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Belang Regionale Keringen binnen Flood Control

Regionale Keringen zijn belangrijk voor het ‘drooghouden’ van 
(vooral) West Nederland. Ruim 4000 km Regionale Kering bestaat 
uit voornamelijk veen

De sterkte van veen onder maatgevende condities is moeilijk te 
voorspellen door onzekerheid in materiaalgedrag en grote 
variabiliteit. Visuele inspectie is tijdrovend en moeilijk objectief te 
maken

Regionale keringen vertragen overstroming bij doorbraak primaire 
kering en zijn van belang als vluchtroute (i.v.m. evacuatie)

Dash-board functie in Flood Control: wanneer en hoe lang zijn de 
Regionale Keringen functioneel. Eis – eenduidige relatie ‘Remote 
Sensing’ en ‘Sterkte’. Ook lessen voor bewaking primaire keringen ?
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Onderzoek RSDYK zet in op

Slim combineren van ‘Remote Sensing’ technologie (door het 
stapelen van complementaire meettechnieken)

Het meten van ‘mate van (relatieve) verandering’ en ‘snelheid van
verandering’ door middel van het uitvoeren van herhalingsmetingen 
onder verschillende omgevingscondities (nat/droog – warm/koud –
donker/licht, etc.)

Onderzoekt relatie tussen ‘verschillen in veranderingen’ zoals 
waargenomen met Remote Sensing als gevolg van verschillende 
omgevingscondities en ‘werkelijke sterkte’, gebruikt daarbij (ook) 
andere dijkkarakteristieken als basis (zoals ‘verschijning’, ‘gedrag’, 
‘geologie’, etc.)

Onderzoekt mogelijkheden om de ‘mate en snelheid van 
verandering’ te extrapoleren naar ‘dijkgedrag onder maatgevende 
condities’ (in potentie een krachtig middel in Flood Control)
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Typisch ‘veen’ (‘relict’ & inherent variabel)
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Verwering (oxidatie - zuurstof bacterien)
Variabel gewicht door ‘snelle verandering’ in natuurlijk watergehalte.
Cycles van vernatting en verdroging (krimpscheuren)
Polders hoge waterdrukken in onderliggende zandlagen
‘Puur natuur – link geologie’
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Globaal onderzoeksschema
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Meten 
TIR, NIR, Visual, Gamma Ray, Multi-Spectral, etc.

⇓
‘Image Processing’ & Analyse

⇓
Vergelijking met ondergrondmodel 

(opgebouwd met conventioneel grondonderzoek en weerstandsmeting)
⇓

Correlatie & mate van ‘voorspellingskracht’
⇓

Link naar sterkte
⇓

Extrapolatie naar extreme condities
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Onderscheid naar type sensor en straling

Emissie Reflectie

Passieve 
Sensoren

Thermaal Infrarood 
(ook ‘s nachts)

Zonlicht:
Zichtbaar licht
Infrarood
Ultraviolet

Actieve 
Sensoren

Lidar (laser licht)
Radar (radio-golven)

Laser scanning
(geometrie)

Thermaal Infrarood
(temperatuurverschillen

vochtgehalte)

Multispectraal 
(vegetatie, grondsoort, vochtverschillen)
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Indicator ‘gedrag’ – bijv. Vegetatiestress 
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after: http://www.csc.noaa.gov/products/sccoasts/html/rsdetail.htm

Oorzaken (o.a.)
- Type grond
- Verontreiniging
- Vochtbalans (te nat/droog)
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Onderzoekslokatie RSDYK (Reeuwijk)

(map: Routenet-Routeplan, http://www.routenet.nl ; 16 Feb 2009)
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Boringen/CPTs (refentie ondergrondmodel)
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Weerstandsmeting (ondergrondmodel)
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Oppervlakte-ruwheid
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Meting van verandering (visual image)
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Meting van verandering (temperature)
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Conclusies

Correlaties tussen ‘Remote Sensing’ en ‘Gedrag’ zijn aangetoond 
(zoals bijvoorbeeld):

- temperatuurbeelden correleren met oppervlakteruwheid
- kwelzones correleren met verschillen in begroeiing
- oppervlakte waarneming lijkt verband te hebben met heterogene

zone in de ondergrond (weerstandsmeting) 

In het algemeen: ‘meten van mate en snelheid verandering’ heeft   
toegevoegde waarde (maar onderzoek is nog volop in gang, met 
focus op ‘interactie dijklichaam/oppervlaktelaag’, ‘vertaling naar en 
calibrate van werkelijke sterkte’ en ‘afleiding van 
‘waarschuwingswaarden voor extreme condities’’.

Onderzoekssresultaten laten zien dat Remote Sensing van toegevoegde
waarde kan zijn als ‘snel inspectiemiddel onder extreme condities’ en dus:

A TOOL IN THE “DASHBOARD”
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