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DOSSIER - Waterbeheer

Objectherkenning vanaf het water
Is de duiker op deze locatie 
ook geregistreerd in ons 
beheerregister? Welke dui-
kers missen in ons beheerre-
gister? Liggen er stortkokers 
in die moeilijk bevaarbare 
watergang? Met Machine 
Learning zijn we in staat om 
objecten vanaf het water 
geautomatiseerd te detecte-
ren.

Actuele digitale informatie wordt steeds 
belangrijker, zeker met de implementatie van 
de nieuwe omgevingswet. Met de omgevings-
wet start ook het omgevingsloket. In dit 
digitale loket kunnen bedrijven en particulieren 
op basis van een locatie zien welke vergunnin-
gen zij nodig hebben. Om dit overzicht goed te 
kunnen geven, moeten overheden de 
informatiehuishouding goed op orde hebben.

Foto’s vanaf het water
Foto’s zeggen meer dan duizend woorden en 
met z’n allen maken we dagelijks duizenden 
foto’s. Al deze foto’s bevatten veel informatie. 
De uitdaging is om de juiste informatie uit de 
juiste foto te halen. 
Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimperenwaard (HHSK) heeft een eigen 
droneboot. Deze boot maakt 360-graden 
foto’s. Op deze foto’s staan duikers, leidingen, 
bruggen en andere objecten uit het watersys-
teem. Met de droneboot verzamelt HHSK 
informatie over watergangen die anders 
moeilijk te inspecteren zijn.
Deze foto’s worden vervolgens bekeken om te 
zien of er interessante objecten op staan. Het 
is belangrijk te weten waar de objecten staan, 
bijvoorbeeld om in kaart te brengen welke 
stortkokers op welke watergangen lozen. Een 

Screenshot van de webviewer met vergelijkingsresultaten.

tweede voorbeeld van interessante objecten zijn 
duikers. Deze objecten spelen een grote rol in 
de werking van het watersysteem en kunnen 
invloed hebben op vergunningverlening. Hierom 
is het voor waterbeheerders belangrijk inzicht te 
hebben in de locatie van duikers.
Eén dag varen levert honderden foto’s op. Alle 
foto’s met het oog controleren op duikers en 
leidingen kost veel tijd. Dit kan slimmer: met 
algoritmes die in staat zijn automatisch deze 
objecten te detecteren.

Beeldherkenning
Beeldherkenning is een methode die visuele 
informatie uit foto’s haalt, bijvoorbeeld het 
lokaliseren van bepaalde objecten. Het 
toepassen van beeldherkenning op de foto’s van 
de droneboot is objectherkenning vanaf het 
water. Dit werkt met een machine learning algo-
ritme. Machine learning houdt in dat het 
algoritme getraind moet worden met voor-
beelddata. Hoe meer gemarkeerde voorbeelden 
van duikers en leidingen beschikbaar zijn, hoe 
beter het algoritme getraind kan worden, hoe 
beter het in staat is andere duikers en leidingen 
te herkennen.
Een standaard beeldherkenningsalgoritme 
vereist duizenden foto’s om het algoritme mee 
te trainen. Door gebruik te maken van een 
voorgetraind algoritme is het toch mogelijk het 
duiker- en leidingherkenning uit te voeren. 
Voorgetraind houdt in dat het algoritme is 
getraind op diverse andere objecten. 
Hierdoor herkent het algoritme al typische 
kenmerken van objecten zoals hoeken en 
randen. Dit maakt het mogelijk om het 
algoritme te trainen met de beperkte set 
trainingsdata.

De eerste trainingsset bestaat uit ongeveer 10 
duikers en 40 leidingen. Ondanks deze 
beperkte set data zijn de eerste resultaten 
positief; het algoritme detecteert duikers en 
leidingen op foto’s. Daarnaast ziet het 
algoritme ook veel duikers en leidingen die 
geen duiker of leiding zijn, zogenaamde false 
positives.
De false positives vertroebelen de informatie 
die objectherkenning vanaf het water moet 
opleveren. Het voorgetrainde algoritme kan 
ook andere objecten herkennen. Deze objecten 
zijn gebaseerd op grote trainingssets. De 
zekerheid van de objectherkenning is dus 
groter. Dit kenmerk van het algoritme maakt 
het mogelijk om de false positives te filteren. 
Bijvoorbeeld: het algoritme herkent op een 
specifieke plek op de foto een auto en een 
duiker, dan is de herkenning van de auto 
betrouwbaarder en is het geen duiker. De 
filtering verwijdert de foutief gedetecteerde 
duiker uit de resultaten.
Door de combinatie van training, objectherken-
ning en filteren is het algoritme in staat 
geautomatiseerd duikers en leidingen op foto’s 
te vinden.

Van beeld naar informatie
Het doel van objectherkenning is gerichter 
inspecteren van het watersysteem. Dit 
betekent dat de belangrijkste informatie uit de 
foto ontsloten moet worden. Gericht inspecte-
ren betekent: inspecteer alleen objecten die 
niet goed in het systeem staan.
Om gerichte inspectie mogelijk te maken, 
gebruikt objectherkenning vanaf het water een 
API-koppeling naar het beheerregister van het 
Hoogheemraadschap. Elk object in het 
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Twee gedetecteerde duikers (originele foto HHSK, detectie HKV).

Objectfoto van één enkele duiker, detectie 94 procent betrouwbaar.

beheerregister heeft coördinaten en ook de 
droneboot registreert de locatie vanaf waar de 
foto genomen is. De afstand tussen bootlocatie 
en duiker in het beheerregister maakt het 
mogelijk de objecten aan elkaar te koppelen 
en beide informatiebronnen te vergelijken. De 
vergelijking laat zien of de duiker op de foto 
ook in het register staat en vice versa. Dit 
geeft vier mogelijke uitkomsten:
 - 1: de duiker op de foto staat ook in het 

beheerregister;
 - 2: de duiker op de foto staat niet in het 

beheerregister;
 - 3: een duiker in het beheerregister staat niet 

op de foto;
 - 4: geen foto beschikbaar in de buurt van de 

duiker.

Uitkomsten 2 en 3 vormen een reden om 
verder te inspecteren, de foto komt niet 
overeen met het beheerregister. De eerste stap 
hierbij is het bekijken van de foto. Door het 
maken van deze voorselectie, bekijkt de 
inspecteur slechts enkele foto’s in plaats van 
alle ingewonnen foto’s. Staat de duiker 
daadwerkelijk op de foto en niet in het 
beheerregister, dan kan een landmeter de 
duiker gaan inmeten. Is er geen duiker te 
vinden op de foto, maar staat deze wel in het 
beheerregister? Dan is dat een reden voor 
gerichte inspectie.
Deze geautomatiseerde vergelijking tussen 

foto’s en beheerregister zorgt dat inspecteurs 
en landmeters gericht het veld in kunnen.

Objechtherkenning als service
Objectherkenning vanaf het water is beschik-
baar als service. Gebruikers kunnen inloggen, 
foto’s uploaden en laten analyseren. Vervol-
gens draait het algoritme in de cloud en 
komen de resultaten beschikbaar in de webvie-
wer. Op de kaart in de web viewer is een 
overzicht van alle relevante informatie te 
vinden.
Op basis van kleuren is zichtbaar of een foto 
overeenkomt (groen) of afwijkt (rood) ten 

opzichte van het beheerregister. Daarnaast zijn 
alle overige foto’s zonder objecten ook 
beschikbaar in de webviewer. De basisfoto’s, 
analyseresultaten en gedetecteerde objecten 
zijn per locatie beschikbaar. Hiermee is het 
mogelijk om in detail de relevante foto’s te 
bekijken.

Volgende stappen
De huidige versie van objectherkenning vanaf 
het water is het resultaat van een innovatiepro-
ject in samenwerking met HHSK. Dit innovatie-
project toont aan dat het mogelijk is op basis 
van ingewonnen foto’s gerichte inspectie uit te 
voeren. De volgende stappen van de ontwikke-
ling zijn gericht op het verbeteren van de 
kwaliteit van de service. Dit brengt de volgende 
verbeteringen met zich mee:
 - doortrainen van het algoritme; inmiddels is 

de beschikbare hoeveelheid foto’s groter, het 
doortrainen verbetert de nauwkeurigheid van 
het algoritme;

 - kunstmatig genereren van een grotere 
dataset; met behulp van data-augmentatie 
is een grotere trainingsset te krijgen. Door 
(bijvoorbeeld) het contrast of helderheid van 
een foto aan te passen, is het algoritme beter 
in staat om in verschillende omstandigheden 
objecten te detecteren;

 - toevoegen van feedback op de beeldherken-
ning in de webviewer; het algoritme geeft 
een duiker aan op de foto en de beheerder 
ziet dat dit incorrect is. Door deze observatie 
te registreren, ontstaat een dataset waarmee 
het algoritme verder is te verbeteren.

 - trainen op meer objecten; het algoritme 
herkent nu duikers en leidingen, de gebruikte 
methodiek werkt ook op andere objecten 
zoals damwanden, bruggen of steigers.
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