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DigiShape Dag 16 mei 2019 bij HKV Lelystad 
 

Verslag werksessie Dijkmonitoring 16 mei 2019 
 
 

• Met 22 deelnemers uit overheid, onderzoeksinstellingen en marktpartijen een heel goed 
bezochte sessie. 

• Volop gesprek en uitwisseling, van zowel nieuwe ideeën als delen van bestaande initiatieven. 
 

• Vier uses cases benoemd:  
- Verbetering inzicht ondergrond voor beoordelingen(verfijnen SOS) 
- Ontwikkeling van scheuren / scheurontwikkeling tijdens droogte  
- Monitoring kwaliteit grasbekledingen  
- Vervormingen van keringen (lange termijn vervormingen) 

Ook benoemd (als potentiele 5de casus) is de monitoring van waterspanningen, tijdens 
hoogwater/natte omstandigheden en tijdens droogte, met als aandachtspunt t.a.v. 
hoogwater/nat de vertaling van een puntmeting (peilbuizen) naar een vlakdekkende 
monitoring;   

• Afgesproken is dat in komende periode use cases verder worden uitgewerkt (“sprint”) , om 
dan in volgende stap te zetten in Digishape sessie van 13 juni of juli. 

• Geef je op bij Chris/Henk/Gerrit om mee te doen met sprint als case voor jou interessant is!  
 
 
Sessie begon met voorstelrondje gevolgd door inleidingen van  
- Chris Karman (Conexys):    DigiShape 
- Gerrit Burgers (RWS):                  Wat en waarom van deze werksessie 
- Henk van Hemert (RWS):  Behoefte aan betere informatie 
- Chris Bremmer (Deltares):  Wat bieden satellieten en nieuwe technieken 
- Bas Kolen (HKV):   Continu inzicht 
  
Na korte algemene discussie is er in drie groepen gewerkt aan in kaart brengen aanbod en vraag van 
informatie: toepassingen, waarnemingsbehoefte, satellietinstrumenten/aanbod.   In afsluitende sessie 
zijn veelbelovende use cases vastgesteld. 
 
 
Aantal punten die naar voren kwamen tijdens deze sessie: 
 
- Interesse vanuit DGWB is bevorderen uniforme beoordelingen en reduceren onzekerheden in 
beoordelingen, om onnodig conservatieve versterkingen van keringen te vermijden. 
- Gebruik satellietwaarnemingen en andere instrumentele waarnemingen past in ‘continu inzicht’, waar 
informatievoorziening voor beoordelen/versterken en voor zorgplicht/crisismanagement op elkaar 
aansluiten en elkaar versterken. 
 
- Continuïteit beschikbaarheid satellietinformatie is tegenwoordig gegarandeerd met het Europese 
ruimtevaartprogramma Copernicus.  NSO zorgt dat extra hoge resolutie satellietdata kostenloos 
beschikbaar zijn voor Nederlands gebruik. 
- Afwegingen voor  gebruik van satellieten of drones zijn onder meer mate aan behoefte aan detail, 
frequentie en grootte van het gebied waarover informatie nodig is.   
- Voor standaardisering het dat t ruwe satellietgegevens centraal meestal centraal beschikbaar zijn. 
- Faciliteiten voor opslag en delen van informatie belangrijk. Met bestaande/beschikbare dat en 
informatie kan een start gemaakt worden. 
 
- Benut AI om grote datasets te analyseren, ook om link te leggen tussen grootheden als 
vegetatie/vocht met ondergrondeigenschappen, of watertemperatuur met kwel etc. 
- Benut kennis andere domeinen, zoals van monitoren van scheuren in wegen 
- Kijk voor scheuren ook naar de horizontale component van deformatiemetingen 
- Sluit met Use Cases aan bij bestaande initiatieven en/of gebruik Use Cases om verband te leggen 
tussen bestaande initiatieven. 


