekeningen met hydraulische modellen, neemt in de
informatiebehoefte een centrale plaats in. Voor zover vanuit de overige
kaders aanvullende eisen gesteld worden, zal hier apart op in gegaan
worden.
Ten behoeve van een goede aansluiting van de gegevens op Baseline
wordt een voorstel gedaan voor optimalisatie hiervan.
Het inwinplan voorziet in het jaarlijks opleveren van actuele
terreingegevens. Dit volgens de in de richtlijnen vastgelegde
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nauwkeurigheidseisen, opgeslagen in een Baseline-database en volgens
het geldende Baseline-protocol.
Voor de berekeningen in de hydraulische modellen zijn recente
terreingegevens nodig. Samenhangend met de toepassing in deze
modellen worden de terreingegevens grofweg in drie typen
gegevensverzamelingen ingedeeld, te weten:
• hoogtegegevens;
• terreinsprongen;
• vegetatiestructuur.
Deze indeling van gegevensverzamelingen is voor de uitwerking in de
volgende hoofdstukken gehanteerd. Voor de begripsvorming volgt
steeds eerst een korte omschrijving van iedere gegevensverzameling.
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3. Opnamemethoden
In de huidige praktijk worden meerdere brongegevens onafhankelijk
(binnen verschillende programma’s) ingewonnen, gecombineerd,
bewerkt en in Baseline opgeslagen.
Een voornaam probleem hierbij is dat gegevens in de regel niet goed op
elkaar aansluiten, dit wordt onder meer veroorzaakt door verschillen in:
• actualiteit;
• de opnamemethoden;
• definitieverschillen;
• geometrische verschillen als gevolg van verschil in
nauwkeurigheden en gehanteerde grondslag;
• gebiedsdekking (overlappen/hiaten);
• schaalniveau’s.
In principe zou het dan ook het meest optimaal zijn wanneer zowel alle
hoogtegegevens (van maaiveld en bodem), de terreinsprongen en de
vegetatiestructuur op één enkel opnametijdstip uit één enkele
opnamebron zouden zijn in te winnen. In dit ideaalbeeld zouden veel
van voornoemde oorzaken van het niet op elkaar aansluiten van
gegevens worden weggenomen.
In figuur 2 is voor de verschillende gegevensverzamelingen de
mogelijke opnamemethoden weergegeven.
Hieruit valt op te maken dat het zojuist geschetste ideaalbeeld van een
simultane opname van alle gegevensverzamelingen niet volledig
haalbaar blijkt. Dit houdt verband met beperkingen van de technische
mogelijkheden al dan niet in combinatie met afwijkende optimale
opnamemomenten. Zo is een gecombineerde fotogrammetrische vlucht
voor zowel DTB als voor de ecotopenkartering niet haalbaar aangezien
de DTB-vlucht moet plaatsvinden in een jaargetijde waarin zo min
mogelijk blad aan de bomen is terwijl voor de ecotopen juist een
opname moet plaatsvinden op het moment dat de vegetatie goed
ontwikkeld is.

Figuur 2 - Inwinstrategie, overzicht van opnamemethoden
Er zijn echter ook technische ontwikkelingen die meer geïntegreerde
inwinning mogelijk maken, deze zijn echter nog niet eerder binnen
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RWS toegepast en moeten zich nog bewijzen. Aangezien het inwinplan
garant moet staan voor de tijdige levering van actuele terreingegevens
volgens de opgegeven nauwkeurigheidseisen en richtlijnen, wordt
geadviseerd deze technische ontwikkelingen eerst in een pilot
omgeving nader te beschouwen alvorens deze operationeel te
verklaren. Uitkomsten van dergelijke pilots kunnen bij geschiktheid van
een nieuwe methode leiden tot aanpassing van het inwinplan.
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4. Hoogtegegevens
Hoogtegegevens van het gebied tussen de winterdijken zijn gewenst in
de vorm van losse punten en lijnvormige elementen. Van deze
elementen wordt een DHM (Digitaal HoogteModel) samengesteld. Het
DHM is samengesteld uit:
• Maaiveldhoogten, hoogtegegevens ‘op het land’.
• Bodemhoogten, lodinggegevens van de bodem van de rivier en
van (neven)geul- en plasbodems.
Dit DHM dient als zogenaamd bodemhoogtemodel dat onder meer een
beschrijving bevat van de maaiveldhoogte van het winterbed, exclusief
onnatuurlijke kades. Onnatuurlijke kades behoren tot de categorie
terreinsprongen en komen aan bod in hoofdstuk 5.

4.1

Maaiveldhoogten

a)

Omschrijving

Het betreft hier maaiveldhoogtegegevens ‘op het land’ in de vorm van
losse punten, aangevuld met lijnvormige elementen.

b)

Opnamemethode
(1)

Overweging

Hieronder worden twee methoden beschouwd.
1. Maaiveldhoogten ontlenen uit een laseropname, het
betreft hier een ontkoppeling van DTB-Nat door
uitvoering van een aparte laservlucht en uitwerking ten
behoeve van HR;
2. Maaiveldhoogen ontlenen uit bestaand
fotogrammetrisch en/of terrestrisch opgenomen DTBNat
Methode 1
Deze gegevens kunnen worden ingewonnen middels
laseraltimetrie mits de opname plaatsvindt in een jaargetijde dat
er zo min mogelijk begroeiing is. Dit vanwege het feit dat bij
veel en dichte begroeiing het maaiveld wordt afgeschermd en
bijv. hoog gras leidt tot een aanzienlijke systematische
hoogtefout. De combinatie met luchtfoto’s is noodzakelijk voor
de interpretatie van de laserdata en classificatie van objecten. In
de in 2006 door AGI en Fugro-Inpark uitgevoerde pilot “DTM
en DTB opname met Fli-Map” is gebleken dat er hoge
puntdichtheden (10-tallen punten/m2) en een lage vlieghoogte
nodig zijn om de vereiste DTB-precisie te halen en alle
lijnvormige elementen uit de laserdata te kunnen extraheren.
Losse punten
De maaiveldhoogten maken onderdeel uit van een zogenaamd
bodemhoogtemodel dat onder meer een beschrijving geeft van
de maaiveldhoogte van het winterbed, exclusief onnatuurlijke
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kades. Om een laserhoogtemodel hiervoor geschikt te maken
zijn er nog de nodige nabewerkingen nodig. Zo moet vegetatie,
bebouwing etc. worden uitgefilterd evenals laserpunten op
onnatuurlijke kaden. Met name het laatste aspect is bewerkelijk
en slechts deels te automatiseren door gebruikmaking van
bijvoorbeeld gedetailleerde vlakinformatie uit het DTB-Nat.
Lijnvormige elementen
Een laserbestand bevat een puntenwolk en geen lijnvormige
elementen. Een techniek die uit hoogtepunten markante
breuklijnen oplevert is de zogenaamde breuklijnextractie uit
laserdata. Automatische breuklijnextractie wordt vooralsnog
niet als de oplossing gezien omdat:
- niet alle breuklijnen worden gevonden;
- breuklijnextractie veel ongestructureerde en
gesegmenteerde lijnstukken oplevert;
- er gaten zitten in de gevonden breuklijnen terwijl
‘overlaten’ continu en op elkaar aangesloten lijnen moeten
zijn.
- breuklijnen ongecodeerd zijn, men weet dus niet wat een
gevonden breuklijn in het terrein voorstelt.
Dit alles leidt ertoe dat lijnvormige elementen vooralsnog
grotendeels handmatig uit laserdata moeten worden
gekarteerd, ondersteund met fotobeelden t.b.v. de interpretatie
en classificatie. Dit komt grotendeels neer op het nogmaals
afzonderlijk inwinnen van een aanzienlijk aantal elementen, die
reeds in het DTB-Nat voorhanden zijn.
Methode 2
Bij methode 2 vindt geen aparte inwinning plaats maar worden
deze gegevens ontleend aan het DTB-Nat.
DTB-Nat wordt, vanwege de uitgestrektheid van het
opnamegebied, in de regel fotogrammetrisch ingewonnen uit
luchtfoto-opnamen. Enkel opnamen die zijn gemaakt in de
bladloze periode zijn geschikt. Hoge begroeiing leidt voor
‘zachte’ topografisch elementen als ‘lijn bovenkant talud’ tot
een grotere systematische fout in de hoogte. Opnamen in een
jaargetijde met veel blad aan de bomen zijn minder geschikt
aangezien dit leidt tot veel afgedekte situaties waardoor veel
aanvullende terrestrische metingen noodzakelijk zijn. Voor
relatief kleine wijzigingen in het terrein voert het te ver om voor
de actualisatie van het DTB-Nat een fotogrammetrische vlucht
uit te voeren, deze kunnen in de regel het best terrestrisch
worden opgenomen.
Gebieden buiten DTB-Nat opnamegebied
Voor de volgende gebieden kunnen de gegevens tot op heden
niet uit het DTB-Nat worden ontleend.
Binnendijksgebied
Er is behoefte aan uitbreiding van het huidige DTB-Nat
opnamegebied met een strook van ca. 200 meter achter de
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winterdijken. Dit geldt voor de bedijkte gebieden. Het DTB-Nat
beslaat in de regel een gebied van slechts 50 meter achter de
bandijk. De aanvullende DTB-opname voor het binnendijks
gebied is gewenst:
• voor modeloptimalisatie;
• in verband met het controleren van de bandijkhoogte
bij extreme afvoeren;
• vanwege modellering van het effect van een eventuele
overloop naar het achterland op de waterhoogtes van
de rivier bij extreme afvoer.

Voorbeeld DTB-nat
Ontbrekende gebieden.
Uit inventarisatie is gebleken dat er gebieden zijn waarvan het
DTB-Nat ontbreekt. Sommige gebieden ontbreken momenteel
maar komen in 2007 beschikbaar. Onderstaande opsomming
betreft enkel de gebieden waarvan vooralsnog geen DTBopname is gepland maar die in het kader van
hoogwaterveiligheid wel benodigd zijn:
Maas:
• Belgische oever Grensmaas;
• Rechteroever Maastricht / Eijsden;
• Plassenmaas, op beide oevers ontbreken delen
• stukjes Zandmaas ontbreken, Niersdal, Kraaijenbergse
plas, Reijndersmeer bij Well;
IJsseldelta:
• Nog niet ingewonnen
Rijn-Maasmonding:
• Noordwaard;
• Stukje Sliedrechtse Biesbosch (beperkte bijmeting
nodig);
• Aakvlaai;
• Tiengemeten;
• Stormpolder bij Hollansche IJssel;
• Beerenplaat;
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•

•
•
•

Rotterdamse havens, AGI gaat na of data van het
havenbedrijf Rotterdam geschikt is of geschikt te maken
is;
Calandkanaal;
Hartelkanaal;
Maasvlakte.

Figuur 3 - Ontbrekende gebieden

(2)

Advies opnamemethode

Voor de HR2011 wordt methode 2 aanbevolen.
Het DTB-Nat vormt een goede basis om maaiveldgegevens aan
te ontlenen. Het is reeds opgebouwd en wordt door AGI als een
landelijke taak onderhouden. In het DTB-Nat zijn de
belangrijkste topografische en hydraulische kenmerken van een
riviertraject, in de vorm van 3D breuklijnen, hoogtepunten en
de omlijning van topografische objecten, in geografische
bestanden opgeslagen. Het DTB-Nat vormt een goed
uitgangspunt als input voor Baseline omdat het DTB zowel de
benodigde hoogtepunten en lijnvormige elementen bevat voor
het bodemhoogtemodel als alle voor het ‘overlaten’ model
relevante terreinsprongen, in de vorm van gestructureerde (op
elkaar aangesloten) en geclassificeerde (voorzien van codering)
lijnelementen.
In 2001 is het datamodel van DTB-Nat dusdanig aangepast dat
dit beter aansluit op Baseline. Met betrekking tot
maaiveldhoogten is de puntdichtheid van losse punten
aangepast op de informatiebehoefte. Zowel de losse punten als
de lijnvormige elementen zijn zodanig gecodeerd dat
maaiveldbodem en zogenaamde ‘onnatuurlijke kaden’ goed en
betrouwbaar van elkaar te scheiden zijn. Bijkomend voordeel
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van gebruikmaking van het DTB-Nat voor het ontlenen van
maaiveld hoogte is dat wanneer tevens de terreinsprongen uit
het DTB-Nat worden ontleend (zie paragraaf 5.2), beide
gegevensverzamelingen uit dezelfde opname komen waardoor
er minder kans is op onderlinge inconsistentie. Een dergelijke
inconsistentie kan optreden wanneer er tussen terreinsprongen
en maaiveldhoogten oneigenlijke relatieve hoogteverschillen
ontstaan door gebruik van verschillende technieken. Door
bijvoorbeeld verschil in nauwkeurigheden en gehanteerde
grondslag is het mogelijk dat een laserbestand een andere
absolute hoogte kent dan het fotogrammetrisch ingewonnen
data.
In het DTB-Nat is de maaiveldbeschrijving in bosrijke gebieden
en moerasgebieden minder goed aangezien de puntdichtheid
van opgenomen losse hoogtepunten lager ligt. Voor deze
gebieden zal de maaiveld beschrijving worden aangevuld met
gegevens uit de laserdata die wordt ingewonnen ten behoeve
van de vegetatiestuctuur.

c)

Nieuwe inwinning
Aanvullende opname binnendijks
Er is een kosten-baten analyse uitgevoerd met betrekking tot de
aanvullende DTB-opname voor het binnendijks gebied. Deze
analyse is opgenomen in bijlage 5. Op basis van de kostenbaten analyse wordt geadviseerd om geen aanvullende DTBopname te doen in het binnendijks gebied. Een dergelijke
opname wordt wel gezien als een optimale gegevensbron om
de informatie uit te ontlenen. De kosten voor de aanvullende
opname zijn echter aanzienlijk en een nadere beschouwing door
het RIZA leert dat er ook goedkopere, bruikbare alternatieven
zijn.
Het advies is om de gebiedsgegevens van het binnendijkse
gebied af te leiden van het AHN en van de landgebruikers
kaarten.
Ontbrekende gebieden
Het advies voor de opname van de ontbrekende gebieden is
niet voor alle gebieden gelijkluidend. Er zijn 3 categorieën te
onderscheiden. Figuur 4 geeft een overzicht van de relatie
tussen de categorieën en de gebieden.
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Figuur 4 - Ontbrekende gebieden in categorieën
Categorie 1 (zwart omcirkeld)
Hier is het advies eerst te onderzoeken of bestanden van
derden beschikbaar zijn en wanneer dit het geval is na te gaan
in hoeverre deze geschikt zijn of geschikt zijn gemaakt kunnen
worden. Indien dit niet het geval is, volgt een DTB-opname.
In geval van een DTB-opname moet worden bezien of uit
kostenoogpunt gekozen wordt voor:
• opname volledig DTB-Nat;
• opname van enkel de voor Baseline relevante
elementen, hetgeen neer komt op een selectie van het
huidige DTB datamodel. Deze selectie omvat
grotendeels de DTB- elementen genoemd in het
Dataprotocol Baseline versie 4.0, bijlage C;
Het gaat hier in hoofdlijnen om het havengebied van
Rotterdam, Kamper eiland en de Moerdijk. Opgemerkt moet
worden dat voor het havengebied bij de Moerdijk wel reeds
grotendeels een fotodekking aanwezig is. Desondanks worden
de luchtopnamen van het havengebied van de Moerdijk
vooralsnog niet uitgewerkt.
De reden hiervoor ligt in het feit dat:
• het op Moerdijk na gebieden betreft die niet onder de
beleidslijn grote rivieren vallen (maar waarvan wel
gegevens nodig zijn voor de modellen) waardoor ze een
lagere prioriteit krijgen. Verder kennen het Rotterdams
havengebied en Moerdijk een hoge ligging;
• de opnamekosten hoog zijn. Met name Kampereiland
en het Rotterdams havengebied zijn grote en hiermee
kostbare gebieden om op te nemen. Bovendien kennen
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•

het havengebied van Rotterdam en de Moerdijk een vrij
intensive infrastructuur.
er een reële kans is dat er bestanden van derden
aanwezig zijn. Van het havengebied van Rotterdam is
bekend dat het havenbedrijf bestanden beschikbaar
heeft.

Categorie 2 (Paars omkaderd)
Hier is een DTB-Nat opname benodigd volgens een volledig of
gereduceerd datamodel. Inwinning geschied direct na realisatie
van de terreinwerkzaamheden die momenteel in uitvoering zijn.
Het betreft hier Tiengemeten. Hier is een eigen opname
benodigd aangezien er geen bestanden van derden, met de
gewenste actualiteit, beschikbaar zullen zijn.
Categorie 3 (Rood omcirkeld)
Hier is een DTB-Nat opname volgens het volledig datamodel
benodigd. Het betreft hier gebieden langs de Maas en Aakvlaai.
Een gereduceerd datamodel kan hier niet volstaan aangezien de
gegevens tevens benodigd zijn voor het beheer. Deze gebieden
ontbreken momenteel in het DTB als gevolg van een foutieve
opgave van de opnamegrens voor het beheergebied in het
verleden. Bovendien is voor de toepassing in Baseline voor deze
gebied een volledig DTB gewenst om uniformiteit van gegevens
te behouden.
In geval van een eigen DTB-opname kan dit een separate
opname zijn (terrestrisch of fotogrammetrisch). Echter, indien
ten behoeve van de opname van vegetatiestructuren een
laseropnamen worden gemaakt zal worden bezien of een
kostenbesparing kan worden verkregen wanneer de laservlucht
dusdanig wordt ingericht (qua dekking, puntdichtheid
vlieghoogte en precisie, eisen aan foto-opnamen) dat de DTBopname uit deze gegevens kan worden afgeleid.

d)

Bijhouding
(1)

Overweging

DTB
De inwinstrategie voor maaiveldhoogten is met name gericht op
het actueel houden van het DTB-Nat.
DTB-Nat revisiestrategie voor het rivierengebied is gericht op
een combinatie van:
- 5-Jaarlijkse periodieke cyclische revisie;
Om de 5 jaar wordt het volledig areaal nagelopen op
wijzigingen. Hiermee worden wijzigingen door natuurlijke
processen als erosie en wijzigingen in het interessegebied
van RWS, uitgevoerd door derden (b.v. Waterschappen),
opgevangen.
Tussentijdse veranderingsgerichte revisie.
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Insteek hierbij is dat de wijzigingen in het terrein tijdens of
direct na aanleg of reconstructie ingemeten worden. Deze
werkwijze past in het nieuwe beleid van RWS om te werken
met gestandaardiseerde prestatiecontracten en
geïntegreerde contracten. Metingen volgens DTB
specificaties zullen, onder regie van AGI, plaatsvinden.
Hiermee voorziet de DTB-Nat revisiestrategie voor het
rivierengebied in een actualiteit van het DTB-Nat van 1 jaar
voor alle veranderingen als gevolg van menselijk ingrijpen en
een actualiteit van 5 jaar voor alle natuurlijke processen. De
laatste grote ‘menselijke’ ingrepen in het terrein dienen t.b.v. de
vaste rapportagemomenten (HR 20011, 2016 enz.) tijdig in het
DTB verwerkt te zijn.
Gebieden buiten DTB-opnamegebied
Voor de aanvullende DTB-opname van de ontbrekende
gebieden (zie 4.1, onderdeel B) zal dezelfde
onderhoudsmethodiek gehanteerd worden als voor de reguliere
DTB-gebieden.

(2)

Advies

De inwinstrategie voor maaiveldhoogten is met name gericht op
het actueel houden van het DTB-Nat. Dit geschiedt conform de
DTB-Nat revisiestrategie wat een combinatie is van cyclische
revisie en tussentijdse veranderingsgerichte revisie. De 5jaarlijkse cyclische DTB-revisie is een aantal jaar terug in gang
gezet ten behoeve van de HR2011.
Het advies is om voor de HR2016 de cyclische DTB-revisie beter
af te stemmen op de HR-cyclus. Dit kan door de inwinning voor
deze revisie wat later te starten en niet te spreiden over 5 jaar
maar over een kortere periode. Gelet op de omvang van de
werkzaamheden en het risico dat wordt gelopen met de
uitvoerbaarheid van de fotovluchten (dit kan enkel in bepaalde
perioden en met goed weer) moet nog worden bezien hoeveel
de periode kan worden ingekort.
Daarnaast zal ook hier een tussentijdse, veranderingsgerichte
revisiestrategie gehanteerd worden
Ontwikkelactiviteiten
De 5 jarige cyclische DTB-revisie is in uitvoering. Zorgpunt is
dat tussentijdse wijzigingen momenteel onvoldoende
consequent worden bijgehouden en ingemeten. Om een
actualiteit van < 1 jaar te kunnen bewerkstelligen zijn
onderstaande ontwikkelactiviteiten noodzakelijk:
Samenwerking met waterschappen versterken.
Omdat ook waterschappen werkzaamheden uitvoeren en
objecten beheren binnen het beheer- en interessegebied van
RWS, is het wenselijk dat ook zij betrokken worden bij:
• het signaleren van veranderingen en/of;
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•

het leveren van geo-gegevens ten behoeve van de
bijhouding van het DTB.
Kanttekening hierbij is dat de gegevens geschikt moeten
zijn om opgenomen te kunnen worden in het DTB.
Omdat AGI streeft naar een standaard en uniform DTB
moeten de gegevens van waterschappen wel minimaal
voldoen aan de DTB-productspecificaties en moeten
deze ook qua bestandsopbouw kunnen worden
omgezet tot een DTB.

Een gewenste ontwikkeling is te komen tot een
samenwerkingsverband met de diverse waterschappen. Dit zal
ingeschoten moeten worden bij de Unie van Waterschappen en
moeten resulteren in een convenant.
Speciale aandacht gaat uit naar de gegevens van de Overijsselse
Vecht. Hier is door AGI DTB-Nat vervaardigd in het kader van
de overdracht naar het waterschap. Er dienen door AGI
afspraken te worden gemaakt over de bijhouding van deze
gegevens. In het inwinplan is er van uitgegaan dat het
waterschap zorgt draagt voor deze bijhouding.
Implementatie beheersorganisatie DTB.
De AGI werkt momenteel aan een beheerorganisatie voor
ondermeer het DTB-Nat. Deze bevat een standaard procedure
voor de tussentijdse veranderingsgerichte bijhouding van het
DTB. De RD’s hebben hierin een voorname signalerende rol. Als
vergunning verlenende instantie worden zij de initiators van
tussentijdse, door AGI uit te voeren, revisie metingen.
Het is zaak dat deze beheerorganisatie is geïmplementeerd ten
tijde van de uitvoering van onderliggend inwinplan.
DTB in ‘natte’ prestatiebestekken
Zorgdragen voor vraagspecificaties DTB-Nat in de diverse
prestatiecontracten van werken, inclusief de bijbehorende
ondersteuning.
Inventarisatie en opname van achterstallige DTB-revisies
Het betreft hier de inventarisatie en opname van
terreinwijzigingen als gevolg van ‘menselijk handelen’ die zijn
uitgevoerd:
1. vóór de invoering van de DTB-beheersorganisatie (naar
verwachting in 2007) en;
2. ná het moment van de meest recente bijbehorende
DTB-vlucht en;
3. welke nog niet via tussentijdse veranderingsgerichte
bijhouding zijn opgenomen.
Deze revisies zullen zodanig zijn gekoppeld aan een vast HRrapportagemoment, dat de gegevens tijdig in het DTB zitten.
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e)

Gevolgen
Benadrukt moet worden dat de kosten en de overige benodigde
middelen voor zowel de initiële inwinning als de bijhouding van
gebieden buiten de huidige DTB-opnamegrens lager kunnen
uitvallen wanneer er niet een volledig DTB-Nat wordt
ingewonnen of gereviseerd maar enkel een selectie van de DTBelementen die van belang zijn voor Baseline. De reductie in
kosten en personele inzet wordt, op basis van een
voorbeeldofferte, geraamd op ca. 20%.

(Meer)Kosten en organisatie
Hierin zijn de (meer)kosten en organisatorische gevolgen
uitgedrukt in extra benodigde fte’s weergegeven voor zowel de
opname van maaiveldgegevens als terreinsprongen en overige
objecten.
DTB
Merendeel van de maaiveldhoogten worden ontleend aan het
DTB-Nat, bijhouding van het DTB-Nat is reeds een landelijke
taak van AGI. Hiervoor zijn geen meerkosten, extra AGI-uren
en organisatorische gevolgen te verwachten.
Gebieden buiten DTB-opnamegebied
Aanvullende opname in het binnendijksgebied
Deze opname vindt niet plaats, zie bijlage 5.
Opname ontbrekende gebieden
De (meer)kosten en organisatorische gevolgen zijn niet voor alle
ontbrekende gebieden gelijkluidend. Er zijn 3 categorieën te
onderscheiden. Figuur 4 geeft een overzicht van de relatie
tussen de categorieën en de gebieden.
Voor een toelichting op de categorieën wordt verwezen naar
paragraaf 4.1, onderdeel b (2).
Verder wordt een onderverdeling gemaakt tussen de kosten
voor HR2011 en de kosten voor HR2016 en verder. In de
periode van begin 2007 tot medio 2009 (zie planning,
hoofdstuk 8) vindt de opbouw van bestanden plaats ten
behoeve van de HR2011. Na 2009 heeft de initiële inwinning
ten behoeve van de opbouw van de bestanden voor HR2011
reeds plaatsgevonden en is enkel bijhouding van gegevens
benodigd ten behoeve van HR2016 en verder.
Voor de (meer)kosten en organisatorische gevolgen voor de
opbouw van de bestanden is uitgegaan van:
- een volledige DTB-inwinning;
- een gemiddelde kosten van het DTB-Nat van
100euro/hectare, (40-60 euro/hectare
uitbestedingskosten, 40-60 euro/ha AGI-uren);
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Voor de (meer)kosten voor bijhouding (na 2009) van de
bestanden is er van uitgaande dat:
o voor deze gebieden wordt volstaan met een gerichte 5jaarlijkse actualisatie, gekoppeld aan de vast HRrapportagemomenten;
o 10% van het areaal een DTB-revisie behoeft;
o de kostprijs per hectare voor revisie 90% van de
kostprijs van een initiële inwinning zal bedragen als
gevolg van lagere uitbestedingskosten voor de
inwinning.
Voor categorie 1 en 2 geldt dat de kosten en aantallen fte’s met
20% kunnen worden gereduceerd in het geval er wordt
gekozen voor een DTB-opname met een gereduceerd
datamodel.
Alle bedragen zijn in K€ en inclusief BTW. Eén fte komt overeen
met 1250 uur en 125 K€.
Categorie 1 voor HR2011

DTB-opname volledig datamodel
Kampereiland
Rotterdamshavengebied
Moerdijk en omstreken
Totaal

2007
2008
2009
AGI
AGI
AGI
Omvang (ha) Inkoop fte kosten Inkoop fte kosten Inkoop fte kosten
4200
210,0 1,7 210,0
11800
590,0 4,7 590,0
1143 14,6 0,1 16,3
17143 14,6

0,1 16,3

800,0 6,4 800,0

0,0

0,0

De totale (meer)kosten voor initiële inwinning (voor HR2011)
van alle gebieden binnen categorie 1 bedragen naar
verwachting 1.630.900 euro.
Deze investering is enkel van toepassing in geval bestanden van
derden niet aanwezig, niet geschikt of niet geschikt te maken
zijn.
Categorie 1 voor HR2016 en verder

DTB-opname volledig datamodel
Kampereiland
Rotterdamshavengebied
Moerdijk en omstreken
Totaal op jaarbasis

2010 en verder
AGI
Inkoop fte kosten
3,8 0,0 3,8
10,6 0,1 10,6
0,3 0,0 0,3
14,7 0,1 14,7

Deze investering is enkel van toepassing in geval bestanden van
derden niet aanwezig, niet geschikt of niet geschikt te maken
zijn.
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0,0

Categorie 2 voor HR2011

DTB-opname volledig datamodel
Tiengemeten

2007
2008
2009
AGI
AGI
AGI
Omvang (Ha) Inkoop fte kosten Inkoop fte kosten Inkoop fte kosten
460
23,0 0,2 23,0
De totale (meer)kosten voor initiële inwinning (voor HR2011)
van het gebied in categorie 2 bedraagt naar verwachting
46.000 euro.
Categorie 2 voor HR2016 en verder
2010 en verder
DTB-opname volledig datamodel
AGI
Inkoop fte kosten
Tiengemeten
0,4 0,0 0,4
Totaal op jaarbasis
0,4 0,0 0,4

Categorie 3 voor HR2011
2007
2008
2009
DTB-opname volledig datamodel
AGI
AGI
AGI
Omvang (Ha) Inkoop fte kosten Inkoop fte kosten Inkoop fte kosten
Gebieden langs de Maas + Aakvlaai
3654 91,4 0,7 91,4
36,5 0,3 36,5
54,8 0,4 54,8
De totale (meer)kosten voor initiële inwinning (voor HR2011)
van de gebieden in categorie 3 bedraagt naar verwachting
365.400 euro.
Deze investering is niet enkel benodigd voor de
hoogwaterveiligheid, maar is tevens voor het beheer.
Categorie 3 voor HR2016 en verder
Niet van toepassing, kosten vallen onder de reguliere
bijhouding van het DTB-Nat.

Ontwikkelactiviteiten
o
Samenwerking met waterschappen versterken.
o
Implementatie beheersorganisatie DTB.
o DTB in ‘natte’ prestatiebestekken
o Inventarisatie en opname van achterstallige DTBrevisies
Bovenstaande activiteiten passen binnen de bijhouding van het
DTB-Nat, dit is reeds een landelijke taak van AGI. Hiervoor zijn
geen meerkosten of aanvullende organisatorische gevolgen te
verwachten.
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4.2

Bodemligging

a)

Omschrijving
De vraag naar informatie over de bodemligging heeft
betrekking op een 4-tal soorten gebieden. Het gaat hierbij om:
• Rivierbodems
• Onderwaterbodems in uiterwaarden:
o plassen en (neven)geulen
o onderwaterbodems die deel uitmaken van een
WBR-vergunning (zgn. compensatiegebieden)
• Kribvakken
De bodemligging wordt bepaald middels hydrografische
lodingen. Rond de bepaling van de deze bodemligging zijn een
aantal knelpunten gesignaleerd. In onderstaande paragrafen
worden deze knelpunten uitgewerkt.

b)

Opnamemethode
(1)

Overwegingen

Rivierbodems
De bodemligging van de rivieren (zomerbed) wordt momenteel
vaak met multibeam opgenomen binnen het reguliere
programma van de verschillende Meet- en Informatiediensten
Bij Zuid-Holland wordt momenteel alleen de vaargeul in het
zomerbed met multibeam opgenomen. Aanvullend wordt het
resterende gebied van het zomerbed met singlebeam
opgenomen. Momenteel worden proeven uitgevoerd met o.a.
een interferometer waardoor er wel gebiedsdekkende
informatie geleverd kan gaan worden.
Voor de inwinning van gegevens over de rivierbodem kan wel
nog winst gehaald worden uit het uniformeren van de
inwinning, verwerking en presentatie van de gegevens. Hier
lopen al wat trajecten voor (bv Marsroute MID-en).
Voor het zomerbed staat er nu een nauwkeurigheidseis van 5
cm. Deze is echter niet haalbaar. De strengste norm die de
MID-en nu hanteren, RWS norm 1 en 2, gaat uit van een
precisie van maximaal 10 cm voor een grid van 1x1 meter. De
gestelde eis zal dus moeten worden aangepast conform de
genoemde RWS normen. Als toch een hogere nauwkeurigheid
noodzakelijk is, dan zal dit een grotere meetinspanning
betekenen en kan er niet meer zonder meer gebruik gemaakt
worden van de reguliere lodingen van de MID-en.
Voor het opleveren van de data door de MID-en is het gewenst
om een protocol op te stellen voor de levering van de
gegevens.
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(Neven)geul- en plasbodems
Om enig zicht te krijgen op het aantal en de omvang van deze
gebieden is een (snelle) inventarisatie gemaakt (uit Baseline)
van de gebieden die van belang zijn. Het gaat om de volgende
gebieden:
Maas:
• gekoppelde gebieden - 68 stuks / 4808 ha
• afgesloten gebieden - 66 stuks / 637 ha
Rijntakken:
• gekoppelde gebieden - 132 stuks / 2525 ha
• afgesloten gebieden - 802 stuks / 2203 ha
Rijn-Maasmonding:
Hier is geen vergelijkbare informatie van voorhanden.
Voor de Maas en de Rijntakken gaat volgens deze informatie
om 1068 gebieden met een totaal oppervlak van ongeveer
10173 ha. Hierin is dan de Rijn-Maasmonding nog niet
meegenomen.
In Zuid-Holland worden havens alleen op verzoek van de
havenbeheerders gepeild. In de meeste gevallen worden de
grote (Rotterdamse) havens gepeild door de havenbeheerders.
Bij de regionale diensten van Oost-Nederland en Limburg is
nagevraagd welke gebieden zij nu zelf al (regulier) opnemen.
Deze kunnen in principe worden weggelaten in de lijst met nog
op te nemen gebieden. Voor de continuïteit in de
informatievoorziening is het echter verstandiger om in dit
inwinplan ook rekening te houden met het opnemen van deze
gebieden. De opnames zoals die nu plaatsvinden zijn namelijk
meestal gerelateerd aan de informatiebehoefte voor Baseline en
daarmee dus eigenlijk aan dit project. Door ook voor deze
gebieden tijd en geld te reserveren is de levering van informatie
van deze gebieden gewaarborgd.
De gebieden vervolgens overblijven zijn de gebieden die niet in
verbinding staan met de rivier (868 gebieden met een
gezamenlijk oppervlak van 2840 ha). Voor het bepalen van de
bodemligging van deze gebieden zijn er een paar methoden
mogelijk. De keuze van de te gebruiken methode wordt
bepaald door een aantal factoren. Het gaat daarbij om
gewenste datadichtheid, (verwachte) diepte van het gebied,
bereikbaarheid vanaf de weg, enz. De methoden die gebruikt
kunnen worden zijn singlebeam, multibeam en interferometer.
Deze worden toegepast vanaf een vaartuig. Afhankelijk van het
gebied kan dit een trailerbaar bootje of misschien een
radiografisch bestuurbaar vaartuig zijn. Als een radiografisch
bestuurbaar vaartuig gebruikt wordt zal er voorlopig alleen
gebruik gemaakt kunnen worden van een singlebeam.
Voornaamste verschil tussen de 3 methoden is de
datadichtheid. Gezien de gevraagde datadichtheid van 1 punt
per 25x25 meter en de bijbehorende nauwkeurigheid (uit een
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mondelinge toelichting van Frans Berben en Martin Scholten)
van 0,1 meter voor ondiepe (minder dan 5 meter) plassen en
compensatiegebieden en 0,5 meter voor diepe plassen, volstaan
singlebeam opnames van de gebieden. Een slagafstand van 25
meter voor de eerste opname is dan voldoende. Bij volgende
opnames kan de slagafstand worden aangepast aan de dan
bekende variabiliteit van de bodem. Per gebied zal gekeken
moeten worden hoe de raaien het beste gevaren kunnen
worden. In langgerekte geulen is het bijvoorbeeld nodig om in
plaats van of naast dwarsraaien ook lengteraaien te varen.
Ten aanzien van (neven)geul- en plasbodems is er behoefte aan
informatie over de rand van de gebieden. Deze informatie is
van belang voor een goede invoer in de modellen voor wat
betreft de overgang van het land naar de bodem van de plas.
Per gebied zal daarom bekeken moeten worden in hoeverre er
een lodingsraai evenwijdig (op korte afstand) aan de oever
gevaren kan worden. Voor de hierboven genoemde
(hoeveelheden) gebieden, zou dit een te varen afstand van zo’n
1000 kilometer betekenen. In langgerekte gebieden kan het zo
zijn dat een raai langs de oevers, het varen van andere raaien
overbodig maakt omdat dan al voldoende gegevens zijn
ingewonnen. Dit zal echter per gebied bekeken moeten
worden.
Gezien de wens voor gebiedsdekkende informatie en de veelal
hoge nauwkeurigheidseisen zal waar mogelijk gebruik gemaakt
moeten worden van een gebiedsdekkend opnamesysteem in
plaats van singlebeam.
Radiografisch vaartuig
Ten aanzien van de mogelijkheden van de inzet van een
radiografisch vaartuig valt nog het volgende te melden. Bij RWS
Oost-Nederland wordt momenteel gewerkt aan een
radiografisch vaartuig (2 meter lang en 88 cm breed). Dit
vaartuig moet inzetbaar zijn voor verschillende type metingen
waaronder dieptemetingen. Vooralsnog zou dit om
singlebeammetingen gaan. Het vaartuig is o.a. inzetbaar op
ondiepe stukken (bv kribvakken) en kleine (smalle) wateren
waar andere vaartuigen niet kunnen worden ingezet. Inzet kan
in principe plaatsvinden door 1 persoon. Vanuit
hanteerbaarheidoogpunt is de inzet van 2 personen echter aan
te bevelen.
Het project is in een ontwikkelstadium. Eind 2006 zijn de eerste
ervaringen opgedaan. Op basis hiervan wordt beoordeeld of
een dergelijk vaartuig inzetbaar is voor dit project (bijvoorbeeld
monitoring van geïsoleerde wateren). Gezien de verwachtingen
van de betrokkenen is de kans hierop reëel. Voor alsnog heeft
de inzet van een dergelijk vaartuig echter nog niet de voorkeur.
De firma’s DEEP en Benthos beschikken ook over een
radiografisch meetvaartuig. Bij DEEP heeft men de ervaring dat
de inzetbaarheid van hun vaartuig beperkt is.
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Als mogelijk alternatief voor de opname van heldere, relatief
ondiepe gebieden kan de inzet van LIDAR overwogen worden.
Zie hierover de opmerking na het stuk over de opnames in
kribvakken.
De data die in de verschillende gebieden opgenomen wordt, is
afkomstig uit verschillende bronnen, welke op verschillende
momenten ingewonnen zijn, vaak afhankelijk van de
waterstand. Dit veroorzaakt problemen bij het samenvoegen
van de bronbestanden. Gezien de haalbare kwaliteit van de
meettechnieken worden de verschillen bij overgangen vooral
veroorzaakt door spreiding van de metingen in de tijd. Deze
verschillen zijn niet te voorkomen. Ze kunnen alleen beperkt
worden door aansluitende metingen zo kort mogelijk na elkaar
uit te voeren. Als er gebruik gemaakt moet worden van hoog
en laag water, wat nodig is om enige overlap te garanderen, is
dit echter niet mogelijk. Ook moet getracht worden om zo min
mogelijk verschillende meettechnieken in een gebied in te
zetten.
Een optimalisatie mogelijkheid die overblijft is het uitvoeren van
een eenduidige nabewerking om de effecten zo goed mogelijk
weg te middelen.
Kribvakken
Voor een groot aantal kribvakken en ondiepe wateren in het
rivierengebied is er een hiaat in de hoogtegegevens omdat
lodinggegevens en het DTB-Nat en/of laserdata niet naadloos
op elkaar aansluiten.

Figuur 5 - Hiaat in hoogtegegevens in kribvakken
Het probleem speelt in de minder diepe delen van het water en
rond de oeverzones met diepten van 0 tot maximaal 3 meter. In
de afbeelding (figuur 5) is dat het wit weergegeven gebied.
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Er is vooralsnog geen goede opnamemethode voorhanden die
een volledige opname van deze gebieden garandeert.
De beperkende factoren in deze werkomgeving zijn vooral de
kuilen, steile oevers, sterke stroming en golven ten gevolge van
wind en scheepvaart. Hierdoor zijn terrestrische waadmetingen,
waarbij het er op neer komt dat bepaalde gedeelten te voet,
met lieslaarzen aan worden gemeten, praktisch niet uitvoerbaar
en bovendien soms onveilig. De beperking zit hier dus met
name in de uitvoerbaarheid.
De mogelijkheid om met luchtfoto’s ook onder water te meten
is bij RWS nog niet eerder toegepast. De belangrijkste
beperking is het feit dat er een duidelijke structuur aanwezig
moet zijn om scherp te kunnen stellen, anders kunnen er
gemakkelijk grote afwijkingen ontstaan. In de bodem van
kribvakken is geen duidelijke structuur aanwezig en de
inschatting is daarom dat deze techniek hier geen betrouwbare
resultaten zal kunnen opleveren. Daarnaast zijn er bepaalde
gunstige omstandigheden nodig om de bodem goed te kunnen
zien. Hierbij moet worden gedacht aan: helder water, weinig
wind, helder weer en hoge zon.
Onlangs zijn er met succes proeven uitgevoerd met een
zogenaamde interferometer, namelijk de Geoswath. Dit systeem
kan verder in het kribvak meten dan met conventionele
multibeams het geval is. Het systeem is onder begeleiding van
AGI aangeschaft door RWS Limburg en zal RWS breed worden
ingezet. Het systeem is sinds eind 2006 operationeel. Door het
systeem voor de monitoring voor de hoogwaterveiligheid in te
zetten zullen maaiveld-hoogten en bodemligging beter op
elkaar aansluiten. Opnames met een dergelijk systeem moeten
dan wel tijdens een hoogwaterperiode worden uitgevoerd om
zo ver mogelijk in de kribvakken te kunnen ‘kijken’. In figuur 2
van hoofdstuk 3 staat aangegeven dat het gebruik van een
interferometer in kribvakken de voorkeur heeft. Dit is juist,
alleen zal er in het begin nog wel ervaring moeten worden
opgedaan met het systeem.
Inzet van een radiografisch bestuurbaar vaartuig (van OostNederland) lijkt een optie, maar heeft op dit moment niet de
voorkeur. Er zal eerst ervaring mee opgedaan moeten worden.
Laseraltimetrie
Bij een lage waterstand kan met behulp van laseraltimetrie een
hoogtemodel van de oeverzone worden verkregen dat qua
nauwkeurigheid, puntdichtheid en volledigheid haast naadloos
aansluit bij de informatiebehoefte. Wel moet worden
opgemerkt dat, omdat de metingen vanuit de lucht
plaatsvinden, moeilijk bereikbare plekken bij en vooral onder
bruggen niet (goed) in kaart kunnen worden gebracht.
De grootste beperking is echter het feit dat men afhankelijk is
van een bijzonder lage waterstand. De afgelopen tien jaar is
deze situatie tweemaal voorgekomen.Toch is het uiterst
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interessant om als de natuur ons een dergelijke kans biedt, deze
te benutten.
RWS moet op het moment dat zich zo’n situatie voordoet in
staat zijn om snel te kunnen reageren. Om dit mogelijk te
maken is het belangrijk om vooraf een aantal zaken te regelen.
Dit kan het opstellen van een vluchtplan zijn, afspraken maken
met opdrachtnemers, enz. Zo dient vooraf nagedacht te worden
over besliscriteria voor het uitvoeren van een vlucht:
bijvoorbeeld bij welke waterstand? Op het moment dat de
gelegenheid zich voordoet zal er budget beschikbaar moeten
zijn en zal RWS in korte tijd tot een uitbesteding over moeten
kunnen gaan.
Ontwikkelingen
Een nog nader te onderzoeken opnamemethode voor de
inwinning van kribvakken en ondiepe wateren is LIDARAirborne Lidar Bathymetrie (ALB) (zie bijlage 4 “Toelichting
LIDAR-ALB” voor een toelichting). Voor meer gedetailleerde
informatie over LIDAR-ALB, voor de opname van kribvakken en
de diverse mogelijkheden voor Sechi waarden onderzoek wordt
verwezen naar het rapport “Innovatief meten van de
oeverzone” (AGI-TGA-2004-12).

(2)

Advies

Rivierbodems
Voor de inwinning van dieptegegevens van het zomerbed kan
gebruik gemaakt worden van de informatie die nu al op
reguliere basis wordt ingewonnen door de MID-en. De meeste
metingen worden uitgevoerd met multibeam, conform QMS en
(straks) opgeslagen in WADI. Alleen bij Zuid-Holland wordt een
deel van het zomerbed vooralsnog met singlebeam
ingewonnen. Afhankelijk van de resultaten van de proeven die
er momenteel met een interferometer worden uitgevoerd kan
dit op (korte) termijn veranderd en zal naar verwachting ook
daar alles gebiedsdekkend wordt ingewonnen. Inzet van een
multibeam in deze gebieden kost (veel) extra tijd aangezien het
in veel gevallen om de ondiepere delen gaat. Om daar
gebiedsdekkende informatie voor te verzamelen zullen meer
raaien gevaren moeten worden dan nu met singlebeam
gebeurt.
(Neven)geul- en plasbodems
Er dient een lijst (minimaal naam en locatie) samengesteld te
worden met alle gebieden in het stroomgebied van de Maas, de
Rijntakken en de Rijn-Maasmonding waar diepte-informatie van
gewenst is.
Een onbekend deel van deze gebieden wordt al (regulier) door
de meetdiensten van Oost-Nederland en Limburg opgenomen.
Deze zullen echter ook in dit plan worden meegenomen om de
informatievoorziening hiervan te waarborgen en zo niet
afhankelijk te zijn van (incidentele) lodingen zoals die nu
plaatsvinden.
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Daarnaast kunnen gebieden kleiner dan een nader te bepalen
ondergrens b.v. 0,25 ha. genegeerd worden (van deze
gebieden zouden, indien gewenst, met een kano of
rubberbootje met een handlood één of enkele dieptes
opgenomen kunnen worden).
De overgebleven gebieden kunnen in twee categorieën
verdeeld worden. Categorie 1, gebieden waar gezien de ligging
(bereikbaarheid), grootte en vorm een trailerbaar vaartuig
ingezet kan worden. Categorie 2, overige gebieden.
De categorie 1 gebieden kunnen door een marktpartij worden
opgenomen. Voor de categorie 2 gebieden zal per gebied
bekeken moeten worden wat de beste oplossing is.
Prioriteit hebben de plassen die rond de splitsingspunten liggen,
aanzandingsgevoelige plassen (nabij de rivieroever) en
erosiegevoelige (meestromende) nevengeulen.
De opnames kunnen worden uitgevoerd met een singlebeam.
Slagafstand maximaal 25 meter. Gezien de wens om waar
mogelijk gebiedsdekkende informatie te hebben, is het beter
om waar mogelijk een multibeam of een interferometer in te
zetten. De gevraagde nauwkeurigheid van 0,1 tot 0,5 meter
kan door alle drie de systemen worden gehaald.
Per gebied zal gekeken moeten worden hoe de raaien het beste
gevaren kunnen worden. In langgerekte geulen is het
bijvoorbeeld nodig om in plaats van of naast dwarsraaien ook
lengteraaien te varen. Ook zal bekeken moeten worden in
hoeverre er een lodingsraai evenwijdig (op korte afstand) aan
de oever gevaren kan worden zodat meer informatie over de
taluds beschikbaar komt.
Alle opnames dienen te worden uitgevoerd conform de QMS
systematiek. QMS staat voor Quality Management System en is
een applicatie die momenteel bij de AGI wordt ontwikkeld
waarin alle stappen van het lodingsproces kunnen worden
vastgelegd, van opdrachtformulering tot oplevering en
archivering.
De ingewonnen gegevens worden als grids in WADI geplaatst.
Voor de invoer in Baseline kan ‘gewinkeld’ worden in WADI.
Het is de bedoeling dat de AGI de invoer voor Baseline
geïntegreerd aanlevert.
Op basis van de lijst met overgebleven gebieden wordt bepaald
of alles in 1 jaar opgenomen kan worden of dat een verdeling
over een paar jaar wenselijker is.
Bij de opname van de (neven)geulen- en plasbodems kunnen er
in sommige gevallen problemen ontstaan door lokale
omstandigheden, bv geen goede plaatsbepaling t.g.v. de
aanwezigheid van bomen/bos, onder water aanwezige rommel
die metingen verstoren of onmogelijk maken, enz. In dergelijke
gevallen zal voor het betreffende gebied apart een oplossing
bedacht moeten worden.
Voor een gestandaardiseerde aanlevering en invoer in Baseline
is het wenselijk/noodzakelijk dat er een centrale opslag en een
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uniforme nabewerking van de data is. De manier van werken
zoals die een paar jaar geleden voor Limburg is vastgesteld kan
hierbij als uitgangspunt dienen. Ook vanuit de Marsroute van
de MID-en ligt er de noodzaak om te uniformeren.
Met de invoering van WADI wordt de opslag van
lodinggegevens centraal geregeld. Momenteel worden er
afspraken gemaakt zodat de (loding)gegevens daar op een
uniforme manier in komen. De oplevering van WADI is echter
vertraagd. Het deel dat voor de opslag van lodingen van belang
is wordt nu waarschijnlijk pas half 2007 opgeleverd. Zolang dit
niet beschikbaar is, hanteren de MID-en hun eigen manier van
opslag. In principe worden ook ‘oude’ lodingen alsnog in WADI
opgeslagen. In WADI zullen in ieder geval grids opgeslagen
worden. De input bestanden voor Baseline kunnen, voor wat de
lodinginformatie betreft, vanuit deze grids gegenereerd
worden.
Momenteel wordt er nog gewerkt aan een
kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) voor de MID-en. Middels
dit systeem wordt bij alle MID-en op uniforme wijze het hele
lodingproces vastgelegd van opdrachtformulering tot
archivering. Dit systeem zorgt voor een aantoonbare kwaliteit.
Medio 2007 moet de nieuwe applicatie gereed zijn, en zijn
ingevoerd bij alle MID-en. Van aannemers kan een
vergelijkbare kwaliteitsborging gevraagd/geëist worden.
De drie hierboven genoemde ontwikkelingen moeten er voor
zorgen dat er eind 2007 een uniforme inwinning, verwerking en
opslag van data plaatsvindt.
Een laatste advies is het laten uitvoeren van een pilot met
LIDAR, met bijbehorende voorbereidende stappen zoals
beschreven in bijlage 4.
Kribvakken
Het inwinplan is erop gericht het hiaat te verkleinen door
toepassing van lodingen met behulp van een interferometer.
Bij de uiteindelijk afweging is besloten om af te zien van de
inzet van laseraltimetrie bij (extreem) laag water. De
meerwaarde van een dergelijk meting ten opzichten van een
regulier opnameprogramma met een interferometer werd als te
beperkt gezien in verhouding tot de kosten.

c)

Bijhouding
(1)

Overweging

Rivierbodems
Bijhouding vindt plaats op basis van het reguliere jaarlijkse
meetprogramma van de MID-en. Bij Zuid-Holland zal voor
bepaalde gebieden nog worden overgestapt van singlebeam
opnames naar gebiedsdekkende opnames.
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(Neven)geul- en plasbodems
Gelet op beperkte mate van verandering van de diepte van
(neven)geul- en plasbodems, is het niet nodig om jaarlijks
nieuwe metingen uit te laten voeren. Voor de meeste gebieden
kan om te beginnen volstaan worden met een cyclus van eens
in de 10 jaar. Dit wordt bereikt door de gebieden over de tijd te
verdelen en zo bv. ieder jaar een deel van de gebieden op te
nemen. Alleen als er werkzaamheden in een gebied worden
uitgevoerd zal in dat gebied na afloop van de werkzaamheden
een nieuwe meting moeten worden uitgevoerd. Na een eerste
cyclus van 10 jaar moet bekeken worden of deze termijn
toereikend is en dient de termijn zonodig te worden aangepast.
Er is dan informatie beschikbaar van de inhaalslag en 1
bijhoudingsopname. Afhankelijk van de geconstateerde
dynamiek kan de termijn dan worden verruimd naar 15 of zelfs
20 jaar. Hier moeten nog criteria voor worden opgesteld. Te
denken valt hierbij aan mate van dynamiek, ligging van het
gebied en diepte van het gebied.
Uitzondering hierop vormen de plassen rond de splitsingspunten,
aanzandingsgevoelige plassen, locaties met veel dynamiek en de
compensatiegebieden. Hier zal een frequentie van eens in de 5 jaar
gehanteerd moeten worden, gericht op herziening van de
Baseline database, ten behoeve van de 5-jaarlijkse berekening
van de HR. Ook voor de compensatiegebieden kan na enkele
opnames bekeken worden in hoeverre de frequentie aangepast
en mogelijk teruggebracht kan worden naar bijvoorbeeld 10 of
15 jaar.
Na de eerste opnames die nu in een inhaalslag worden
uitgevoerd voor half 2009, moet bekeken worden of de
gehanteerde slagafstand goed is. Voor de volgende opnames
kunnen dan zonodig aangepaste slagafstanden gebruikt
worden. Ook kan worden besloten dat gebieden dieper dan 10
meter in het vervolg niet meer worden opgenomen, tenzij er
ingrepen hebben plaatsgevonden.
Kribvakken
Ten gevolge van de dynamiek van deze gebieden is minimaal
een bijhoudingscyclus gewenst die aansluit bij de 5-jaarlijkse
HR-cyclus. Het kan wenselijk zijn om deze opnames vaker, tot
zelfs jaarlijks uit te voeren. Dit is echter alleen aan de orde als
duidelijk wordt dat de gebieden een dynamiek kennen die een
dergelijke intensivering rechtvaardigt. Om hier inzicht in te
krijgen kan overwogen worden om voor een representatief
riviertraject van enkele kilometers jaarlijks opnames uit te laten
voeren om zodoende in beeld te brengen wat de dynamiek is
van kribvakken. Op basis daarvan kan dan eventueel besloten
worden of het nodig is om alle kribvakken met een hogere
frequentie op te nemen.
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(2)

Advies

Rivierbodems
Continuering huidige manier van inwinning. Voor de meeste
gebieden zijn dit multibeam opnames welke een vaste
frequentie hebben. Bij Zuid-Holland zal afhankelijk van de
resultaten van proeven met een interferometer, waar mogelijk,
worden overgestapt van singlebeam opnames naar
gebiedsdekkende opnames
(Neven)geul- en plasbodems
Na een eerste opname voor half 2009 (inhaalslag) kunnen voor
de bijhouding alle gebieden die niet in het (reguliere)
programma van de MID-en zitten verdeeld worden in de tijd
om zo gefaseerd de gebieden te herzien. Na 10 jaar moet alles
herzien zijn. Uitzondering hierop vormen de plassen rond de
splitsingspunten, aanzandingsgevoelige plassen, locaties met veel
dynamiek en de compensatiegebieden. Hier zal een frequentie van
eens in de 5 jaar gehanteerd moeten worden. Na de eerste
periode van 10 jaar evalueren en zonodig aanpassen. Na de
eerste opnames van een gebied bekijken of de slagafstand
aangepast kan worden en of er gebieden in het vervolg
achterwege gelaten kunnen worden gezien hun grote diepte (>
10 meter).
Kribvakken
Inwinnen minimaal binnen een 5-jarige cyclus waarbij de
metingen zoveel mogelijk aan het eind van de cyclus moeten
vallen zodat de herziene Baseline database zo actueel mogelijke
gegevens bevat. Tijdens een overleg met betrokken partijen is
afgesproken dat er geen jaarlijkse bijhouding zal plaatsvinden.
Overwogen kan worden om op een stuk rivier (paar kilometer)
jaarlijks opnames uit te laten voeren om te zien wat de
dynamiek is van kribvakken. Na een paar jaar kan dan besloten
worden of het nodig is om alle kribvakken met een hogere
frequentie op te nemen.

d)

Gevolgen
(1)

(Meer) Kosten

Rivierbodems
Doordat gebruik wordt gemaakt van reguliere lodingen van de
MID-en zijn er wat dat betreft geen meerkosten. De overgang
voor de Rijn- en Maasmonding van singlebeam naar
gebiedsdekkend kan mogelijk wel meerkosten met zich
meebrengen. Dit wordt dan veroorzaakt door het feit dat er
voor een gebiedsdekkende opname mogelijk meer raaien nodig
zijn dan nu het geval is. Dit heeft te maken met de de
zogenaamde padbreedte van de verschillende systemen. Dat is
nu echter nog niet te overzien. Dit zal o.a. afhangen van de
gekozen opnametechniek.
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De uniformering van de inwin- en verwerkingstechnieken waar
dit jaar aan gewerkt gaat worden, zou vanaf volgend jaar
(2008) moeten kunnen leiden tot een besparing. Hoe groot
deze besparing zal zijn valt nu nog niet aan te geven.
(Neven)geul- en plasbodems
Het maken van een inschatting van kosten is lastig. Dit hangt af
van een aantal factoren waaronder, vorm van de gebieden en
bereikbaarheid van de gebieden.
Een globale berekening voor alleen de aangesloten gebieden
geeft het volgende beeld:
Aangesloten gebieden,±7333 ha. Als dit 1 groot,
rechthoekig gebied zou zijn levert dit, met een
slagafstand van 25 meter, zo’n 2924 km te varen raaien
op. Met een gemiddelde vaarsnelheid van 6 km/u duurt
dit ongeveer 487 uur (61 dagen). Indicatief kost inhuur
€ 3.500,- per dag voor een (trailerbare) boot met
apparatuur en bemanning. Dit zou dan € 213.500,zijn. Hier komt dan de verwerking van de gegevens nog
bij. Orde grote 60 dagen, € 38.400,-. Totaal dus
minimaal zo’n € 251.900,251.900, voor de aangesloten
gebieden.
Voor 2009 zal nog ongeveer de helft van het totaal
aantal aangesloten gebieden moeten worden
opgenomen. De rest is onlangs (2005-2007) al gemeten
en moet voor 2009 niet meer herhaald worden. Tot
2009 gaat het dan om ongeveer € 125.000,125.
Een globale berekening voor alleen de afgesloten gebieden
geeft het volgende beeld:
Afgesloten gebieden,±2840 ha. Als dit 1 groot,
rechthoekig gebied zou zijn levert dit, met een
slagafstand van 25 meter, zo’n 1129 km te varen raaien
op. Met een gemiddelde vaarsnelheid van 4 km/u duurt
dit ongeveer 282 uur (35 dagen). Aangezien het niet 1
groot gebied is komen hier in verband met heen en
weer rijden, opstarten, enz nog minimaal 36 dagen bij.
Totaal dus minimaal 70 dagen werk. Indicatief kost
inhuur € 3.500,- per dag voor een trailerbare boot met
apparatuur en bemanning. Dit zou dan € 245.000,zijn. Hier komt dan de verwerking van de gegevens nog
bij. Orde grote 35 dagen, € 22.400,-. Totaal dus
minimaal zo’n € 267.400,267.400, voor de afgesloten
gebieden.
Een globale berekening voor een raai langs de oevers van de
aangesloten gebieden geeft het volgende beeld:
Omtrek aangesloten gebieden,±1200 kilometer. Hier
zitten stukken dubbel in. Uitgaande van 1000 kilometer
met een gemiddelde vaarsnelheid van 6 kilometer per
uur kost dit zo’n 200 uur (25 dagen). Uitgaande van €
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3.500,- per dag voor in huur van een trailerbare boot
met apparatuur en bemanning zou dit dan € 87.500,87.500,
zijn. De verwerking gaat mee met de verwerking van de
overige informatie.
Voor 2009 zal nog ongeveer de helft van het totaal
aantal aangesloten gebieden moeten worden
opgenomen. De rest is onlangs (2005-2007) al gemeten
en moet voor 2009 niet meer herhaald worden. Tot
2009 gaat het dan om ongeveer € 43.000,43.000,
Een globale berekening voor een raai langs de oevers van de
afgesloten gebieden geeft het volgende beeld:
Omtrek afgesloten gebieden,±1200 kilometer. Hier
zitten stukken dubbel in. Uitgaande van 1000 kilometer
met een gemiddelde vaarsnelheid van 4 kilometer per
uur kost dit zo’n 250 uur (31 dagen). Uitgaande van €
3.500,- per dag voor in huur van een trailerbare boot
met apparatuur en bemanning zou dit dan € 108.500,108.500,
zijn. De verwerking gaat mee met de verwerking van de
overige informatie.
Er wordt hierbij geen tijd berekend voor het bereiken
van de gebieden. Daar is in het sommetje voor de
raaien hierboven al rekening mee gehouden.
Een globale berekening voor de compensatiegebieden op basis
van gegevens van Rijn Dixhoorn:
Uitgaande van een eenheidsprijs per uiterwaarde van €
10.000,- en een verwachte aantal te meten
uiterwaarden van 10 oplopend tot 20 komt het op een
totaal bedrag van tussen de € 100.000 en € 200.000.
200.000
De totale kosten voor het opnemen van de (neven)geulen en
plasbodems komen volgens bovenstaande berekeningen uit op
ongeveer 815K€
€ tot 915K€
€ voor een volledige cyclus. De
kosten voor de metingen die voor de HR 2011 nog uitgevoerd
dienen te worden zijn aanzienlijk lager, namelijk 640K€
€. Dit
hangt samen met het gegeven dat een deel van de gebieden
onlangs (2005-2007) nog gemeten zijn en daarom voor de HR
2011 niet opnieuw opgenomen zullen worden.
Een pragmatische oplossing is om een selectie van op te nemen
gebieden te maken. Selecteer bv. alleen die gebieden die een
oppervlakte hebben van tenminste 0,25 ha. (Van alles wat
kleiner is zou je indien gewenst nog met een kano/rubberbootje
(kan makkelijk door het weiland meegenomen worden) met een
handlood één of enkele dieptes kunnen nemen.)
Voor de eerste opnames worden de kosten gespreid over de
periode 2007 tot 2009. Daarna worden de kosten verspreid
over een periode van 10 jaar. De compensatiegebieden komen
in die periode 2 keer aan de orde. Op basis van de evaluatie
van de opnames tot 2009 kan het zijn dat de totale kosten voor
de opnames in de tijd daarna lager zullen zijn.
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Wat de kosten zullen zijn voor het uitvoeren van een pilot met
LIDAR is moeilijk te overzien. Een eerste schatting is 50K€.
€.
Kribvakken
Opname met Interferometer
Het gaat om een opname van alle rivieren, waarbij 1 maal heen
en terug gevaren wordt langs de kribben. Hierbij zullen voor
een (beperkt) aantal kilometers rivier extra metingen
noodzakelijk zijn. De totale kosten voor een volledige opname
zijn ongeveer 153K€
€.
Globale berekening:
Uitgaande van een totale lengte rivier van 550 kilometer, leidt
dit tot 1100 kilometer rivieroever. Er van uitgaand dat hier
allemaal kribvakken langs liggen zijn hier bij een gemiddelde
vaarsnelheid van 7 km/u en een gemiddelde werkdag van 8
uur, 20 dagen voor nodig. Door o.a. aan en afvaartijden, de
noodzaak om delen opnieuw te meten, enz zullen er effectief
zo’n 40 dagen nodig zijn. Met een tarief van € 3.500,- per dag
voor de inhuur van een vaartuig met apparatuur en personeel,
komt dit op zo’n € 140.000,-. Voor de verwerking van de
gegevens komen hier nog een dag of 20 bij. Met een
gemiddelde uurtarief van € 80,- is dit zo’n € 12.800,-.
Totaal zou een dergelijke opname dan op zo’n € 152.800,152.
komen.
Bij de uiteindelijk afweging is besloten om af te zien van de
inzet van laseraltimetrie bij (extreem) laag water.
Volledigheidshalve wordt hieronder nog wel een kostenindicatie
van een dergelijke opname gegeven.
Incidenteel, een laservlucht ten tijde van een bijzonder lage
waterstand. De afgelopen tien jaar is voor een aantal gebieden
deze situatie tweemaal voorgekomen.
Er van uitgaande dat deze situatie zich voor het volledige areaal
nog voor 2009 voordoet en deze laservlucht niet is te
combineren met een eventuele laservlucht ten behoeve van de
vervaardiging van de vegetatiestructuurkaart, zijn de
(meer)kosten € 88.350 (uitbesteding), uitgaande van:
• 1 punt/m2;
• een prijs/ha van € 1,50;
• laserstroken van 600 meter breed;
een op te nemen gebied van 33.000 ha verdeeld over 550
rivierkilometer (rekening houdend 50 % extra opname a.g.v.
inefficiënt vliegen).Verspreid over 5 jaar bedragen de
uitbestedingkosten op jaarbasis € 17.670

(2)

Organisatie

De meeste impact op de organisatie zal zitten in het genereren
van de invoerbestanden voor Baseline. Hier wordt in hoofdstuk
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7 apart aandacht aan besteed en is daarom in onderstaande
stukken buiten beschouwing gelaten.
Rivierbodems (zomerbed)
Valt binnen de reguliere opnames door de MID-en en kost dus
geen extra tijd. Binnen Zuid-Holland worden singlebeam
lodingen vervangen door gebiedsdekkende opnames.
Afhankelijk van de toe te passen techniek kan dit wel tot extra
opnametijd leiden. Dit is op dit moment nog niet te overzien. Er
zal wel tijd moeten worden gereserveerd om met de MID-en
een protocol op te stellen voor het leveren van de gegevens.
Eenmalig orde grootte 0,1 fte. Deze lodingen vinden gedurende
het hele jaar plaats. In de planning is het dan ook een
doorlopende tijdsbalk. Bij iedere (jaarlijkse) update van de
database die uitgevoerd wordt, wordt gebruik gemaakt van de
meest recente data.
(Neven)geul- en plasbodems
Het betreft hier extra opnames. Bij uitbesteding vergt het tijd
voor contractbeheersing. Voor de eerste opname (inhaalslag)
vergt dit de komende paar jaar beperkte inzet gedurende het
jaar. Voor de bijhouding daarna vergt het een beperkte inzet
door de jaren heen. Het werk kan/moet door 1 persoon voor
alle gebieden worden begeleid. Orde grootte 0,2 fte per jaar.
Het eerste jaar 0,1 fte extra voor de inventarisatie van de
gebieden. De inhaalslag vindt tussen nu en half 2009 plaats. Na
deze slag is beter inzichtelijk wat de benodigde tijd is en kan
een planning worden opgesteld voor de periode daarna.
Bijvoorbeeld iedere 2 jaar 25% van de gebieden opnemen.
Uitzondering hierop vormen de plassen rond de splitsingspunten,
aanzandingsgevoelige plassen, locaties met veel dynamiek en de
compensatiegebieden. Hier zal een frequentie van eens in de 5 jaar
gehanteerd moeten worden, steeds zo veel mogelijk aan het eind
van de cyclus.
De lodingen kunnen gedurende het hele jaar plaatsvinden. In
de planning is het dan ook een doorlopende tijdsbalk.
Voor de toepasbaarheid van LIDAR in bv. plassen en de Maas,
moet een pilot uitgevoerd worden. Deze kan plaatsvinden
gedurende de laatste 3 kwartalen van 2007. Deze pilot vergt
orde grootte 0,2 fte. Daarnaast is er bij de regionale diensten
inzet nodig voor doorzichtmetingen.
Kribvakken
Bij uitbesteding vergt het tijd voor contractbeheersing. Voor
zowel de eerste opname als de bijhouding daarna vergt het in
een beperkte (3 maanden) periode (intensieve) inzet. Het werk
kan/moet door 1 persoon voor alle gebieden worden begeleid.
Orde grootte 0,1 fte in korte periode.
Als de opnames door RWS zelf worden uitgevoerd komt hier
ook de opname- en verwerkingstijd bij en het bijbehorende
materieel. Orde grootte 0,6 fte. Deze mankracht ligt dan bij de
MID-en.
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5. Terreinsprongen en overige
objecten
5.1

Terreinsprongen en overige objecten

Onder terreinsprongen worden verstaan: kades, kribben, steile
verlagingen, lijnvormige verhogingen van het terrein. Tot de overige
objecten horen bebouwing, sluizen, stuwen etc. Deze zijn voor het
berekenen van extra energieverliezen. Deze gegevens dienen voor het
zogenaamd overlatenmodel, een schematische weergave van
morfologische structuren (overlaten) die stromingsvertraging tot gevolg
hebben.

5.2

Opnamemethode

a)

Overweging

De volgende methoden zijn beschouwd.
1. Terreinsprongen en overige objecten ontlenen uit een
gecombineerde laser- en foto-opname, het betreft hier een
ontkoppeling van DTB-Nat door uitvoering van een aparte
laservlucht en uitwerking ten behoeve van de
hoogwaterveiligheid;
2. Terreinsprongen en overige objecten ontlenen uit bestaand
fotogrammetrisch en/of terrestrisch opgenomen DTB-Nat
Methode 1
De methode en overwegingen zijn identiek aan hetgeen is beschreven
bij §4.1.1, onderdeel B, zij het dat het hier de opname van
terreinsprongen betreft.
Methode 2
De methode en overwegingen zijn identiek aan hetgeen is beschreven
bij §4.1, onderdeel B, zij het dat het hier de opname van
terreinsprongen betreft.

b)

Advies

Voor de HR2011 wordt aanbevolen de terreinsprongen en overige
objecten te ontlenen uit het DTB-Nat. De onderbouwing van het advies
is identiek aan hetgeen is beschreven bij §4.1, onderdeel B(2), zij het
dat het hier de opname van terreinsprongen betreft.
In aanvulling hierop moet worden opgemerkt dat in 2001 het
datamodel van DTB-Nat specifiek voor deze toepassing is aangepast.
De data is beter gestructureerd en geclassificeerd waardoor betere
selecties kunnen worden gemaakt tijdens de vervaardiging van het
‘overlaten’ model met de terreinsprong gegevens. Verder is de manier
van aanmeten van bepaalde objecten aangepast en zijn objecten
toegevoegd, waaronder de ‘kruinlijn’. Op grond van een recente
vergelijking tussen terrestrisch opgenomen kaden en kaden uit het

43

Informatievoorziening Hoogwaterveiligheid

DTB-Nat met kruinlijn kan worden geconcludeerd dat de precisie van
het DTB-Nat voldoende is.Voor gevoelige kades geldt een aparte
opname.
Verhoogde hoogtenauwkeurigheid voor gevoelige kaden
Omdat hier een hoogtenauwkeurigheid < 2 centimeter is gewenst
zullen deze kaden terrestrisch worden ingewonnen. Deze inwinning is
bij het onderdeel ‘planning’ terug te zien onder ‘terrestrisch opname
cruciale kaden’. Ten behoeve van de eenduidigheid worden deze kaden
vervolgens door AGI ingewerkt in het DTB-Nat (fotogrammetrische
kruinlijnen worden vervangen door de terrestrische).

5.3

Bijhouding

a)

Overweging

Zie 4.1 onderdeel C.

b)

Advies

De inwinstrategie voor terreinsprongen is met name gericht op het
actueel houden van het DTB-Nat. Zie §4.1 onderdeel D.
Gevoelige kades
Voor de HR2011 zal met betrekking tot de gevoelige kades geen sprake
zijn van bijhouding aangezien het moment van opname relatief kort
voor de oplevering van de Baseline gegevens zal liggen. Hierdoor zijn
de gegevens zo actueel mogelijk. Voor de HR2016 zal een controle
worden uitgevoerd op de voor HR2011 opgenomen kaden en indien
nodig kaden opnieuw worden ingemeten.

5.4

Gevolgen

a)

(Meer)kosten

Merendeel van de terreinsprongen en overige objecten worden
ontleend aan het DTB-Nat, bijhouding van het DTB-Nat is reeds een
landelijke taak van AGI. Hiervoor zijn geen meerkosten te verwachten.
Voor de navolgende aspecten zijn aanvullende metingen nodig en
meerkosten te verwachten.
Gebieden buiten DTB-opnamegebied
Zie §4.1, onderdeel D (2). Hierin zijn de kosten weergegeven voor
zowel de opname van maaiveldgegevens als terreinsprongen en overige
objecten.
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Meerkosten terrestrische opname gevoelige kaden
De gevoelige kaden zijn onder te verdelen in drie categorieën:
- splitsingspunten
- DGR-kades (waterschappen)
- Nederrijn-Lek
Wat betreft de DGR-kades wordt voor nu de aanname gedaan dat de
gegevens bij de waterschappen beschikbaar zijn. Vanuit HR dienen op
hoger niveau goede afspraken gemaakt te worden over
gegevensuitwisseling. Het aantal resterende kilometers kaden wordt
geraamd op 100 kilometer.
De meerkosten voor initiële inwinning bedragen 240 euro excl. BTW
per kilometer kade, hetgeen voor de resterende gevoelige kaden
neerkomt op 34.560 euro (28.560 euro incl. BTW uitbesteding, 6.000
euro AGI-uren). Hierbij is uitgegaan van:
- een grondslagmeting met gps en waterpassing;
- een GPS-detailopname met een hoogtenauwkeurigheid van 2
cm;
- meetploegkosten van 1200 euro/dag;
- een gemiddelde opname van 5 kilometer per dag;
De kosten voor bijhouding bedragen naar verwachting 17.280 euro in
2014, 2019 en verder, ervan uitgaande dat om de 5 jaar enkel een
nieuwe inwinning hoeft te geschieden bij markante wijzigingen in het
terrein en deze 50% van het totaal zullen bedragen.

b)

Organisatie

Gebieden buiten DTB-opnamegebied
Zie 4.1, onderdeel D (3). Hierin zijn de organisatorische gevolgen
weergegeven voor zowel de opname van maaiveldgegevens als
terreinsprongen en overige objecten.
Terrestrische opname gevoelige kaden
Het aantal benodigde AGI-uren bedraagt 60 uur voor 2009 en 30 uur
voor 2014 en verder.
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6. Vegetatiestructuur
6.1

Omschrijving

Eén van de onderdelen van de terreinbeschrijving wordt gevormd door
gegevens over de aanwezige vegetatiestructuur. Deze is van belang
voor het berekenen van de stromingsweerstand van begroeiing. In de
huidige praktijk wordt Baseline gevoed met een combinatie van
gegevens uit de ecotopenkartering, aangevuld met gegevens uit het
DTB-nat.
Vanuit de toepassingen van de informatie rond hoogwaterveiligheid is
er behoefte aan optimalisatie op de volgende punten:
• De cyclus van de ecotopenkarteringen (6-jaarlijks) in fase
brengen met de 5-jaarlijkse HR-cyclus.
• Karteren van de vegetatiestructuurtypen zoals beschreven in
het ‘Handboek stromingsweerstand vegetatie in uiterwaarden’
(van Velsen et al.,2003) in plaats van ecotooptypen.
• Opnemen van informatie over heggen, solitaire bomen en
lanen (dichtheid, hoogte, aantal bomen in laan, diameter).
Verder is er vanuit ‘monitoren veiligheid’ en ten behoeve van
handhaving behoefte aan tussentijdse actualisatie voor terreinen waar
substantiële veranderingen zijn opgetreden.

6.2

Opnamemethode

a)

Overweging

In 2006 is een onderzoek naar methoden voor monitoring van
vegetatiestructuurtypen zoals beschreven in het ‘Handboek
stromingsweerstand vegetatie in uiterwaarden’ afgerond.
Daarbij zijn beschikbare technieken en methoden beoordeeld op hun
toepasbaarheid voor het karteren van de ‘Handboek-typen’.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er twee (combinaties van)
methoden in staat zijn om alle ‘Handboek-typen’ te onderscheiden:
• een combinatie van luchtfoto-interpretatie en vrij intensief veldwerk
• een combinatie van een laseropname met een vrij hoge
puntdichtheid en een spectrale opname met een multispectrale
scanner
Gezien het tijdrovende en tijdintensieve en dus kostbare proces ligt het
niet direct voor de hand om voor de methode gebaseerd op luchtfotointerpretatie en veldwerk te kiezen.
Het achterwege laten van het veldwerk, wat resulteert in een aanpak
die bij benadering overeenkomt met de huidige ecotopeninwinning,
drukt de kosten, maar introduceert een belangrijke mate van
onzekerheid als het gaat om onderscheid op het niveau van de
vegetatiestructuurtypen van het handboek.
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Voor een korte doorlooptijd en een minder arbeidsintensief
verwerkingsproces liggen automatische verwerkingsmethoden voor de
hand. Vanuit dat oogpunt bieden technieken/methoden die in
belangrijke mate gebruik maak van spectrale- of laserdata perspectief.
Geen van deze technieken/methoden biedt echter opzichzelfstaand
mogelijkheid tot een betrouwbare classificatie van de in het Handboek
beschreven typen. Combinaties van technieken scoren echter beter.
De laser- en de spectrale techniek zijn voor toepassing in een
vegetatiestructuurkartering complementair. Waar laser met hoge
puntdichtheid een goede 3D beschrijving kan geven van de
vegetatiestructuur geeft spectrale informatie een waardevolle
aanvulling om verder te differentiëren, onder andere op basis van
soortensamenstelling en biomassa.
Een onderzoek van Hartmann (2004) schept de verwachting dat de
combinatie van laserdata met een minimale dichtheid van ongeveer 10
punten / m2 en spectrale data van een multispectrale vliegtuigscan
voldoende informatie oplevert voor het karteren van de vegetatietypen
uit het handboek.
De huidige praktijk waarbij een combinatie van de ecotopenkaart en
DTB-nat wordt gebruikt is nog wat verder te optimaliseren, maar biedt
onvoldoende mogelijkheid voor het met enige betrouwbaarheid
karteren van de ‘Handboek-typen’. Toch is het goed te constateren dat
deze methodiek nog steeds operationeel is en tot het moment waarop
een beter alternatief gevonden is kan dienen als achtervang.
Heggen en bomen
Rond heggen en bomen zijn er vanuit de huidige praktijk een aantal
knelpunten. Zo wordt er bij de heggen momenteel geen onderscheid
gemaakt in dichtheid. Het ‘Handboek stromingsweerstand vegetatie in
uiterwaarden’ beschrijft hiervoor een drietal relevant klassen.
Voor de solitaire en laanbomen is er vraag naar de volgende
aanvullende informatie:
• aantal bomen in een laan of alle individuen aangegeven;
• hoogte per boom;
• diameter van de stam.
De gewenste informatie over heggen en bomen kan verzameld worden
in het veld of deels middels foto-interpretatie. Naar verwachting zijn er
ook mogelijkheden om de informatie af te leiden van een laseropname
met hoge puntdichtheid.

b)

Advies

We adviseren om middels een pilot een operationele toets uit te laten
voeren op de voorgestelde inwinmethode, bestaande uit een
combinatie van een laseropname met een vrij hoge puntdichtheid en
een spectrale opname met een multispectrale scanner.
Binnen de pilot kan de in de markt aanwezige expertise aangewend
worden om tot verdere optimalisatie te komen. Het resultaat dient een
operationele handleiding van de definitieve methode te omvatten.
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Concreet wordt een pilot voorgesteld bestaande uit 2 fasen.
In de eerste fase dient de cruciale vraag beantwoord te worden of de
huidige laseropnametechniek in staat is om de relevante structuurlagen
van elkaar te onderscheiden. Uit eerder onderzoek (Laseraltimetrie als
invoer voor WAQUA, Jesse et al 2002) bleek dat er problemen waren
met het onderscheiden van de verschillende, met name lage,
structuurlagen. De uitkomst van deze fase is beslissend (go/no-go) voor
de toepasbaarheid van de combinatie van laser en spectrale
opnametechnieken.
Er kunnen op basis van de uitkomst 2 situaties ontstaan:
1. de pilot-fase levert een positief resultaat op;
In dit geval wordt geadviseerd om ten aanzien van de
monitoring van de vegetatiestructuurtypen te kiezen voor de
combinatie van laser en spectrale opnametechniek.
Om te komen tot een verder operationalisatie wordt de tweede
fase van de pilot uitgevoerd die dient om de toepassing van de
combinatie van de technieken vast te leggen in specificaties.
Hiermee wordt een goede beschrijving verkregen die invoering
van de monitoring en een effectieve marktbenadering
ondersteunt.
De daadwerkelijke monitoring zal vervolgens in de winter van
2007/2008 starten (zie planningsoverzicht hoofdstuk 8,
‘methode A’).
Aangezien er door het overstappen naar een nieuwe methode
sprake is van een trendbreuk, is het belangrijk om het effect
daarvan, juist ook op de modelberekeningen, inzichtelijk te
maken.
Daarom wordt geadviseerd om voor een deelgebied beide
opnamemethodes te vergelijken. Concreet wordt voorgesteld
om in geval van een methodewisseling in 2008 de IJssel zowel
volgens de oude als de nieuwe methode op te nemen.
De kosten hiervan zijn nog niet opgenomen in de
kostencalculaties.
2. de pilot-fase levert een negatief resultaat op;
Wanneer de toepassing van laseropnamen tegen de
verwachting in toch onvoldoende resultaat oplevert zal
teruggegrepen worden op toepassing van de combinatie van
ecotopenkartering en DTB-nat. Aangezien de methodiek voor
dit type karteringen voldoende beschreven is en de
verwachtingen m.b.t. de digitale inwintechnieken
hooggespannen is, vindt hier geen verder uitwerking plaats
van dit scenario. Er worden echter mogelijkheden gezien om
ook bij dit scenario de inwinning meer optimaal in te richten.
De mogelijkheden liggen dan in grote lijnen in aanpassing van
de huidige cycli, intensivering van de foto-interpretatie en
introductie van aanvullend veldwerk.
In de planning (zie planningsoverzicht hoofdstuk 8, ‘methode
B’) is aangegeven hoe activiteiten in de tijd uitgevoerd dienen
te worden. In het kostenoverzicht, zie § 9.3, zijn de bekende
inwininspanningen begroot. De omvang van de kosten voor de
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noodzakelijke extra inspanningen is echter nog niet bekend en
daarom niet opgenomen in het overzicht.
Heggen en bomen
Geadviseerd wordt om de laserdata voor de vegetatiestructuurkartering
te gebruiken voor het inwinnen van informatie over heggen en bomen.
De haalbaarheid van de opname van dichtheid, hoogte en diameter uit
DTB-luchtopnamen is naar verwachting gering. Daarom wordt bezien
welke mogelijkheden laseraltimetrie kan bieden. Hiervoor loopt in
opdracht van AGI een onderzoek bij de TU.
Het meten van losse bomen in een bomenrij uit DTB-luchtopnamen is
wel goed mogelijk. De onderlinge afstand van bomen heeft een relatief
grote invloed op de waterstand. Door deze nauwkeuriger te kennen
zijn waterstanden beter en betrouwbaarder te voorspellen.
Om deze reden zijn de DTB-Nat productspecificaties recentelijk
aangepast.
De aangepaste specificaties moeten voor de komende DTB-productieopdrachten borgen dat in het DTB-Nat bij bomenrijen niet enkel een
lijnobject ‘bomenrij’ wordt ingewonnen maar in plaats daarvan de
afzonderlijke bomen. Voor reeds geactualiseerde gebieden is bekeken
of met terugwerkende kracht uit de bestaande orthofotomozaieken de
afzonderlijke bomen bij bomenrijen kunnen worden ingewonnen. Dit
blijkt goed mogelijk en is bovendien verreweg de goedkoopste optie.
Deze methode heeft wel de beperking dat een meterprecisie is te
behalen, maar dit is voldoende gebleken.

Figuur 6 - Bepaling losse bomen in een bomenrij uit orthofotomozaïeken
Het advies is om te onderzoeken of het wenselijk is om met
terugwerkende kracht losse bomen in bomenrijen voor de situatie voor
1995 uit orthofotomozaieken op te nemen. 1995 is de calibratieperiode
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en hiermee cruciaal. In de loop van 2007 zal dan een bepaald traject uit
1995 worden gedaan. Dit wordt gebruikt als test voor een
gevoeligheidsberekening met bomenrijen en losse bomen. Als blijkt dat
er een significant verschil is, wordt er toe overgegaan om
voor alle reeds geactualiseerde DTB-gebieden met terugwerkende
kracht de bomenrijen in het DTB aan te passen.
Parallel aan bovenstaande wordt geadviseerd om te onderzoeken of
een nadere classificatie voor dichtheden van heggen en de hoogte van
heggen eventueel toch kan worden waargenomen uit DTBluchtopnamen. Indien dit mogelijk blijkt zullen de DTBproductspecificaties hierop worden aangepast.
In dat geval wordt bekeken of deze gegevens met terugwerkende
kracht uit de bestaande luchtfoto’s kunnen worden ingewonnen en
voor welke gebieden aanvullend veldwerk nodig zal zijn.
Het advies is om een kosten-baten analyse uit te voeren en op basis
daarvan te beslissen voor welke gebieden deze gegevens worden
opgenomen.
Mocht ook inwinning uit luchtfoto-opnamen niet haalbaar blijken, dan
schiet enkel nog de mogelijkheid van veldinventarisatie over. Een
dergelijke inventarisatie is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Om in
een dergelijke situatie een zo optimaal mogelijk verhouding tussen
kosten en baten te bewerkstelligen wordt geadviseerd om middels
modelberekeningen te bepalen waar veldinventarisatie noodzakelijk is
in relatie tot de locale rivierkundige situatie.

6.3

Bijhouding

a)

Overweging

Voor een tussentijdse actualisatie van terreinen waar substantiële
veranderingen zijn opgetreden, door uitvoering van werkzaamheden of
snelle natuurlijke veranderingen, is er behoefte aan een ‘Quick-scanmethodiek’. Op basis hiervan dient snel gedetecteerd te kunnen
worden waar deze ‘hotspots’ zich bevinden.
Gezien de eisen die aan een quick-scan gesteld worden met betrekking
tot snelle beschikbaarheid en een acceptabel kostenniveau komen
laseropnamen met een lagere puntdichtheid hier als kansrijk in beeld.
Voor deze quick-scan gaat het om het detecteren van substantiële
veranderingen. Of deze techniek hiervoor inderdaad passend is zal nog
nader bekeken moeten worden.

b)

Advies

Een pilot moet inzicht verschaffen in de mogelijkheden van
laseropnamen met lage puntdichtheid voor veranderingsdetectie.
Onder lage puntdichtheid wordt hier een dichtheid van 1 punt/m2
verstaan.
De methode dient gericht te zijn op substantiële veranderingen in de
vegetatiestructuur en/of bodemhoogteligging. Te denken valt hierbij
aan veranderingen in de vegetatiestructuur van gemiddeld meer dan 50
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cm en/of veranderingen in de bodemhoogteligging van meer dan 30
cm over nader te bepalen minimale aaneengesloten oppervlakten.
Op basis van de quickscan dient in het volgende jaar opname en
inwinning plaats te vinden van de veranderde gebieden en zodoende
tussentijdse update van de vegetatiestructuurkartering.

6.4

Gevolgen

a)

(Meer)kosten

De kosten van een vegetatiestructuurkartering gebaseeerd op laser- en
spectrale (vliegtuigscanner-)opnamen wordt geschat op ruim 1310K€.
Daarnaast is er voor het operationaliseren van de methode een
investering van ongeveer 140K€ nodig in pilot-projecten. Binnen deze
projecten wordt in eerste instantie de haalbaarheid getoetst en
vervolgens een operationele methode beschreven.
Met betrekking tot bepaling van de stamdiameter uit
vliegtuigscanneropnames bestaat er nog een grote onzekerheid over de
haalbaarheid. Feitelijk gaat het hier om een nieuwe toepassing
waarmee nog geen enkele ervaring is. Toch lijkt het na een eerste
verkenning met een deskundige van de TU-Delft zinvol om hier een
pilot aan te besteden. Belangrijk is hierbij natuurlijk het gegeven dat het
om toepassing van dezelfde basisdata gaat die ook voor de
vegetatiestructuurkartering gebruikt wordt. De kans bestaat echter dat
voor een operationele methode voor het bepalen van stamdiameters
een aanzienlijk hogere puntdichtheid van de laserdata noodzakelijk zal
blijken. De meerkosten moeten in dat geval natuurlijk afgewogen
worden tegen de baten.
Baten
Tegenover kosten van de voorgestelde inwinmethode staan ook baten.
Zo kan de vegetatiestructuurinformatie naar verwachting vrij eenvoudig
geschikt gemaakt worden voor gebruik in een ecotopenkartering. Dit
levert per cyclus een besparing op van ongeveer 400K€, bestaande uit
zowel besparing op de fotovlucht alsook op de uitwerking.
Daarnaast kan uit de laserdata informatie over de bodemhoogteligging
afgeleid worden. Dit kan lokaal een goede aanvulling geven op het
DTB waarin de bodemhoogteligging in de bossen ontbreekt.
Bij lage waterstanden in de vliegperiode voor de laseropname levert de
dataset ook informatie over de hoogteligging van de lagere oeverzone
of kribvakken.
Heggen en bomen
Aangenomen wordt dat als het mogelijk blijkt om de gewenste
informatie over heggen en bomen uit de laserdataset voor de
vegatatiestructuurkartering af te leiden, de meerkosten hiervan beperkt
zijn.
De meerkosten van opname van losse bomen bij bomenrijen en nadere
classificatie van heggen in de DTB-inwincyclus, er van uitgaande dat
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deze informatie uit de DTB-luchtopnamen is in te winnen, zijn
vooralsnog niet bekend, maar zullen naar verwachting beperkt zijn.
Uit inventarisatie is gebleken dat in het interessegebied ruim 22.100
bomenrijen en 21.400 heggen zijn gelegen.
De uitbestedingskosten voor een aanvullende terreinverkenning worden
geraamd op ca. 350K€ euro.
De uitbestedingskosten voor de bepaling van losse bomen in een
bomenrij uit orthofotomozaieken worden geraamd op ca. 66.300 euro
incl. BTW, uitgaande van:
• 22.100 bomenrijen;
• aanpassing van 20 bomenrijen per uur;
• uurtarief van 60 euro incl. BTW
Bijhouding
De kosten voor een quickscan-opname (lage resolutie / volledig gebied)
zijn begroot op 225K€. Voor de ontwikkeling van de quickscanmethode is een pilot begroot waarvan de kosten 37,5K€ bedragen.
Tenslotte bedragen de kosten voor de noodzakelijke vluchten voor de
eigenlijke update (hoge resolutie / alleen veranderde gebieden) en de
uitwerking daarvan naar verwachting 195K€.
Er wordt hierbij uitgegaan van een herziening van ongeveer 5% van de
totale oppervlakte.

b)

Organisatie

De voorgestelde inwinmethode voor de vegetatiestructuurkartering
maakt gebruik van laser- en spectrale data.
De laserdata dient in de winter opgenomen te worden om zowel
voldoende laserpunten op vegetatie alsook op de bodem te krijgen. De
bodemhoogteligging is van groot belang aangezien zonder deze
informatie de hoogte van de vegetatie niet te bepalen is. Mogelijk
knelpunt van een opname in de winterperiode is echter een
hoogwatersituatie. Een dergelijke situatie is ongeschikt voor het
uitvoeren van een laseropname. Ook na een hoogwater zullen grote
delen van het winterbed nog langdurig onder water staan. Om dit risico
enigszins te beheersen wordt voorgesteld dat men zich bij het plannen
van de opname niet op de laatste mogelijkheid richt, maar in eerste
instantie de opname een jaar eerder plant. Op die manier is er een
uitwijkmogelijkheid naar het volgende winterseizoen.
De spectrale opname met een vliegtuigscanner dient te worden
uitgevoerd in de zomer gelegen tussen beide mogelijkheden voor de
laser-vlucht.
De planning voor HR2011 is opgenomen in het hoofdstuk 8.
Uit het overzicht blijkt dat voor het tijdig realiseren van de nodige pilots
en de eigenlijke inwinning gericht op de HR2011 al begin 2007 de
acties uitgevoerd dienen te worden.
Samenhang inwinning voor derden
In het uiterwaardengebeid spelen ook de behoeftes en huidige
inwinmethodes van de NBO’s (natuurbeschermingsorganisaties) en
andere terreinbeheerders.
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Daarom ligt het voor de hand om aandacht te besteden aan mogelijke
‘win-win’-situaties.
Staatsbosbeheer (SBB) dient bijvoorbeeld éénmaal per 10 jaar aan LNV
te rapporteren over haar terreinsituatie, in de vorm van
natuurdoeltypen.
De vraag is hier of er mogelijkheden bestaan om de
vegetatiestructuurkartering en de kartering van de natuurdoeltypen in
één of ander vorm te integreren.
Bij beschouwing van beide informatievragen en opnamemethodieken
blijkt dat er overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen zijn. De
belangrijkste overeenkomst zit in de behoefte bij beide karteringen om
ruimtelijke eenheden te begrenzen en de inhoud te bepalen. Op een
hoog niveau worden naar verwachting ook wel overeenkomstige
objecten ingewonnen, de grens tussen een struweel en een
graslandperceel zullen naar verwachting in beide karteringen
voorkomen. Daar stopt echter de overeenkomst al bijna. Terwijl de
vegetatiestructuurkartering verder inzoomt op structuurvariatie gaat
het bij de natuurdoeltypen om ecologische variatie die tot uitdrukking
komt in het vastleggen van voorkomende soorten (flora en fauna).
Mogelijk zou de vegetatiestructuurkartering als basis kunnen dienen
voor het uitvoeren van een natuurdoeltypenkartering, waarbij voor de
laatste een belangrijke aanvullende investering in de vorm van
veldinventarisatie nodig is.
Vanuit Stroomlijn wordt er naar vermeld voor gekozen om 5-jaarlijks de
‘handboek-vegetatiestructuurtypen’ te monitoren en deze gegevens
aan alle terreineigenaren beschikbaar te stellen, o.a. voor het uitvoeren
van een Wbr-toets.
Naast de karteringen zijn ook de basisdata zoals (digitale) luchtfoto’s
beschikbaar voor terreinbeheerders.

54

Informatievoorziening Hoogwaterveiligheid

7. Omzetting naar Baseline
7.1

Activiteiten

Belangrijke voorwaarde voor het gebruik van Baseline is dat de
geometrie van de rivier in het dataprotocol van Baseline 4.0 is
vastgelegd.
De verschillende (bron)gegevens (DTB-nat, AHN, lodinggegevens,
ecotopenkaarten) die vooralsnog los door AGI en de Meetdienst
worden aangeleverd zullen voortaan gebundeld worden geleverd in
Baseline formaat.
AGI, toekomstige DID verzorgt:
• de coördinatie rond de vervaardiging van de basisbestanden;
• de vervaardiging van de basisbestanden (m.u.v.
lodinggegevens, deze worden door de Meetdienst vervaardigd)
• de vervaardiging van afgeleide bestanden ten behoeve van de
omzetting naar Baseline1;
• de conversie en levering van bestanden conform het Baseline
protocol in 2009 t.b.v. HR20111;
• vanaf 2010, de conversie en jaarlijkse levering van bestanden
conform het Baseline protocol.
• het beheer van de data.
Werkzaamheden
Brongegevens dienen dusdanig te worden bewerkt dat deze in Baseline
kunnen worden opgeslagen. Het betreft de volgende brongegevens:
• DTB-Nat (incl. gevoelige kaden en de aanvullende opnamen
buiten het huidige DTB-opnamegebied);
• Ecothopenkaart en/of laserhoogtebestanden;
• eventueel gegevens uit aanvullend veldwerk;
• Lodinggegevens;
De verwerking van brongegevens vindt plaats met de Baseline
invoermodule. Dit is een ArcGis extensie waarmee op eenvoudige wijze
digitale geografische gegevens uit verschillende bronnen kunnen
worden vertaald naar Baseline-coverages conform het Protocol
Basisbestanden Baseline 4.0. De koppeling van lodinggegevens aan
‘droge’gegevens vraagt extra aandacht. Dit vraagt de nodige
geodetische kennis en aanvullende software om middels ondermeer
inter- en/of extrapolaties en/of aansluitingsvereffeningen op een
statistisch verantwoorde manier deze gegevens aan elkaar te koppelen.

1

De afbakening tussen de activiteiten van de AGI (DID) en de WD moet hier nog uitgewerkt

worden. Het ligt voor de hand om de grens te trekken bij al dan niet noodzakelijkheid van
specifieke rivierkundige kennis. Uitgangspunt is dat veel rond het verzamelen van gegevens
en het vullen van Baseline te objectiveren is waardoor de noodzaak tot inzet van specifieke
rivierkundige kennis gereduceerd kan worden t.o.v. de huidige situatie. Aan het einde van het
proces zal echter een toets nodig zijn waarbij specifieke rivierkundige kennis vereist is (taak
WD). Waar deze grens precies ligt moet in 2007 verder opgehelderd worden.
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Bijlage 3 geeft weer hoe naar verwachting de omzetting van DTB-Nat
naar Baseline eruit zal gaan zien.

7.2

Gegevensbeheer

De data dient slechts op één plaats bewaard te worden. De AGI/
toekomstige DID beheert:
• de brondata (DTB, laserdata, lodinggegevens etc.), inclusief
meta-informatie;
• de hieruit afgeleide bestanden ten behoeve van de omzetting
naar Baseline, inclusief meta-informatie;
• de Baseline database, inclusief meta-informatie.
Meta-informatie
Een belangrijk onderdeel van Baseline databases is de meta-informatie.
Omdat een Baselineboom vaak uit een diversiteit aan brongegevens is
opgebouwd is het van groot belang dat de brongegevens die gebruikt
zijn goed worden gedocumenteerd. De brongegevens (DTB-Nat,
Ecotopenkaart, lodinggegevens) zullen dan ook zijn voorzien van metainformatie. Hierbij is het van belang dat de meta-informatie aansluit bij
de meta-informatiebehoefte van Baseline. De meta-informatiebehoefte
zal worden geïnventariseerd en geïmplementeerd voor de diverse
gegevensbronnen. Hierbij zijn de geldende RWS-standaarden leidend.

7.3

Ontwikkelactiviteiten

Om een juiste omzetting van brongegevens naar Baseline te kunnen
garanderen zijn onderstaande ontwikkelactiviteiten noodzakelijk:
1. Bijstelling Protocol Basisbestanden Baseline 4.0.
Bij DCIT wordt een nieuwe Baseline-versie ontwikkeld. Hierin wordt de
overstap gemaakt van ArcInfo naar ArcGis. Het nieuwe dataformaat
dient tijdig in het protocol te worden vastgelegd. Verder dient te
worden gekeken welke rivierkundige aspecten in het protocol verder
zijn te objectiveren en welke om interpretatie van een rivierkundige
vragen. Dit is nodig om op termijn de verwerking beter te kunnen
uitbesteden.
2. Kennisopbouw
Kennisopbouw bij 2 productspecialisten bij AGI/GSM
Als gevolg van de levering van Baseline bestanden door AGI is er een
aanpassing van de huidige AGI organisatie benodigd. De volgende
kennis moet worden opgebouwd:
• algemene rivierkundige achtergrondkennis;
• kennis van de toepassing (schematisering voor WAQUA);
• kennis van basisprincipes van hydraulische modellering;
• basiskennis van Baseline;
• kennis van de ArcGis Baseline invoermodule (op
gebruikersniveau).
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3. Inrichting productieproces
Aan de hand van een proefomzetting dient te worden onderzocht hoe
brongegevens het beste kunnen worden omgezet naar het Baseline
formaat. Voornaam punt hierin is de keuze of het z.g.n. bodemhoogteen overlatenmodel in de Baseline database geheel opnieuw zal worden
afgeleid uit DTB-Nat of dat het best kan worden gekozen voor een
update ervan op basis van recent DTB-Nat. Op basis van de
proefomzetting dient uitbestedingdocumentatie te worden opgesteld
en een controleproces te worden ingericht.

7.4
7.4.1.

Gevolgen
(Meer)kosten

Ontwikkeling
Activiteit
Uitbestedingkosten Kosten AGI-uren
0
3000
Aanpassing protocol
0
12000
Kennisopbouw
0
24000
Inrichting prod.proces
Totaal
0
39000
Kosten voor de inrichting van Baseline werkplekken zijn niet
meegenomen.
Omzetting naar Baseline 2009
De kosten van de opbouw en levering van het Baseline bestand in 2009
ten behoeve van de HR2011 zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Activiteit
Uitbestedingkosten Kosten AGI-uren
7680
Projectleiding
16000
Controle en levering
76800
Vullen Baseline
Totaal
76800
23680
Omzetting naar Baseline 2010 en verder
Vanaf 2010 voorziet AGI in een jaarlijkse levering van een
geactualiseerd Baseline bestand.
De kosten van de bijhouding en jaarlijkse levering van het Baseline
bestand zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Activiteit
Uitbestedingkosten Kosten AGI-uren
Projectleiding
Controle en levering
19200
Vullen Baseline
Totaal
19200

1920
4000
5920

De inspanningen om een volledig nieuwe Baselineboom te maken van
Rijn en Maas tbv. HR2011 wordt geraamd op 40 dagen per rivier. Voor
de Rijn-Maasmonding geldt een vergelijkbare inspanning. De kosten
voor de jaarlijkse bijhouding en levering worden geraamd op 25% van
de kosten van de vervaardiging van een volledig nieuwe Baselineboom.
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7.4.2.
Organisatie
In hoofdstuk 8, ’Planning’ is een totaaloverzicht van alle activiteiten
gegeven.
Ontwikkeling
De organisatorische gevolgen voor AGI voor de ontwikkelactiviteiten
zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Functie
Projectleider
Productspecialist
Totaal

AGI-uren

Fte
40
350
390

0,03
0,28
0,31

Omzetting naar Baseline 2009
De organisatorische gevolgen voor AGI voor de opbouw en levering
van het Baseline bestand in 2009 ten behoeve van de HR2011 zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
Functie
Projectleider
Productspecialist
Totaal
* in 2009

AGI-uren
77
160
237

Fte /jaarbasis*
0,1
0,1
0,2

Omzetting naar Baseline 2010 en verder
De organisatorische gevolgen voor AGI voor de bijhouding en jaarlijkse
levering van het Baseline bestand vanaf 2010 zijn in onderstaande tabel
weergegeven.
Functie
Projectleider
Productspecialist
Totaal
* vanaf 2010
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Fte /jaarbasis
0,02
0,03
0,05

8. Planning en kosten
8.1

Monitoringsprogramma

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de monitoringsactiviteiten
die nodig zijn ter voorbereiding op het HR 2011.
Aangezien er 2 jaar nodig zijn voor het uitvoeren van de
voorbereidingen voor de modelberekeningen, de berekeningen zelf en
de rapportage, moet de Baseline-database reeds eind 2009 gevuld zijn.
De belangrijkste monitoringsinspanningen zijn in 2008 en 2009
gepland.
Na het vullen van de database in 2009 is er een jaarlijkse update
voorzien om de informatie voldoende actueel te houden.

8.2

Ontwikkelactiviteiten

De ontwikkelactiviteiten en uit te voeren pilots hebben veelal een
duidelijke relatie met de monitoringsactiviteiten.
In tabel 1 wordt de samenhang gegeven tussen de verschillende
ontwikkel- en monitoringsactiviteiten.
De ontwikkelactiviteiten die in de voorgaande hoofdstukken reeds
beschreven zijn, zijn hieronder nogmaals bijeen gebracht. Er worden 2
prioriteiten onderscheiden ‘noodzakelijke’ en ‘gewenste’activiteiten.
Noodzakelijke activiteiten
• Implementatie beheersorganisatie DTB-Nat (AGI);
• Inventarisatie meta-informatiebehoefte, inclusief implementatie
(AGI)
• Herziening Baselineprotocol (verdere objectivering van
rivierkundige aspecten) (RIZA)
• Inventarisatie ‘gevoelige’ kaden (RIZA)
• Onderzoek kostenreductie opname gebieden buiten huidige
DTB-opnamegebied bij toepassing gereduceerd datamodel.
• Pilot vegetatiestructuren uit laser- en spectrale opnamen (AGI)
• Pilot quickscan (AGI)
Gewenste activiteiten
• Haalbaarheid en kosten-baten inzet LIDAR-ALB voor plassen en
kribvakken Maas (AGI)
• Inventarisatie informatiebehoefte en kosten-baten analyse voor
opname van boomdiameters van vrijstaande bomen (RIZA)
• Pilot stamdiameter uit laserdata (AGI)
• "Versterking samenwerking met waterschappen voor bijhouding
DTB-Nat" (AGI)
• Gemeenschappelijke informatie in het DTB-Nat en het
dijkringenbestand 1:1 maken
• Haalbaarheidsonderzoek naar optimalisatie van de aansluiting
van de 3e cyclus ecotopenkartering op het DTB-Nat
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Tabel 1 – Planning activiteiten

8.3

Kostenoverzicht

In aanvulling op het bovenstaande planningsoverzicht wordt in deze
paragraaf een overzicht van de kosten gegeven.
Het was voor verschillende onderdelen lastig om tot een goed beeld
van de kosten te komen. Dit werd bijvoorbeeld veroorzaakt door het
ontbreken van kentallen en/of onvoldoende inzicht in kosten van
(nieuwe) technieken. Naar onze mening geven de getallen echter een
goede indicatie van de aan de genoemde activiteiten gekoppelde
financiële consequenties.
Onderbouwing van de genoemde bedragen en benodigde fte’s zijn te
vinden in de betreffende hoofdstukken. Daar zijn in een aantal gevallen
ook kosten van alternatieven en eventuele baten genoemd.
Kosten van lopende inwinning zijn niet in de tabel opgenomen.
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Tabel 2 – Kostenoverzicht2

2

Een groot deel van de kosten voor de opname van maaiveldhoogten en terreinsprongen

vallen in 2008. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de mogelijke opname van gebieden
van categorie 1 (zie figuur 4). De aanbesteding hiervan kan op zijn vroegst september 2007
plaatsvinden aangezien tot medio 2007 eerst de toepasbaarheid van bestanden van derden
wordt onderzocht. Hierdoor zullen de feitelijke werkzaamheden in geval van een eigen
opname grotendeels in 2008 vallen.
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9. Conclusie en aanbevelingen
9.1

Conclusie

De adviezen in dit inwinplan leiden tot het bij de AGI beleggen van de
verantwoordelijkheid voor centrale aansturing van integrale inwinning,
verwerking en beheer van geo-data voor de stroomgebieden van Maas
en Rijn. Daarnaast zal ook het samenstellen van de invoer voor Baseline
in belangrijke mate een taak voor de AGI worden3.
Dit sluit aan op het voorstel vanuit de regionale diensten (ON, LB en
ZH) waarin Rijkswaterstaat zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor de
inwinning van alle voor het hoogwaterbeheer relevante
terreingegevens en AGI gezien wordt als de logische plaats om deze
verantwoordelijkheid te beleggen.
In de huidige situatie ligt de verantwoordelijkheid voor de inwinning
nog voor een deel bij de RD’s en ook bij vergunninghouders (Wbr).
Het samenstellen van de Baseline-invoer uit verschillende informatieproducten van de AGI gebeurt nu nog bij het RIZA3.
Belangrijkste impact vanuit de adviezen is:
• uitbreiding DTB-nat over ontbrekende gebieden;
• voorstel tot doorontwikkeling van een nieuwe inwinmethode
vegetatiestructuurtypen;
• opbouw van Baseline-database vanuit de basisinformatie;
• het doen van een extra inspanning om de informatie over de
bodemligging van plassen en kribvakken volledig te maken.
De inwincyclus van de diverse gegevens zal beter worden afgestemd op
de 5-jaarlijkse cyclus van de vaststelling van Hydraulische
Randvoorwarden. Dit betekent dat gegevens met een wat hogere
frequentie geactualiseerd zullen gaan worden.
Voor de multibeam-peilingen van het zomerbed (in Zuid-Holland ook
single-beammetingen) en de peilingen van plassen schakelt de AGI de
meetdiensten in.
Op onderdelen zijn keuzes gemaakt tussen technieken en methodes die
zichzelf reeds over een lange periode bewezen hebben en nieuwe
technieken die soms nog beperkt bekend zijn. Dit was soms lastig,
vooral tegen een achtergrond van een continue vraag naar consistente
en betrouwbare informatie en het verantwoord omgaan met de
beschikbare middelen. De adviezen in dit inwinplan zijn dan ook een
mix van continueren, verbeteren en vernieuwen.

3

De afbakening tussen de activiteiten van de AGI (DID) en de WD moeten in 2007 voor dit

onderdeel nog verder uitgewerkt worden.
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9.2

Aanbevelingen

Gezien het feit dat de uitvoering, gericht op tijdige beschikbaarheid van
informatie voor de HR2011, al op korte termijn dient te starten is snelle
besluitvorming over de uiteindelijke vraagstelling aan de AGI essentieel.
Op sommige gebieden dient nog kennisontwikkeling plaats te vinden
(efficiënte inwinning vegetatiestructuur gegevens, peilen ondiepe
waterbodems en vullen van de Baseline-database.
Gezien de planning (tabel 1, §8.2) die inzicht geeft in de benodigde
activiteiten gericht op tijdige realisatie van de informatievoorziening
voor HR2011, wordt geadviseerd om vanaf begin 2007 de benodigde
acties op te starten.

9.3

Kosten

De financiële consequenties van het totaal aan voorstellen is
samengevat in tabel 3.
Voor een deel betreft dit uitbreiding van de reguliere dienstverlening
van AGI (DTB-nat, terrestische opnamen). De toename van de
productie van deze diensten zal 5 tot 15% zijn afhankelijk van de
beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens van derden.
Verder betreft dit nieuwe dienstverlening (vegetatieruwheid,
aanlevering baselinegegevens), waarvoor de kosten totaal circa 2000
k€ bedragen voor de inhaalslag in de overgangsperiode 2008-2009.
Daarna bedragen de kosten van de reguliere inwinning gemiddeld
500K€ per jaar. De landelijke taak Basisinformatie Nat zal hiertoe
worden uitgebreid.
Wanneer er in de tabel 2 bedragen genoemd worden geeft dit de
boven en ondergrens van de kosten aan. De uiteindelijke kosten
hangen mede samen met verschillende opties of scenario’s waarover
pas in een later stadium een keuze gemaakt kan worden. Dit doet zich
bijvoorbeeld voor wanneer een nog uit te voeren pilot duidelijkheid
moet geven m.b.t de toe te passen werkwijze.
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Tabel 3 – Samenvatting kosten4

4

De kosten voor de opname van maaiveldhoogten en terreinsprongen kennen een grote

spreiding. Dit wordt veroorzaakt door de onduidelijkheid over de toepasbaarheid van
bestanden van derden en hiermee de nut en noodzaak voor een eigen opname van bepaalde
gebieden. Medio 2007 is hier duidelijkheid over te verwachten.

65

Informatievoorziening Hoogwaterveiligheid

66

Informatievoorziening Hoogwaterveiligheid

Bijlage 1 - Afkortingen en begrippen
Baseline database
Baseline is een ARC-INFO database (bestaande uit coverages)
en –applicatie voor de opslag, het raadplegen, het bewerken en
het presenteren van riviergegevens die worden gebruikt voor
het maken van o.a. de modelschematisaties voor het uitvoeren
van berekeningen met hydraulische modellen (o.a. WAQUA).
Baseline protocol
Baseline stelt strikte eisen aan de gegevens in de database. De
gegevens dienen aan een aantal inhoudelijke en technische
eisen te voldoen, voordat ze in de Baseline-database worden
opgenomen. Voorbeeld: Een (zomer)kade wordt aangegeven
als lijnelement met per punt drie hoogtes in bepaalde volgorde:
kruinhoogte, maaiveldhoogte links, maaiveldhoogte rechts.
Compensatiegebieden
Vergravingen, plassen, nevengeulen en strangen die onderdeel
uitmaken van een WBR-vergunning en de functie hebben: het
vergroten van de doorstroomcapaciteit, ter compensatie van
extra vegetatie.
DHM
Digitaal HoogteModel
DTB-nat
Digitaal topografisch bestand
DTB-Nat is een grootschalig, objectgericht, driedimensionaal
geografisch bestand van de natte infrastructurele objecten in
beheer bij RWS. Het gaat daarbij onder meer om rivieren,
kanalen, kusten, oevers, meren, havens en dammen.
Het DTB-Nat bevat zeer gedetailleerde geo-informatie (1:1000)
van zo’n 300 soorten objecten, zoals dijken, kades, sluizen,
oevers, kribben, duikers, afrasteringen en
vaarwegsignaleringen. Het bestand bevat ook hoogteinformatie over het maaiveld en bepaalde objecten. Ook
breuklijnen, zoals kanten van een talud, zijn opgenomen.
HR
Hydraulische Randvoorwaarden
LIDAR
LIght Detection And Ranging. Bij LIDAR wordt de ligging van
objecten bepaald met laser, waarbij looptijd en richting van het
signaal worden gemeten. Tegelijkertijd worden GPS- en INS
metingen uitgevoerd zodat ieder gemeten punt direct kan
worden geo-gerefereerd. Het resultaat is een puntenwolk die
zowel het wateroppervlak als de bodem daaronder weergeeft.
Bij LIDAR kan een onderscheid gemaakt worden tussen een
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droge en een natte variant. De natte variant heet LIDAR-ALB
(Airborne Laser Bathymetry)
QMS
Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) voor de MID-en. Middels
dit systeem wordt bij alle MID-en op uniforme wijze het hele
lodingproces vastgelegd van opdrachtformulering tot
archivering. Dit systeem zorgt voor een aantoonbare kwaliteit.
WBR
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
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Bijlage 2 – Eén basismonitoring
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Bijlage 3 - Omzetting DTB-Nat naar
Baseline
Hieronder volgt een korte uiteenzetting van hoe, ten behoeve van de
invoer in Baseline, hoogtegegevens uit het DTB worden gebruikt. In
Baseline wordt onderscheid gemaakt tussen een bodemhoogtemodel
(maaiveld exclusief onnatuurlijke kades) en een overlatenmodel (t.b.v.
berekening energieverlies).
Van DTB-Nat naar bodemhoogtemodel
1. selectie uit het DTB van alle hoogtepunten op maaiveld, excl.
punten op dijken en kunstwerken;
2. selectie uit het DTB van alle lijnelementen op maaiveld, waaronder
breuklijnen en hoogteverschillijnen (exclusief de dijken);
3. met behulp van de geselecteerde gegevens wordt een TIN
opgebouwd;
4. vervolgens wordt er als het ware een rooster over het nu verkregen
TIN gelegd en hoogtes op de hoekpunten van het rooster bepaald
hetgeen resulteert in het bodemhoogtemodel.
Van DTB-Nat naar overlatenmodel
1. selectie overlaten uit het DTB (lijnvormige elementen waar water
overheen stroomt) aan de hand van diverse criteria zoals een
minimale hellingshoek/ dijkomvang of een minimaal
hoogteverschil.(gebeurt momenteel in met behulp van een tool in
MX)
2. ten behoeve van de bepaling van het energieverlies worden voor
alle tussenpunten op de overlaat waarden bepaalt voor: de z-waarde
op het tussenpunt, de z-waarde links van het tussenpunt, de zwaarde rechts van het tussenpunt. Deze drie waarden worden als
attributen aan de tussenpunten gehangen.
3. de nu ontstane overlaten (lijnelementen) worden geprojecteerd op
de lijnen van het rooster (hetzelfde rooster dat wordt gebruikt voor
het bodemhoogtemodel). Bij deze projectie ontstaan als het ware
‘schotten die water tegenhouden’ langs de lijnen van het rooster.
Aan deze ‘schotten’ hangen eveneens de attributen ‘hoogste zwaarde’, ‘z-links’, z-rechts’.
Nabewerkingen op het DTB
Alhoewel het DTB-Nat in 2001 is aangepast zodat deze beter aansluit
op Baseline zal er altijd nabewerking op het DTB nodig blijven. Om een
beeld te geven hoe men met het herziene DTB-Nat,(na doorvoering
van de wijzigingen in de DTB-specificaties) tot het overlatenmodel en
bodemhoogtemodel zou kunnen komen worden hieronder suggesties
gedaan voor nabewerkingen op het DTB-Nat.
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Deze nabewerkingen zouden er, uitgaande van een 3D-Shape bestand
als uitgangspunt, als volgt uit kunnen zien (beschrijft slechts een
mogelijke aanpak welke nog niet getoetst is in de praktijk):
Van DTB-Nat naar bodemhoogtemodel:
• vervaardiging van een TIN
- optie 1: enkel alle hoogtepunten selecteren en hier een TIN van
opbouwen;
- optie 2: indien het gebruik van enkel de hoogtepunten niet
voldoende nauwkeurig is, selecteer dan tevens alle lijnelementen
die op maaiveld liggen. (hiervoor zou nog een filter moeten
worden gemaakt die enkel alle lijnelementen die op maaiveld
liggen selecteert: bijvoorbeeld, in het geval van bebouwing de
noklijn en dakgootlijn geselecteerd en enkel de maaiveldlijn
selecteert)
Omdat dijken niet in het bodemhoogtemodel terecht mogen
komen zou men een buffer kunnen bepalen om een kruinlijn en
binnen deze buffer alles behalve de onderkanten talud kunnen
verwijderen of deselecteren. Van alle overgebleven lijnelementen
en alle hoogtepunten kan vervolgens een TIN worden opgebouwd.
• tenslotte wordt er als het ware een rooster over het verkregen TIN
gelegd en hoogtes op de hoekpunten van het rooster bepaald
hetgeen resulteert in het bodemhoogtemodel
Van DTB-Nat naar overlatenmodel:
• maak selectie alle lijnelementen die overlaten vertegenwoordigen,
zoals kruinlijn, kruinlijn winterdijk, bovenkant talud,
hoogteverschillijn, kademuur enz.(hiervoor zou een filter moeten
worden gemaakt die voor het overlatenmodel niet relevante
lijnelementen geselecteerd);
• indien men afhankelijkheden als een minimale hellingshoek en/of
hoogteverschil mee wil laten wegen in het wel of niet opnemen van
een element als overlaat dan zou men eventueel kunnen overwegen
middels een GIS-bewerking gemiddelde hellingshoeken en/of
hoogteverschillen te bepalen en deze waarden automatisch aan
elementen te hangen. (er is reeds een GIS-tool die gemiddelde
hellingshoeken aan DTB-vlakken hangt)
• in principe zullen alle bovenkanten talud in het overlatenmodel
moeten worden opgenomen, met uitzondering van de bovenkanten
talud op een dijk omdat deze moet zijn beschreven met slechts één
lijn, in het DTB-Nat is dit nu de kruinlijn. Om deze bovenkanten
talud te verwijderen zou men eerst alle bovenkanten talud en alle
kruinlijnen kunnen selecteren, waarna men vervolgens een buffer
legt om de kruinlijnen en binnen deze buffer alle bovenkanten talud
verwijdert of selecteert;
• alle overgebleven overlaten zouden nu softwarematig getoetst
kunnen worden op aaneengeslotenheid. Eventueel zou men een tool
kunnen ontwikkelen die automatisch ‘gaten’ signaleert, deze
vervolgens één voor één afloopt door er naar toe te zoomen op een
gepaste schaalweergave en de Waqua-modelleur vraagt de overlaat
te verbinden.
• om op alle tussenpunten en begin- en eindpunten van iedere
overlaat bijbehorende z-waarden links/rechts (van de overlaat) te
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verkrijgen (ten behoeve van het bepalen van het energieverlies) zou
men bijvoorbeeld middels een routine ter plaatse van al deze punten
loodrecht op de overlaat profielen kunnen genereren en net voordat
het profiel in z-waarde weer omhoog loopt een geschikte (laagste)
z-waarde kunnen bepalen en deze waarde vervolgens als attribuut
aan het punt van de overlaat kunnen hangen. In de regel zullen
representatieve z-waarden links en rechts van de overlaat gevonden
worden op lijnenelementen zoals onderkant talud, waterlijn,
breuklijn, maaiveldlijn enz. Deze lijnen zijn vooraf te selecteren.
Mogelijke toekomstige ontwikkelingen
Op termijn zou er gekeken kunnen worden in hoeverre het mogelijk is
het overlatenmodel te reviseren door het ‘oude’ overlatenmodel op
recente bij het DTB-Nat meegeleverde orthofotomozaieken te leggen.
In 2D kunnen wellicht de ‘oude’ overlaten worden aangepast, waarna
deze kunnen worden gedrapeerd op het hoogtemodel van het ‘nieuwe’
DTB-Nat om actuele z-waarden te krijgen bij de overlaten. Deze optie
wordt gezien als een eventuele mogelijkheid wanneer toch mocht
blijken dat, ondanks de aanpassingen in 2001 van de DTB-specificaties
voor Baseline, de vervaardiging van het overlatenmodel direct uit het
DTB-Nat (zoals hiervoor is beschreven) te bewerkelijk blijkt. De
voorkeur gaat echter uit naar het direct kunnen genereren van een
overlatenmodel uit het DTB-Nat (dus geen revisie van het ‘oude’
overlatenmodel).
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Bijlage 4 - Toelichting LIDAR-ALB
Beschrijving van de techniek
Bij LIDAR (LIght Detection And Ranging) wordt de ligging van objecten
bepaald met laser, waarbij looptijd en richting van het signaal worden
gemeten. Tegelijkertijd worden GPS- en INS metingen uitgevoerd zodat
ieder gemeten punt direct kan worden geo-gerefereerd. Het resultaat is
een puntenwolk die zowel het wateroppervlak als de bodem daaronder
weergeeft. Bij LIDAR kan een onderscheid gemaakt worden tussen een
droge en een natte variant. De natte variant (Airborne Laser
Bathymetry ofwel LIDAR-ALB) maakt gebruik van laserlicht met twee
golflengten (rood en groen) waarbij de laser is gemonteerd in een
vliegtuig of helikopter. De rode laser weerkaatst tegen het
wateroppervlak en de groene tegen de bodem.
Beperkingen
De belangrijkste technische beperkingen van LIDAR-ALB zijn:
• beperkte precisie van 15-30 cm (1σ);
• minimale diepte 0,3 m;
• maximale diepte afhankelijk van de helderheid het water.
De minimale diepte zorgt er voor dat het niet zonder meer mogelijk is
om een continue overgang (of overlap) te meten tussen nat en droog.
Als oplossing kan worden gedacht aan het gebruik maken van variatie
in waterstanden. Ten aanzien van de volledigheid van data moet
worden opgemerkt dat de wens om moeilijk bereikbare plekken bij
bruggen in kaart te brengen niet haalbaar zal zijn omdat de metingen
vanuit de lucht plaatsvinden. Ook het inmeten van de steile overgang
van zomerbed naar het kribvak vormen mogelijk een probleem. Een
andere mogelijke beperking vormen de hoge kosten die met deze
methode gepaard kunnen gaan. Voor het systeem SHOALS-1000
worden de kosten voor een dag meten geschat op 45-50 duizend dollar
(Veldhoven, 2003). Er zal rekening moeten worden gehouden met
vaste mobilisatiekosten per project, waardoor kleinere projecten relatief
duur kunnen uitvallen. De techniek is dan ook meer geschikt voor het
opnemen van grotere gebieden. Tenslotte moet er op gewezen worden
dat de beschikbaarheid van het systeem op dit moment beperkt is,
zodat het noodzakelijk is om metingen ruim van tevoren te plannen.
Voor meer informatie over LIDAR wordt verwezen naar het rapport
‘Toepassing Airborne Lidar Bathymetrie in Nederland’ (AGI-GAP-200331) van W. Velthoven.
Toepasbaarheid interessegebied Hoogwaterveiligheid
De verwachting is dat de techniek (LIDAR-ALB) in de dynamische
omgeving van een kribvak niet toepasbaar is. Dit vanwege de
aanzienlijke opwoeling en turbulentie, met te troebel water als gevolg.
De diepte tot waarop gemeten kan worden is ca. 2,5 x de secchiwaarde (waarde voor doorzicht van het water). Met name de Waal, en
de IJssel en de Rijn- en Maasmonding kennen veel scheepvaart wat ook
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voor de nodige turbilentie zorgt waardoor LIDAR daar niet ingezet zal
kunnen worden..
Toepasbaarheid op de Maas en plassen
De omstandigheden op de Maas zijn wat gunstiger. De secchi-waarden
liggen in de zomer naar verwachting op 1 meter of hoger, dit zou
betekenen dat met een doordringsvermogen van 2,5 maal de secchiwaarde, men minimaal tot 2,5 meter kan komen. Het verschil met DON
(Waal en IJssel) zit hem (waarschijnlijk) in de stuwen en het verschil van
een regenrivier en een rivier met een gecombineerde afvoer zoals de
Rijn. Hierdoor zijn de stroomsnelheden op de Maas ’s zomers heel laag
en een gevolg daarvan is dat er weinig zwevende stof in het water
aanwezig is. Hier is aan toe te voegen dat op de Maas het materiaal dat
troebelheid kan veroorzaken naar verhouding grover is, langs de
Rijntakken is beduidend meer slib en fijner materiaal aanwezig hetgeen
meer troebelheid veroorzaakt bij bewegend water. Voor de plassen
langs zowel de Maas als de andere rivieren geldt dat daar de
omstandigheden wat de troebelheid betreft vermoedelijk (nog)
gunstiger zijn waardoor de inzet van LIDAR in die gebieden mogelijk
ook een optie is.
Conclusie
De techniek is niet nieuw, maar het gebruik voor het meten in ondiep
water in Nederland wèl. Verder biedt de techniek, indien geschikt, in
bepaalde opzichten (puntdichtheid, snelheid) duidelijk meerwaarde ten
opzichte van de bestaande methode. Een bezwaar vormen mogelijk de
hoge kosten. In de regel zal de techniek te duur zijn om slechts een
paar kribvakken of plassen te monitoren en zal moeten worden gezocht
naar een combinatie van opdrachten om mobilisatiekosten over meer
opdrachten te kunnen spreiden. De techniek zou mogelijk uitkomst
kunnen bieden voor de Maas en de plassen in het gehele gebied.
Voordat wordt overgegaan tot een eventuele pilot zal eerst onderzoek
moeten worden gedaan naar de helderheid (Secchi-waarden) van het
water in ondiepe gedeeltes van de Maas en de plassen en in hoeverre
deze voldoende is om op de gewenste diepten te kunnen meten. Ook
zal er in geval van geschiktheid een kosten/baten analyse moeten
worden uitgevoerd. Als laatste kan er dan een pilot worden uitgevoerd.
Indien de resultaten van een dergelijke pilot positief zijn, kan/moet de
monitoringsstrategie worden aangepast.
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Bijlage 5 – Kosten-baten DTBopname binnendijksgebied
1. Onderwerp
Vanuit het project stroomlijn is door RIZA een aanvullende
informatiebehoefte geuit met betrekking tot DTB-Nat gegevens. Er is
behoefte aan aanvullende DTB opnamen in een strook van 200 meter
buiten de bandijk in het binnendijks gebied. De huidige DTB-Nat
opname in het binnendijks gebied is variabel en bedraagt in de regel ca.
50 meter buiten de bandijk. De aanvullende opname is benodigd langs
bedijkte gedeelten, riviergedeelten met een natuurlijke verhoging
zonder dijken (delen langs de Maas bij Limburg) lopen niet onder
waardoor voor deze gebieden geen aanvullende opname is benodigd.

2. Opnamen
In figuur 7 zijn de locaties van de aanvullende DTB-opnamen in het
binnendijks gebied weergegeven. Deze gebieden zijn te herkennen aan
de smalle rood weergegeven buffer rond de rivieren. De meer
omvangrijke rood weergegeven gebieden zijn overige gebieden
waarvan in het kader van stroomlijn opnamen zijn gewenst.

Figuur 7 - Aanvullende DTB-opnamen binnendijks gebied en overige
ontbrekende gebieden
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Er zijn twee opties:
• een ‘volledige’ DTB-Nat opname van alle DTB-objecten uit het
DTB-datamodel;
• een beperkte DTB-Nat opname van enkel de DTB-objecten die
nodig zijn voor Baseline.
In principe is er geen ‘volledige’ DTB-opname benodigd. In overleg met
RIZA is een gereduceerd datamodel vastgesteld van enkel die
elementen die nodig zijn voor Baseline, hetgeen neerkomt op een
selectie van het volledige DTB-datamodel. Voorbeeld offertes hebben
uitgewezen dat de kostenreductie die hiermee wordt verkregen beperkt
is.
Een opname uit bestaande luchtopnamen is de meest snelle en
goedkope manier. Indien de gegevens niet uit de luchtopnamen zijn in
te winnen of deze niet actueel genoeg blijken te zijn, zal gekozen
worden voor een nieuwe terrestrische en/of fotogrammetrische DTBopname of een opname waarbij de gegevens ‘handmatig’ worden
gekarteerd op basis van hoge puntdichtheid laserdata.
Voor HR2011 is er sprake van initiële inwinning. Aangezien de
aanvullende DTB-opname in het binnendijksgebied enkel worden
opgenomen ten behoeve van de hoogwaterveiligheid, is er geen
actualiteit benodigd van < 1 jaar. Hier kan om de 5 jaar worden
volstaan met een veranderingsgerichte actualisatie, gekoppeld aan de
vast HR-rapportagemomenten.

4. Gevolgen
4.1 Kosten
Benadrukt moet worden dat de kosten en de overige benodigde
middelen voor zowel de initiële inwinning als de bijhouding van
gebieden lager kunnen uitvallen wanneer:
o er niet een ‘volledig’ DTB-Nat wordt ingewonnen of
gereviseerd maar enkel een selectie van de DTB-elementen die
van belang zijn voor Baseline.
o indien de gebieden uit de meest recente luchtfoto’s kunnen
worden ingewonnen.

Volledige DTB-inwinning
Meerkosten voor initiële inwinning bedragen naar verwachting
1.650.000 euro, uitgaande van:
- 550 rivierkilometers;
- een volledige DTB-inwinning;
- een gemiddelde kosten van het DTB-Nat van 100euro/hectare,
(40-60 euro/hectare uitbestedingskosten, 40-60 euro/ha AGIuren);
- een huidige DTB-Nat opnamegebied van gemiddeld 50 meter
buiten de bandijk, en daarmee een uitbreiding van 150 meter
buiten de bandijk ten einde een opname voor 200 meter buiten
de bandijk te verkrijgen. (30 ha/rivierkilometer).
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Meerkosten voor bijhouding (na HR2011) bedragen naar verwachting:
29.700 euro/jaar, er van uitgaande dat:
o voor deze gebieden wordt volstaan met een gerichte 5jaarlijkse actualisatie, gekoppeld aan de vast HRrapportagemomenten;
o 10% van het areaal een DTB-revisie behoeft;
o de kostprijs per hectare voor revisie 90% van de kostprijs van
een initiële inwinning zal bedragen als gevolg van lagere
uitbestedingskosten voor de inwinning.
Beperkte DTB-inwinning
Indien er niet een volledig DTB-Nat wordt ingewonnen of gereviseerd
maar enkel een selectie van de DTB-elementen die van belang zijn voor
Baseline, bedragen de meerkosten voor initiële inwinning naar
verwachting 1.155.000 euro, uitgaande van:
- een opname van enkel de elementen genoemd in het
Dataprotocol Baseline versie 4.0, bijlage C;
- een gemiddelde kosten van het DTB-Nat van 70 euro/hectare,
(35 euro/hectare uitbestedingskosten, 35 euro/ha AGI-uren);
- de verdere uitgangspunten genoemd bij de optie ‘volledige
DTB-inwinning’.
Meerkosten voor bijhouding (na HR2011) bedragen naar verwachting:
20.790 euro/jaar, uitgaande van de uitgangspunten genoemd bij de
optie ‘volledige DTB-inwinning’.
4.2 Organisatie
Hieronder is de benodigde extra capaciteit en de impact op de AGIorganisatie voor AGI weergegeven voor de diverse onderdelen.
HR2011
Voor de periode van begin 2007 tot medio 2009 is de
benodigde capaciteit en de organisatorische gevolgen (voor
AGI, afdeling GSMT uitgedrukt in fte’s) in onderstaande tabel
weergegeven .
Bij een volledige DTB-opname
Functie
Uren (totaal) Uren/jaarbasis Fte /jaarbasis
246
99
0,1
Projectmanager/ intern opdrachtgever
2463
985
0,8
Projectverantwoordelijke
1231
493
0,4
Operator ArcGis + IVRI-fotogrammetrie
1847
739
0,6
Operator ArcGis + IVRI-edit (Infocam)
1231
493
0,4
Landmeter + DG Dialog + Ski Pro
1231
493
0,4
Operator controle en opslag
Totaal
8250
3300
2,6
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Bij een beperkte DTB-opname
Functie
Uren (totaal) Uren/jaarbasis Fte /jaarbasis
172
69
0,1
Projectmanager/ intern opdrachtgever
1724
690
0,6
Projectverantwoordelijke
862
345
0,3
Operator ArcGis + IVRI-fotogrammetrie
1293
517
0,4
Operator ArcGis + IVRI-edit (Infocam)
862
345
0,3
Landmeter + DG Dialog + Ski Pro
862
345
0,3
Operator controle en opslag
Totaal
5775
2310
1,8
Voor HR2016 en verder
Na HR2011 heeft de initiële inwinning reeds plaatsgevonden en
is enkel bijhouding van gegevens benodigd.
Bij een volledige DTB-opname
Functie
Uren/jaarbasis Fte /jaarbasis
5
0,00
Projectmanager/ intern opdrachtgever
49
0,04
Projectverantwoordelijke
25
0,02
Operator ArcGis + IVRI-fotogrammetrie
37
0,03
Operator ArcGis + IVRI-edit (Infocam)
25
0,02
Landmeter + DG Dialog + Ski Pro
25
0,02
Operator controle en opslag
Totaal
165
0,1
Bij een beperkte DTB-opname
Functie
Uren/jaarbasis Fte /jaarbasis
3
0,00
Projectmanager/ intern opdrachtgever
34
0,03
Projectverantwoordelijke
17
0,01
Operator ArcGis + IVRI-fotogrammetrie
26
0,02
Operator ArcGis + IVRI-edit (Infocam)
17
0,01
Landmeter + DG Dialog + Ski Pro
17
0,01
Operator controle en opslag
Totaal
116
0,1

3. Baten
De aanvullende DTB-opname voor het binnendijks gebied is gewenst:
- voor modeloptimalisatie;
- in verband met het controleren van de
bandijkhoogte bij extreme afvoeren;
- vanwege modellering van het effect van een
eventuele overloop naar het achterland op de
waterhoogtes van de rivier bij extreme afvoer;
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4. Kosten-baten afweging
De kosten voor de aanvullende opname zijn aanzienlijk. Een
aanvullende DTB-Nat opname wordt wel gezien als een optimale
gegevensbron om de informatie uit te ontlenen. Onderstaande nadere
beschouwing door RIZA laat echter zien dat er ook goedkopere
bruikbare alternatieven zijn, waardoor het niet wenselijk is om op dit
moment deze investering te doen. In het stroomlijn overleg van 17
januari 2007 is door de projectgroep stroomlijn gegevensinwinning
besloten geen aanvullende DTB-opname te doen in het binnendijks
gebied.
Nadere beschouwing RIZA
De huidige modelgrens van de hydraulische modellen voor de rivieren
ligt op de bandijk. De aanname is dat het water de bandijk niet
overgaat. Voor de huidige toepassingen van de modellen (HR,
vergunningen, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken) is dat voldoende.
In een aantal nieuwe projecten die de laatste jaren in gang gezet zijn
(Noodoverloop, Dijkring, Wv21) worden ook vragen gesteld wat er
gebeurt als het water wel over de bandijk kan stromen. Hierbij zijn
twee punten van belang; als eerste waar stroomt het water over de
bandijk en wat heeft dat voor gevolgen voor de waterstanden en
afvoeren op de rivier en als tweede hoe snel loopt het binnendijkse
gebied onder water.
Voor het beantwoorden van de tweede vraag wordt veelvuldig het
model DelftFls gebruikt. Hiermee kan het onderloop gedrag goed
worden weergegeven. Doordat voor de resolutie van het model over
het algemeen 100m wordt gekozen en doordat een aantal functies die
in Waqua aanwezig zijn ontbreken in DelftFls wordt het effect op de
waterstanden op de rivier minder goed weergegeven en in ieder geval
anders dan in Waqua. Dat maakt vergelijkingen lastig. Het onderloop
gedrag kan ook in Waqua worden berekend, echter dit is tot nu toe
alleen nog maar toegepast op de Duitse Rijn. Indien dit onderloop
gedrag van het binnendijkse gebied ook met Waqua berekend zou
moeten worden, betekent dit dat van dit gebied gegevens verzameld
moeten worden en dat er een rekenrooster gemaakt moet worden. Dat
is veel werk. De gebiedsgegevens van het binnendijkse gebied zullen
hierbij afkomstig zijn van het AHN en van de landgebruikers kaarten.
Het gebied is veel te groot voor een DTB. Dit is ook beslist niet
noodzakelijk.
Voor het beantwoorden van het eerste punt, waar stroomt het water
over de bandijk en wat gevolgen heeft dit voor de waterstanden op de
rivier, zou het Waqua model uitgebreid moeten worden met een zone
van ongeveer 200 meter binnendijks van de bandijk. Hiervoor moet het
Waqua rooster op een aantal locaties worden uitgebreid en moet van
deze zone gebiedsgegevens aanwezig zijn. Vanwege de beperkte
breedte van de zone en de aansluiting met de overige gegevens, DTB,
lijkt het logisch om voor deze zone de DTB uit te breiden.
Met de uitbreiding van het hydraulisch model met 200 meter kan de
invloed van een bandijk overstroming, en eventueel van een
dijkdoorbraak, op de waterstand op de rivier worden bepaald. Dit kan
nuttige informatie zijn voor een aantal projecten. Er is echter tot nu
toch nog niet een heel concrete vraag gesteld om dit te berekenen.
Gezien de hoge geschatte kosten van €1,2 miljoen en dat er geen
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officiële vraag ligt is het niet wenselijk om op dit moment deze
investering te doen. Bij deze conclusie is de overweging meegenomen
dat er een alternatief voor handen is. De DTB wordt zo wie zo tot 50
meter binnendijks van de bandijk ingewonnen. Hiermee komt de
hoogte van de bandijk, deze is het meest belangrijk, uit de DTB. Voor
het resterende gebied kan gebruik gemaakt worden van de AHN
gegevens. Deze hebben een mindere kwaliteit maar dat is niet
onoverkomelijk. Ook zijn er dan geen duidelijke gegevens over lijn
informatie en gebouwen aanwezig. Voor de aanname met
berekeningen voor de 200 meter zone, namelijk dat het water als het
over de bandijk gaat ongehinderd kan wegstromen, voldoet dit.

82

Informatievoorziening Hoogwaterveiligheid

