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Inventarisatie en inspectie
350 km oeverconstructie
zijlvest wilde graag weten wat er de
komende jaren qua financiën en risico’s
op hen afkomt, zodat er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld kan worden.
Wij hebben alle trajecten ’ingevaren’
met videomapping. Vanuit de software hebben we een GIS-bestand en
een database gemaakt, waarin diverse
kenmerken

(type,

soort,

conditie,

restlevensduur, risico enz.) van de
Voor waterschap Noorderzijlvest heb-

oeverconstructies

ben we ook 350 km oeverconstructie

Het waterschap heeft nu inzicht in de

geïnventariseerd. Het waterschap had
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start de inspectiefase. Dan voeren we

nen haar stedelijk gebied. Ook was de

aan een selectie van het areaal een on-

technische staat niet bekend. Noorder-

derwaterinspectie uit met onze sonar.
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De hydrone heeft z’n vuurdoop gehad
in Maarssen en voldoet aan onze (hoge)
verwachtingen!

Inspectie
Schippersgracht Maarssen

Nieuwe aanwinst:
de hydrone

Bij inspectie met de ’grote’ boot liepen
we er tegenaan dat sommige locaties
moeilijk (bijv. achter remmingwerken)
of niet (bijv. bij te lage bruggen of als er
geen trailerhelling in de buurt is) te
bereiken waren en dus niet geïnspecteerd konden worden.
Om onze opdrachtgevers toch van
dienst te kunnen zijn hebben we geïnvesteerd in een hydrone. De hydrone is

een op afstand bedienbare boot en is
uitgerust met een 360 graden camera
voor opnames boven de waterlijn.
Onder de hydrone kunnen we de sonar
monteren. Zo krijgen we hetzelfde
resultaat als met de grote boot: boven
en onder water in één beeld.
De hydrone is uitermate geschikt voor
inzet op kleine lengtes kademuur, in
duikers, onder lage bruggen, achter
remmingwerken, in sluizen waarvan de
deuren niet meer bedienbaar zijn etc.

In opdracht van de gemeente Stichtse
Vecht hebben we een (sonar)inspectie
uitgevoerd aan de kademuur langs de
Schippersgracht. Een gedeelte van de
kade helt voorover. In het verleden heeft
de gemeente onderzoek laten uitvoeren
en heeft monitoring plaatsgevonden.
Hieruit was niet te herleiden of de kademuur deels hersteld kon worden of geheel vervangen moest worden. Op basis
van onze rapportage weet de gemeente
waar zij aan toe is en kan zij nu passende
maatregelen treffen.
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