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Samenvatting

...............................................................................

In opdracht van het RIKZ heeft de AGI onderzoek gedaan naar
verschillende inwintechnieken voor het product ligging kust en
zeebodem. Het interessegebied is de Waddenzee. Dit rapport is een
vervolg op het onderzoek dat de AGI in 2004 voor het RIKZ heeft
uitgevoerd. Het interessegebied was daar de Westerschelde.
De gekozen technieken zijn het singlebeam echolood, BAS en
laseraltimetrie. Multibeam wordt niet meegenomen in de vergelijking,
daar het op dit moment in deze regio niet ingezet wordt. Ook is voor
dit project geen laserdata beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat op het
gebied van precisie en prijs een aantal aannames moest worden
gemaakt.
Op basis van de door RIKZ aangegeven criteria wordt een overzicht
gepresenteerd van deze drie technieken. De criteria zijn:
nauwkeurigheid, leverbetrouwbaarheid, uniformiteit, continuïteit, prijs
en regionale geschiktheid.

hoog
hoog

Regionale
geschiktheid

zeer hoog

Prijs (k€)

Leverbetrouwbaarheid

40 cm @
2σ
70 cm @
2σ
30 cm @
2σ

Continuïteit

Laseraltimetrie

11 cm @
2σ
11 cm @
2σ
20 cm @
2σ

Uniformiteit

BAS

Nauwkeurigheid
per gridcel
na verwerking

Singlebeam

Nauwkeurigheid
puntprecisie
(inwinning)

In tabel 1 worden de verschillende technieken vergeleken op basis van
de criteria. Voor de verantwoording van de resultaten verwijzen we
naar de afzonderlijke hoofdstukken.

zeer
hoog
zeer
hoog
zeer
hoog

zeer hoog

686

beperkt

laag

336

beperkt

gemiddeld 138–828 geschikt

Tabel 1 Overzicht van alle technieken op basis van de gegeven criteria

Singlebeam is geschikt om de gehele Waddenzee te karteren. De
precisie is voldoende, hoewel de precisie van de interpolatie met
DIGIPOL afneemt naarmate de bodem meer topografie vertoont. Het
BAS is in principe eveneens geschikt voor de gehele Waddenzee en kan
zich voor de platen qua precisie meten met singlebeam & DIGIPOL,
maar de precisie loopt terug voor de diepere geulen. Het BAS is daarom
toepasbaar voor de 85% van de centrale en oostelijke Waddenzee die
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boven de –2,5 meter dieptelijn ligt. Laseraltimetrie is alleen geschikt
voor de droogvallende delen en dan nog moet het vliegplan
nauwkeurig op de getijfasen worden afgestemd omdat grotere
gebieden ineens moeten worden gevlogen en dit tijd kost.
Laseraltimetrie is bruikbaar voor de ongeveer 75% van de oostelijke
Waddenzee die boven de –1,0 meter ligt; voor de westelijke
Waddenzee is de droogvalduur daarvoor te kort en kan beter –0,5
meter worden aangehouden. De precisie van laseraltimetrie is relatief
hoog en hangt, in tegenstelling tot die van de andere twee technieken,
niet af van de bodemtopografie.
Op de droogvallende platen heeft laseraltimetrie de beste
prijs/kwaliteit-verhouding en wordt er in tegenstelling tot de andere
onderzochte methoden vlakdekkende informatie ingewonnen,
waardoor de geschiktheid van de data voor andere toepassingen beter
is. Laseraltimetrie zal echter altijd in combinatie met een andere
inwinningstechniek moeten worden ingezet. Vanwege de beperkte
oppervlakte van de Waddenzee die droogvalt moet laseraltimetrie in
sterkere mate met lodingen worden gecombineerd dan het BAS, dat tot
ongeveer –2,5 meter NAP goede resultaten geeft.
De AGI adviseert om een multisensor-strategie te ontwikkelen om de
Waddenzee in te meten voor het product ligging kust en zeebodem.
Op basis van de tabel en bovenstaande overwegingen wordt de
volgende multisensor-strategie aanbevolen:
 geulen met de huidige methode: singlebeam;
 droogvallende platen met laseraltimetrie.
In de oostelijke Waddenzee zou laseraltimetrie kunnen worden ingezet
voor de gebieden boven –1,0 meter; voor de westelijke Waddenzee kan
beter –0,5 meter worden aangehouden. Het lijkt verstandig de
laseraltimetrieopnamen voorlopig met een grote overlap met lodingen
te combineren: dit is zowel een nuttig praktijkexperiment met
betrekking tot de wederzijdse precisie als een eerste toets voor hoe
singlebeam en laseraltimetrie over de Waddenzee zouden moeten
worden verdeeld.
De AGI wil nog opmerken dat de geulen ook met multibeam ingemeten
kunnen worden. De toepasbaarheid op de criteria voor de inzet van
multibeam valt buiten de reikwijdte van dit rapport, evenals de vraag of
de metingen van de geulen voor dit product zich laten combineren met
die voor de vaargeulmonitoring.
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1 Inleiding
...............................................................................

1.1

Achtergrondinformatie

Het RIKZ en RIZA voeren in opdracht van het hoofdkantoor een reeks
landelijke monitoringprogramma’s uit die samen het MWTL worden
genoemd. Met MWTL-informatie kunnen trends worden gesignaleerd
en meetresultaten worden getoetst aan normen en streefbeelden.
Hiermee levert het MWTL een essentiële bijdrage aan het formuleren
van het waterbeleid en aan de naleving van internationale afspraken.
Het periodiek monitoren van de kust en de zeebodem is nodig om het
gedrag hiervan te leren kennen en voorspellingen te kunnen doen op
korte en lange termijn. Zowel voor kustlijnbeheer als voor bescherming
tegen overstromingen wordt gebruik gemaakt van deze gegevens.
In 2004 heeft het RIKZ de AGI gevraagd om een overzicht te maken
van de verschillende opnametechnieken die gebruikt kunnen worden in
de Westerschelde. Dit is gedaan in samenwerking met de Meet- en
Informatiedienst Zeeland. Het uitgangspunt hierbij zijn de vaklodingen.
De criteria, op basis waarvan de vergelijking gedaan wordt, zijn
hieronder beschreven. Deze zijn overgenomen uit het rapport
Opnametechnieken vaklodingen: vergelijking tussen verschillende
inwintechnieken [AGI-2005-GSMH-012].
1. Nauwkeurigheid: deze moet vergelijkbaar zijn met het huidige
standaardproduct, de met DIGIPOL geïnterpoleerde 200-meterraaien opgenomen met singlebeam.
2. Leverbetrouwbaarheid: er moet een dieptekaart opgeleverd
kunnen worden.
3. Prijs: wat het gebied de opdrachtgever kost in k€.
4. Uniformiteit: het product ligging kust en zeebodem moet
vergelijkbaar zijn voor heel Nederland en voor alle soorten
gebieden qua kwaliteit, resolutie etc.
5. Continuïteit: de alternatieve dienstverlening moet voor een
significant groot gebied en gedurende meerdere jaren gelden.
6. Regionaal geschikt: de meetresultaten van het product ligging
kust en zeebodem worden voor diverse andere projecten
hergebruikt. De vraag is of de data geschikt is voor dergelijke
andere toepassingen in deze regio.

1.2

Doel van het project

Er wordt een overzicht gepresenteerd van de verschillende
opnametechnieken die gebruikt kunnen worden in de Waddenzee op
basis van de in de inleiding genoemde zes criteria.
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De locatie waar de vergelijking is uitgevoerd, heeft hoekpunten met de
volgende coördinaten:
RD-Xmin
184700 meter
RD-Xmax
187900 meter
RD-Ymin
600500 meter
RD-Ymax
603000 meter
Dit gebied heeft een oppervlak van 8 km2. In figuur 1 is het de
oostelijke kleine rode rechthoek bij Holwerd. Voor de prijsvergelijking is
dit gebied niet representatief. Daarom is daarvoor gekozen voor een
veel groter gebied. Er is gekozen voor het VAKLOD2004 gebied (het
grote rood omrande gebied in de figuur). De oppervlakte daarvan is
690 km2. De prijzen per methodiek zijn gerelateerd aan deze
oppervlakte.

Figuur 1. De methoden zijn vergeleken op het gebied van 8 km2 bij Holwerd
(rechthoek rechts). Voor de prijsvergelijking is het 690 km2 grote gebied links
genomen.

1.3

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden de opnametechnieken
beoordeeld op basis van de genoemde zes criteria. Elk hoofdstuk wordt
afgesloten met een tabel met een overzicht van de criteria.
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zeer zeer zeer
hoog hoog hoog
t/m
t/m
t/m
zeer zeer zeer
laag laag laag

k€

Regionaal geschikt

Prijs

Continuïteit

xx cm
2σ

Uniformiteit

Nauwkeurigheid
na verwerking
per gridcel

xx cm
2σ

Lever
betrouwbaarheid

Nauwkeurigheid
na verwerking
puntprecisie

Methdodiek
Methodiek

geschikt
of
ongeschikt

Tabel 1 Schaling van de criteria

Vaklodingen worden vaak aangemerkt als relatief dure metingen,
hoewel de ware prijs eigenlijk niet bekend is. Dit heeft te maken met
hoe een regionale directie de kosten toekent aan lodingen. Tot op
heden is elke directie daar vrij in. Hierbij speelt ook dat Rijkswaterstaat
geen rekening houdt met zaken als verzekeringen en afschrijvingen van
schepen en meetapparatuur. We kunnen niet anders dan dit als feit
accepteren, wat het lastig maakt om de kosten die directies in rekening
brengen onderling goed te kunnen/mogen vergelijken. We kiezen er
voor om wel de prijs van singlebeam lodingen op te nemen in de tabel.
We geven daarbij wel aan om welke inspanning (in vaardagen) het
gaat.
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2 Huidige methode: singlebeam
...............................................................................

2.1

Inleiding

De Waddenzee wordt ingemeten door de Meet- en Informatiedienst
Noord-Nederland. Het gekozen gebied wordt met een singlebeam
echolood ingemeten. Dit is de huidige manier van inwinnen.
Om een bathymetrische kaart te maken vaart het schip raaien met een
slagafstand van 200 meter. De tussenliggende ruimte wordt door
middel van interpolatie opgevuld. Het programma dat hiervoor gebruikt
wordt is DIGIPOL. Nadat dit heeft plaatsgevonden wordt er een kaart
gepresenteerd gebaseerd op een gridgrootte van 20 bij 20 meter.

2.2

Nauwkeurigheid

De puntprecisie is gebaseerd op QMS-norm 5 en een gemiddelde
waterdiepte van 5 meter. De precisie komt op 11 cm (2 σ).
In het project Westerschelde was er de beschikking over vlakdekkende
multibeamdata waaruit raaien gegenereerd zijn. Op basis van deze
raaien vond een DIGIPOL-interpolatie plaats. Dit resultaat is vergeleken
met de vlakdekkende multibeamdata. Op basis hiervan is de precisie
van de DIGIPOL-interpolatie (gebaseerd op singlebeam raaien) bepaald.
De precisie kwam toen op 40 cm (2 σ), een waarde die ook al in eerdere
onderzoeken gevonden is. De precisie van de interpolatie met DIGIPOL
neemt wel af naarmate de bodem meer topografie vertoont; de
genoemde precisie is dus niet zonder meer voor andere gebieden geldig.
In dit project is er geen vlakdekkende informatie beschikbaar. Er is niet
door de Meet- en Informatiedienst met multibeam in het
interessegebied gemeten. Daarom doen we de aanname dat we de
precisie van 40 cm (2 σ) uit de eerdere studie ook hier kunnen
gebruiken. Dit lijkt gerechtvaardigd: de precisie zal zeker niet slechter
zijn dan 40 cm vanwege de iets gunstigere (ondiepere)
bodemkarakteristieken in de Waddenzee, waarschijnlijk zelfs beter.
DIGIPOL schijnt zelf een schatting voor de precisie van het
geïnterpoleerde gebied te kunnen berekenen. Deze methode, die door
ARGOSS is ontwikkeld en met kruisvalidatie werkt, hadden wij graag
gebruikt om een precisiemaatstaf voor de DIGIPOL-kaart te verkrijgen
die afhangt van de bodemtopografie van het testgebied. Helaas is dit
noch met de laatste versie van de handleiding, noch met de RIKZdeskundigen gelukt. In deze studie moeten we daarom volstaan met
het ene hierboven genoemde cijfer dat geen recht doet aan de
afhankelijkheid van het type bodemtopografie.
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2.3

Leverbetrouwbaarheid

Zijn er risico’s te onderkennen voor deze methodiek om tot het
gewenste eindproduct te komen? Deze methodiek is de huidige manier
van werken binnen Rijkswaterstaat. Er is jarenlange ervaring
opgebouwd, er bestaan standaard voorschriften etc.
Als we in de toekomst kunnen kijken dan vallen de risico’s behoorlijk
mee. Rijkswaterstaat kan de metingen zelf verzorgen (een Meet- en
Informatiedienst of een Waterdistrict) of uitbesteden aan bijvoorbeeld
een Waterschap. Daarnaast is er een markt aanwezig die in staat is om
deze metingen te verzorgen.
De leverbetrouwbaarheid is zeer hoog.

2.4

Uniformiteit

Hier speelt de vraag of de methodiek inzetbaar is voor heel Nederland,
in alle soorten gebieden qua nauwkeurigheid. Een kort antwoord is hier
mogelijk: Ja.
De uniformiteit van deze methodiek is zeer hoog.

2.5

Continuïteit

Hier speelt de vraag of de methodiek voor een langere termijn in het
interessegebied, de Waddenzee, ingezet kan worden. We kunnen hier
kort over zijn. Deze methodiek is de huidige methode die op dit
moment overal ingezet wordt. Er is geen reden om te veronderstellen
dat deze methodiek over langere termijn niet meer uitvoerbaar zal zijn.
De continuïteit van deze methodiek is zeer hoog.

2.6

Prijs

RIKZ heeft voor het VAKLOD2004 gebied k€ 686 betaald aan de Meeten Informatiedienst. Het VAKLOD2004 gebied is in 170 dagen
opgenomen. De dagprijs van een schip komt op k€ 4; dit klopt met de
prijs die ook door de directie gehanteerd wordt. De Meet- en
Informatiedienst doet de validatie van de ingewonnen gegevens aan
boord. Er worden hiervoor geen extra kosten/mandagen in rekening
gebracht. Tijdens het heen- en terugvaren (naar de ligplaats) vindt de
validatie plaats.

2.7

Regionaal geschikt

Het komt voor dat er buiten het product Kust- en Bodemligging vragen
komen die betrekking hebben op relatief kleine gebieden. Het gaat dan
vaak om vragen in de trant van: Hoe ligt de zandsuppletie bij Egmond
erbij? Om dit type vragen te beantwoorden geniet het de voorkeur om
gebruik te maken van gemeten vlakdekkende informatie. Bij deze
methodiek is dit niet het geval. Waar daadwerkelijk gemeten is, is de

11

Opnametechnieken Waddenzee

precisie hoog, de precisie van de tussenliggende interpolatie is beperkt.
De regionale geschiktheid is dus beperkt.
Merk op dat singlebeam gebruikt kan worden voor de gehele
Waddenzee. Dit is met de in de volgende hoofdstukken te behandelen
inwintechnieken minder of niet het geval.

zeer
hoog

zeer
hoog

Tabel 3 Overzicht criteria huidige methode: singlebeam
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Regionaal geschikt

Continuïteit

zeer
hoog

Prijs (€)

Uniformiteit

11 cm 40 cm
@2σ @2σ

Lever
betrouwbaarheid

Singlebeam

Nauwkeurigheid na
verwerking
(digipol)

Nauwkeurigheid na
inwinning

Overzichtstabel

Methdodiek

2.8

686

beperkt

3 BAS
...............................................................................

3.1

Inleiding

Het Bathymetry Assessment System (BAS) vervaardigt gebiedsdekkende
dieptekaarten uit radarbeelden, (eventueel) optische beelden en een
beperkt aantal echolodingen. Het BAS is een interpolator, net zoals
DIGIPOL. Het verschil is dat de interpolatie in het BAS gestuurd wordt
door de fysische informatie over de bodemligging in de
satellietbeelden, waardoor minder lodingen nodig zijn om toch een
nauwkeurige kaart te maken.
Het is al meer dan 30 jaar bekend dat onder gunstige omstandigheden
(matige wind en sterke getijstroom) de topografie van de zeebodem
zichtbaar is in radarbeelden. Het is algemeen aanvaard dat het
beeldvormend mechanisme uit drie stappen bestaat:
1) Variaties in de diepte veroorzaken variaties in de stroomsnelheid en
-richting van het getij.
2) Variaties in de stroomsnelheid aan het oppervlak beïnvloeden de
hoogte van de watergolven, vooral watergolven met een golflengte
tussen enkele centimeters en een meter. Deze golven bepalen de
ruwheid van het zeeoppervlak.
3) Veranderingen in de ruwheid van het zeeoppervlak zijn zichtbaar in
radarbeelden als variaties in de intensiteit van het beeld, omdat de
radarstraling juist wordt verstrooid door korte watergolven met een
golflengte tussen enkele centimeters en een meter.
In de meeste gevallen geldt dat de modulatie in de intensiteit in het
radarbeeld evenredig is met de gradiënt in de stroomsnelheid. De
evenredigheidsconstante is niet goed bekend. Daarom wordt deze in
het BAS als een aan te passen parameter behandeld. Met dit model
voor het beeldvormend mechanisme, ook wel het voorwaartse model
genoemd, kan men uitrekenen hoe het radarbeeld er uit ziet wanneer
de diepte bekend is, samen met extra stromingsgegevens om de
randvoorwaarden van het stromingsmodel te bepalen. Voor praktische
toepassingen wil men juist de omgekeerde weg bewandelen: informatie
over de diepte halen uit radarbeelden. Directe inversie van het
voorwaartse model is niet mogelijk. Daarom wordt in het BAS een
numerieke inversie toegepast.
Om een dieptekaart te maken heeft het BAS de volgende invoer nodig:
 echolodingen (met een raaiafstand van 600 meter);
 enkele gegevens over de stroomsnelheid in het gebied (hetzij
metingen, hetzij berekeningen met een standaard getijmodel);
 een of meer radarbeelden;
 desgewenst een optisch beeld.
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De inversie vindt plaats door minimalisatie van een kostenfunctie (in
het Engels: penalty function). Deze bestaat uit drie termen:
1) De eerste term beschrijft de afwijkingen tussen de BAS
diepteschatting en de lodingen. Het BAS mag dus afwijken van de
lodingen als dat tot een betere oplossing leidt.
2) De tweede term beschrijft de afwijkingen tussen het berekende
radarbeeld en het daadwerkelijk opgenomen radarbeeld. Het BAS
kan meerdere radarbeelden gebruiken. Ieder beeld krijgt dan een
eigen term in de kostenfunctie.
3) De derde term bevat een gladheidseis om te voorkomen dat
beeldruis, die altijd in radarbeelden aanwezig is, wordt
geïnterpreteerd als variaties in de diepte. Deze gladheidseis kan
afhangen van de locatie en de richting. Door gebruik te maken van
de ligging van getijgeulen in optische beelden “weet” het BAS waar
de geulen lopen, en dus in welke richting de bodem vlak is en in
welke richting de bodem juist sterk varieert.
Het BAS zoekt dus een bodem die zo goed mogelijk aansluit bij de
lodingen en de satellietbeelden. Het BAS is ontwikkeld door en
eigendom van de firma ARGOSS te Marknesse. Zij biedt de BAS
dienstverlening op commerciële basis aan op de internationale markt.
Figuur 2 toont de raaien die de Meet- en Informatiedienst heeft
gevaren met een slagafstand van 200 meter voor het het rood
omkaderde gebied bij Holwerd in figuur 1. Het gebied meet 3,2 bij 2,5

Figuur 2 Lodingen op raaien met slagafstand 200 meter

14

Opnametechnieken Waddenzee

km. We zien dat de lodingen ontbreken voor precies het stuk van de
geul dat parallel aan de lodingen loopt. Dat maakt interpoleren met
welke methode dan ook riskant. Ook van de raai op x = 187600
ontbreekt 160 meter precies op de geul. Figuur 3 toont de interpolatie
zoals DIGIPOL die op basis van de 200-meter-raaien heeft berekend.

Figuur 3 Interpolatie met DIGIPOL op basis van 200-meter-raaien.

We zien DIGIPOL inderdaad met het ontbreken van de geul geen raad
weet: hij interpoleert hem keurig dicht. Overigens werd de berekening
oorspronkelijk gedaan met parameters die volgens de DIGIPOLhandleiding te klein waren. Resultaat zou dan wél zijn dat er een groot
gat valt ter plekke van de ontbrekende lodingen voor de geul.
Verder valt op dat er ten noordoosten van de geul in het
noordwesten van het gebied stroomruggen lijken te zijn. Het
vermoeden dat dit geen reële bodemtopografie is maar komt door de –
op zich slimme – richtingafhankelijke manier van interpoleren van
DIGIPOL wordt bevestigd door het resultaat van de interpolatie waarbij
de geul is uitgesloten: in figuur 7 zijn deze ‘stroomruggen’ niet te zien!
Aan ARGOSS is een deelverzameling van de lodingsgegevens
verstrekt: raaien om de 600 meter. Zie figuur 4. Helaas ontbreekt van
de meest westelijke raai het stuk ten noorden van de geul en ook
ontbreekt er een stukje ten zuiden van de geul voor de Friese kust. De
lodingen om de 600 meter laten hoe dan ook geen ruimte om de
noord-zuid-geul te laten zien; we zijn benieuwd of het BAS die uit het
satellietbeeld toch weet op te sporen.
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Figuur 4 Aan ARGOSS verstrekte lodingen op 600-meter-raaien

In figuur 5 is de dieptekaart te zien die het BAS heeft berekend op basis
van de lodingen in figuur 4 plus een SAR-satellietbeeld. De kleuren zijn
aangepast aan het bereik van de DIGIPOL-kaart in figuur 3, zodat

Figuur 5 BAS-interpolatie op basis van raaien met slagafstand 600 meter
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vergelijking mogelijk is. Merk op dat het gebied kleiner is dan het
DIGIPOL-gebied. Het BAS houdt geen rekening met de Friese kust in
het zuidoosten en de grote noorzuidgeul die in de lodingen ontbreekt
weet het BAS niet te reconstrueren.

3.2

Nauwkeurigheid

Een dieptekaart geproduceerd door het BAS kent systematische fouten
en interpolatiefouten. Het BAS bepaalt het grootschalig verloop van de
diepte uit de beschikbare lodingen, zodat het ook de systematische
fouten van de lodingen overneemt, net zoals DIGIPOL. Het BAS voegt
geen noemenswaardige systematische fouten toe: de gemiddelde
afwijking tussen lodingen en BAS diepte (de bias) bedraagt doorgaans
enkele centimeters, zoals we verderop zullen zien.
De interpolatiefout in het BAS kan op twee manieren bepaald worden,
namelijk door te vergelijken met
 een multibeam opname die vergrid is naar hetzelfde rooster als
de BAS-kaart,
 een DIGIPOL-interpolatie van alle beschikbare echolodingen.
Het gebied in deze studie is alleen met singlebeam gelood, zodat alleen
de tweede methode voorhanden is. De precisie van de BAS-kaart wordt
berekend uit het verschil z DIF met de kaart die met DIGIPOL uit alle
beschikbare 200-meterraaien berekend is:

z DIF = z DIG ! z BAS .
Als de precisie van de DIGIPOL-interpolatie en de BAS-kaart

(1)

! DIG resp.

! BAS zijn en deze onafhankelijk zijn, geldt voor de precisie van de
verschilkaart ! DIF
2
2
2
! DIF
= ! DIG
+ ! BAS
.

(2)

Als de precisie van de DIGIPOL-kaart bekend is, kan dus uit de precisie
van de verschilkaart de precisie van de BAS-kaart berekend worden.
Zoals aan het einde van § 2.2 opgemerkt, hadden we graag de precisie
die DIGIPOL zelf zou kunnen berekenen gebruikt, omdat deze specifiek
voor het berekende gebied geldt. Omdat het echter niet gelukt is dit
getal aan DIGIPOL te ontfutselen, moeten we de globale precisie van
20 cm gebruiken die in § 2.2 genoemd is.
In figuur 6 is de verschilkaart te zien. Rood betekent dat DIGIPOL een
grotere diepte berekent, blauw dat het BAS een grotere diepte
berekent. Met name bij de zuidelijke geul is te zien waar de 600-meterraaien gelopen hebben. Daartussen berekent het BAS te ondiepe geulen
en opvallend genoeg te flauwe geulwanden. Bij de Friese kust én in het
noordwesten gaat het BAS in de fout doordat stukken raai niet geleverd
zijn, maar dat is het BAS niet aan te rekenen. Al met al komt de
standaardafwijking van het verschil voor deze gehele kaart op σ DIF = 56
cm, terwijl de systematische afwijking met –2,5 cm beperkt is. Met de
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Figuur 6 Verschilkaart tussen de DIGIPOL- en de BAS-interpolatie

DIGIPOL-fout van σ DIG = 20 cm betekent dit volgens formule (2) dat de
precisie voor de BAS-kaart σ bas = 52 cm zou zijn. Nogmaals wijzen we
erop dat de aanname dat de DIGIPOL-fout onafhankelijk van het
gebied één waarde heeft onjuist is. Als we de donkerblauwe gebieden,
die het gevolg zijn van ontbrekende lodingen, maskeren, komen we op
σ DIF = 40 cm, zodat σ bas = 35 cm. Deze fout houden we nu aan.
In het algemeen is het BAS niet sterk in het berekenen van
geulen. Voor de platen lijkt er echter goed op lodingen bespaard te
kunnen worden. We hebben daarom een contour getrokken ten
noordoosten van de geul in het proefgebied. DIGIPOL kan met deze
contour rekening houden in zijn interpolatie, wat vooral te zien is aan
de randen van het te interpoleren gebied, die werkelijk anders zijn. Zie
figuur 7. We hadden gehoopt ook een interpolatiefout specifiek voor
dit gebied aan DIGIPOL te kunnen ontfutselen, maar dat is ons niet
gelukt.
Een grens van 2,5 meter diepte lijkt voor het BAS haalbaar. In
figuur 7 hebben we gebieden dieper dan 3 meter die ondanks de
contour toch nog in het gebied vielen zwart gemarkeerd. Deze worden
in de vergelijking met BAS niet meegenomen. We stellen de grens niet
op 2,5 meter omdat dan gaten ontstaan in kleinere geulen die je in
principe in zijn geheel met BAS zou willen interpoleren, of ze nu stukjes
bevatten die dieper zijn dan 2,5 meter of niet.
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Figuur 7 De DIGIPOL-interpolatie van het gebied buiten de geulen dat met een
contour aan DIGIPOL is opgegeven. De zwart gemarkeerde gebieden zijn dieper
dan 3 meter en worden in de vergelijking niet betrokken.

Van dit met DIGIPOL geïnterpoleerde deelgebied en de BAS-kaart
wordt in figuur 8 het verschil getoond, waarbij het meest westelijke
gebied niet is meegenomen omdat aan ARGOSS daarvoor geen
lodingen zijn verstrekt. De verschillen kunnen rond geulen oplopen tot
2 meter, maar zijn in het algemeen klein. Het gemiddelde verschil is 7
millimeter (!), de standaardafwijking is 22 centimeter. Als de DIGIPOLprecisie altijd 20 cm zou zijn, zou de BAS-precisie 9 cm zijn.
Waarschijnlijker is dat ze beide zo’n 15 cm zijn.
Als we de statistiek beperken tot de vlakke platen, blijkt de
standaardafwijking van het verschilbeeld niet groter dan 8 centimeter
te zijn! Dit toont ook aan dat een uniforme DIGIPOL-precisie van 20
cm onjuist is: dit is volgens formule (2) onmogelijk. Waarschijnlijker is
dat zowel de DIGIPOL- als de BAS-interpolatie een precisie van zo’n
5,5 (zeg 6) cm heeft, waarbij het BAS mogelijk meer van details in het
radarbeeld profiteert dan DIGIPOL van de extra raaien.
We zien in de vlakke platen een structuur die nooit door
interpolator DIGIPOL kan zijn veroorzaakt omdat deze geen informatie
van buiten de lodingen gebruikt. Het BAS doet dat wel: die gebruikt het
SAR-satellietbeeld. Gezien de structuur lijkt het of het BAS hier
fluctuaties in de bodemtopografie ‘boven water’ heeft weten te krijgen
– dat zou een heel sterk punt van het gebruik van BAS zijn – maar er is
ook een kans dat deze ribbels een gevolg zijn van de spikkelruis die
inherent is aan radarbeelden. Met dit verschijnsel is wel bewezen dat
het gevaarlijk is op basis van een vergelijking van een DIGIPOL- en een
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Figuur 8 Verschil tussen de DIGIPOL-interpolatie en de BAS-kaart. De geulen schat
DIGIPOL meestal dieper. Op de platen is een structuur zichtbaar die waarschijnlijk
staat voor bodemtopografie die door BAS uit het radarbeeld is gehaald, maar er is
ook een kans dat deze het gevolg is van de spikkelruis in het radarbeeld.

BAS-interpolatie een uitspraak te doen over de precisie van BAS! Bij
gebrek aan beter doen we dit echter wel.
Met alle voorbehouden dit hierboven zijn gemaakt, met name
over de onterecht als constant aangenomen precisie van DIGIPOL,
kunnen we de statistische gegevens met betrekking tot de BAS-kaart
als volgt samenvatten. De volgende statistische parameters zijn
bepaald:
• gemiddelde verschil (bias);
• standaarddeviatie van het verschil (σ);
• maximale positieve verschil (cm);
• maximale negatieve verschil (cm).
gebied

bias

stdafw (σ)

min

max

hele gebied

3 cm

35 cm

–142 cm

339 cm

buiten diepe geul

0,7 cm

15 cm

–114 cm

207 cm

vlakke plaat

–1,7 cm

6 cm

–37cm

60 cm

Tabel 4 Statistische parameters BAS-kaart

Als maatstaf voor precisie (“wat is de fout?”) wordt vaak 2σ in plaats
van de statistische standaardafwijking gebruikt.
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3.3

Leverbetrouwbaarheid

In 2004 en 2005 is het project Inbedding BAS/Towards implementation
of the BAS within Rijkswaterstaat gestart, dat mede werd gefinancierd
uit het programma Gebruikersondersteuning Aardobservatie (GO), een
nationaal programma om het gebruik van satellietgegevens te
stimuleren.
In dit project worden alle aspecten van de BAS dienstverlening
onderzocht op hun operationele inzetbaarheid en wordt zo nodig
verbeteringen aangebracht. Het fundament hiervoor werd gevormd
door de BAS gebuikersvereisten, die met het RIKZ werden opgesteld. 1
Ook de eisen in het voorliggende rapport zijn hierop gebaseerd. Het
project eindigde met een audit, die erop was gericht een oordeel uit te
spreken over de vraag of ARGOSS het BAS als operationele
dienstverlening aan Rijkswaterstaat kan aanbieden. Centrale vraag is of
het proces operationeel, reproduceerbaar en verifieerbaar is.
Randvoorwaarde is dat de kwaliteit geborgd en de dienstverlening
betrouwbaar en gegarandeerd is.
Eind 2005 verscheen het auditrapport. 2 Dit stelde vast dat ARGOSS een
hooggekwalificeerd kennisintensief bedrijf is dat eerder gericht is op
kennis en innovatie dan op procesbeheersing. “Niettemin is ARGOSS
erin geslaagd het productieproces zodanig in te richten dat sprake is
van een aantoonbaar reproduceerbaar en verifieerbaar eindproduct.
(…) Derhalve behoeft bij de Rijkswaterstaat geen twijfel te bestaan
over de mate waarin ARGOSS klaar is om langjarig de productie van
dieptekaarten voor de specifiek aangeduide gebieden te leveren tegen
de vereiste service en productvereisten als gedefinieerd in de RWS user
requirements.”
Zoals hierboven beschreven, maakt het BAS gebruik van lodingen,
stromingsgegevens en satellietbeelden. De leverbetrouwbaarheid van
een met het BAS geproduceerde dieptekaart kan dus nooit hoger zijn
dan die van de lodingen. Daarnaast stelt het BAS eisen aan de
geschiktheid van het satellietbeeld, de maximale tijd tussen opname
van het satellietbeeld en de lodingen, het niet voorkomen van storm
daartussen en aan het weer tijdens de satellietopname. Er zijn ook
fysische beperkingen zoals wind en golven. Dit beperkt de
leverbetrouwbaarheid.
De leverbetrouwbaarheid krijgt al met al het oordeel hoog.

1 J. Vogelzang, W.T.B. van der Lee en L.M.Th. Swart, BAS user requirements/BAS
gebruikersvereisten, AGI-rapportnummer 2005-GAB-021, Delft, september 2005
2 Het auditrapport is onderdeel van het eindrapport aan het NIVR. L.M.Th. Swart et al.,
Towards implementation of the BAS within Rijkswaterstaat, rapportnummer AGI-2006GAB-003, Delft, januari 2006.
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3.4

Uniformiteit

Voor het huidige toepassingsgebied is de uniformiteit zeer hoog. Onder
vermelding van onderstaande paragraaf.
Met de thans beschikbare radarbeelden (C-band vanuit satellieten)
kunnen alleen de plaatgebieden in de Waddenzee en de Westerschelde
worden gekarteerd. Met de allerbeste beelden, opgenomen onder
ideale condities qua wind en stroming, is het mogelijk de gehele
Waddenzee en de Westerschelde inclusief de Voordelta te karteren,
maar dergelijke beelden worden te weinig ingewonnen om een
operationele dienstverlening op te baseren. Daarvoor zijn betere
radarbeelden nodig: hogere resolutie en/of langere radar golflengte,
bijvoorbeeld L-band 3.

3.5

Continuïteit

Ook de continuïteit van de BAS dienstverlening was onderwerp van het
GO-project Towards implementation of the BAS within
Rijkswaterstaat. De audit toonde aan dat aan de continuïteit van de
BAS dienstverlening zoals deze door ARGOSS is georganiseerd geen
twijfel bestaat.
Opgemerkt moet worden dat Rijkswaterstaat zelf voor de continuïteit
van de BAS dienstverlening een grotere flessehals is dan ARGOSS.
ARGOSS doet, om tegemoet te komen aan de eisen die Rijkswaterstaat
in BAS user requirements stelt, een voorstel voor een
meerjarenplanning van de BAS-dienstverlening, gebaseerd op de eisen
die Rijkswaterstaat in tijd aan vaklodingen stelt. Op deze manier kan
ARGOSS moeiteloos op de door Rijkswaterstaat gewenste momenten
een met het BAS vervaardigde dieptekaart afleveren. Als
Rijkswaterstaat echter zijn lodingen min of meer willekeurig
georganiseerd uitvoert en daarnaast het BAS-product niet, niet
planmatig of op het laatste moment bestelt, komt de continuïteit in
gevaar.
Daar er slechts één bedrijf is die deze dienst kan leveren wordt het
oordeel laag. De afhankelijkheid voor een te leveren dienst is meer
aanwezig dan bij technieken als singlebeam en laseraltimetrie.

3.6

Prijs

De totale kosten voor het BAS bestaan uit de kosten van het loden en
de kosten van de uitbesteding aan ARGOSS. BAS heeft zoals al eerder
genoemd raaien nodig met een slagafstand van 600 meter. Dit impliceert
dat de kosten lager zijn dan die van loden op raaien met een slagafstand
van 200 meter. We hebben voor deze kosten geen praktijkvoorbeeld,

3 J. Vogelzang, L-band SAR voor bathymetrische toepassingen. De E-SAR Plaatgat
campagne, AGI/31505/GAR006, Delft, januari 2005. Hierin is ook veel lezenswaardigs over
validatie en foutschatting opgenomen.
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dus we doen een schatting, gebaseerd op de kosten van de lodingen
van het VAKLOD2004-gebied.
Het aantal te varen kilometers bij een slagafstand van 600 meter is
meer dan een derde van het aantal kilometer bij een slagafstand van
200 meter. Immers, er moet ook van raai naar raai gevaren worden en
die afstand is onafhankelijk van de raaiafstand. De raaien kunnen
maximaal de breedte (B) of lengte (L) van het gebied lang zijn, in dit
geval zo’n B = 25 km. In het geval van 200-meterraaien is het aantal
kilometer L*B/0,2 + B. In het geval van 600-meterraaien is het aantal
kilometer L*B/0,6 + B. Met L*B = 690 km2 en B = 25 km is de factor
3475/1175 = 2,96, dus bijna 3, wat niet vreemd is omdat het
oppervlak zo groot is. In praktijk zullen de raaien korter zijn omdat ze
vaak loodrecht op de geulen staan, waardoor er vaker dwars gevaren
moet worden. Daarnaast moet ook naar en van het gebied gevaren
worden. Laten we daarom de formule L*B/0,2 + 4B resp. L*B/0,6 + 4B
aanhouden en daarmee komt de factor op 2,84.
De kosten van de lodingen met slagafstand 600 meter komen dan op
k€ 686/2,84 = k€ 242.
Op 15 september 2003 is tijdens de workshop BAS door ARGOSS
aangeven dat de prijs per 100 km2 neerkomt op € 11.500 exclusief
BTW. Dit is gelijk aan € 13.685 inclusief BTW. Deze prijs moet worden
omgerekend naar een oppervlakte van 690 km2 (maal 6,9). De kosten
voor de BAS-opname alleen komen daarmee op k€ 94.
De totale prijs (lodingen op 600m + kosten ARGOSS) komt hiermee op
k€ 242 + k€ 94 = k€ 336.
Het aantal vaardagen hierbij is 76.
Bijzonderheden
De prijs die RWS betaalde aan ARGOSS voor een opname in de
Westerschelde was k€ 10, terwijl voor de opname in de Waddenzee
k€ 18 werd betaald en het gebied van de Westerschelde groter is dan
het gebied in de Waddenzee. ARGOSS verklaart dit doordat er meer
satellietbeelden dan normaal besteld moesten worden vanwege de late
opdrachtverlening door Rijkswaterstaat.

3.7

Regionaal geschikt

De datadichtheid is beperkt. Hoewel het BAS gebruik maakt van
vlakdekkende satellietbeelden, is de resolutie daarvan beperkt en kan
vanwege de ruis niet alle informatie in een pixel direct gekoppeld
worden aan een diepte. Daarom is net als singlebeam het BAS dus ook
beperkt regionaal geschikt.
Het BAS kan gebruikt worden op gebieden die onder water komen te
staan. Het getij in de Waddenzee loopt gemiddeld van ongeveer
–1,0 meter tot +0,8 meter NAP. Bij hoogwater komt praktisch 100%
van de Waddenzee onder water. Omdat er ook voldoende stroming is,
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is het BAS toepasbaar op de gehele Waddenzee. De precisie van het
BAS loopt echter sterk terug voor diepe en steile geulen. Als grens voor
wat met een redelijke precisie te karteren is zou men –2,5 meter NAP
kunnen nemen. Van de centrale en oostelijke Waddenzee ligt ongeveer
85% boven deze diepte.

zeer
hoog

laag

* Dit is de puntprecisie van een singlebeam loding.
Tabel 5 Overzicht criteria BAS
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336

Regionaal geschikt

Prijs (k€)

hoog

Continuïteit

70 cm
@2σ

Uniformiteit

Lever
betrouwbaarheid

11 cm
@2σ
*

Nauwkeurigheid
na verwerking
hele gebied

BAS

Overzichtstabel
Nauwkeurigheid na
inwinning

Methdodiek

3.8

beperkt

4 Laseraltimetrie
...............................................................................

4.1

Inleiding

Vanaf 1996 worden de droge Jarkus-profielen van de Nederlandse kust
met behulp van laseraltimetrie ingewonnen. Grofweg is laseraltimetrie
de droge variant van multibeam: de bodem wordt afgescand en in
korte tijd worden vlakdekkend (1 punt per 6 m2) veel punten
opgenomen.

4.2

Nauwkeurigheid na inwinning

De precisie van met laseraltimetrie ingewonnen profielpunten is
ongeveer 20–30 cm (2 σ). Dit geldt voor punten zowel op het harde
strand als op los, droog zand en op duinhellingen. Deze precisie per
punt is een optelsom van alle precisiewaarden uit de gehele meetketen.
De systematische fout van het gehele bestand is altijd kleiner dan 5 cm;
hier wordt bij de controle op getoetst. Merk op dat dit een groot
voordeel is ten opzichte van de natte meetmethoden. Het bewijs
hiervoor is geleverd in het rapport Opnametechnieken vaklodingen:
vergelijking tussen verschillende inwintechnieken over de
Westerschelde [AGI-2005-GSMH-012].

4.3

Nauwkeurigheid na verwerking

Bij de verwerking van laseraltimetrie data gelden in principe dezelfde
overwegingen als bij de verwerking van multibeamdata.
Bij de uit de laserdata afgeleide profielen treedt bovenop de
meetprecisie ook nog een interpolatiefout op door ruimtelijke
bodemvariatie tussen de profielen. Hierbij gaat het om de vraag, hoe
goed de hoogte van een gemeten punt overeen komt met zijn
omgeving. Deze interpolatiefout is duidelijk groter dan de inwinprecisie
en wordt geschat tussen de 20 en 60 cm (2 σ). Voor platen in de
Waddenzee geldt dat de interpolatiefout laag is, ongeveer 20 cm. Het
bewijs hiervoor is geleverd in het rapport Opnametechnieken
vaklodingen: vergelijking tussen verschillende inwintechnieken [AGI2005-GSMH-012]. Bij lodingen is het bepalen van de systematische fout
vele malen lastiger daar er lang niet overal meetdrempels en sluizen
bekend aanwezig/zijn in RDNAP.
Indien uit de profielen het grid wordt bepaald ziet de precisie er
schematisch als volgt uit:
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Deze methode van verwerking is niet aan te raden omdat in het
algemeen de interpolatiefout groter is dan de inwinprecisie. En dus is
het voor het grid bestand verstandiger om gewoon de gemeten
waarden te gebruiken, net zoals bij de multibeamdata.
Indien uit de laseraltimetriedata direct het grid wordt bepaald ziet de
precisie er schematisch als volgt uit:

De gemiddelde waarde van een gridcel wordt bepaald uit meerdere
(ongeveer 40) laserpunten. De precisie van die gemiddelde waarde van
een gebiedje van 20x20 meter is daarom goed (ordegrootte 3–4 cm,
zeker kleiner dan 15 cm). De schatting van maximaal 5 cm
systematische fout blijft echter van kracht. Deze systematische fout
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat de gehele laserstrook 5 cm te
hoog ligt. Tijdens de controle bij de AGI wordt getoetst op de grootte
en de reikwijdte van alle mogelijke foutensoorten. Een systematische
fout groter dan 5 cm wordt niet geaccepteerd en zal dus ook niet in de
aan RIKZ geleverde bestanden zitten.

4.4

Leverbetrouwbaarheid

In het verleden is het wel eens voorgekomen dat de laseraltimetrie data
later dan gepland geleverd is. In het algemeen kunnen we hier 2
hoofdoorzaken voor aandragen:
1. te weinig geschikte vliegdagen;
2. herhaaldelijk terugsturen door onvoldoende kwaliteit.
De inwinning wordt uitbesteed aan één of twee van de
geprekwalificeerde vliegbedrijven. De vlucht moet worden uitgevoerd
onder een aantal specifieke omstandigheden, waaronder opname
tijdens laagwater en met goede weersomstandigheden. Normaal
gesproken hoeft dit geen probleem op te leveren, maar omdat het
vliegbedrijf, laat staan RWS, de weersomstandigheden niet in de hand
heeft, wordt het toch als risico opgeschreven.
Het mag dan een clichéopmerking lijken, het geldt zeker voor de
laseraltimetrie data: hoe eerder de opdracht bekend is, des te hoger de
leverbetrouwbaarheid, omdat er gewoon meer geschikte vliegdagen
beschikbaar zullen zijn. Het is voor de Waddenzee belangrijk om te
weten dat de periode van opname veel kan worden gerekt omdat je op
zandplaten niet te maken hebt met vegetatie. Er kan dus ook in de
zomer gevlogen worden. Dit kan effect hebben op prijs en
leverbetrouwbaarheid.
Het tweede punt betreft de kwaliteitscontrole die de AGI uitvoert op de
laserdata. Hoewel de kwaliteit in de loop der tijd sterk verbeterd is,
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komt het voor dat de AGI de data niet accepteert en dat de aannemer
de tijd krijgt om een verbeteringsslag uit te voeren. Vroeger kwam het
voor dat er meerdere malen is afgekeurd, wat automatisch vertraging
opleverde.
Opmerking: De profielen en bestanden komen de laatste drie jaar
steeds op tijd bij het RIKZ.
De leverbetrouwbaarheid is hoog.

4.5

Uniformiteit

Met laseraltimetrie is het mogelijk om in een korte periode een groot
gebied op te nemen. Bijvoorbeeld, de Nederlandse Kust wordt in een
paar dagen ingewonnen, met dezelfde inwinprocedure en apparatuur.
Dit verhoogt de uniformiteit van het bestand.
De uniformiteit is zeer hoog.

4.6

Continuïteit

Hoewel de markt beperkt is, is het niet te verwachten dat de laservlucht
niet uitgevoerd kan worden. Laseraltimetrie is een volwassen product,
met voldoende toekomstperspectief.
De continuïteit van laseraltimetrie is gemiddeld, vanwege de
afhankelijkheid van de markt.

4.7

Prijs

De prijs is wederom gerelateerd aan VAKLOD2004.
De prijs van laseraltimetrie is afhankelijk van een aantal factoren:
 vraag en aanbod;
 tijd van uitvoering, april tot oktober “goedkoop”, oktober tot
april “duur”;
 lengte van het contract.
De prijs varieert tussen de €2 en €12 per hectare (kustgerelateerde
projecten, relatief duur t.o.v. grote AHN projecten). Bij AHN-projecten
zijn de prijzen lager, vanwege de grote omvang van de projecten. Bij dit
type projecten heeft de AGI oppervlaktes in laten meten van rond de
200 km2.
€/hectare
2
6
9
12
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Prijs in k€ (Opp = 690 km2)
138
414
621
828

4.8

Regionaal geschikt

Tot nu toe wordt bij het RIKZ de vlakdekkende laserdata niet gebruikt,
maar alleen de strandprofielen die maar een heel klein percentage van
de gehele datahoeveelheid voorstellen. Het is echter te verwachten dat
met de komst van de database WADI en de internet-ontsluitingstool
Geoservices alle lodingsgegevens en de laseraltimetriegegevens
eenvoudiger te ontsluiten en te bewerken zijn. Zowel de strandprofielen
als de vlakdekkende data kunnen (op korte termijn) in WADI
opgeslagen worden. Afhankelijk van de toepassing kan dan de meest
geschikte bron gebruikt worden. Met Geoservices heeft Rijkswaterstaat
sinds 2003 een krachtige tool in beheer die allerlei databronnen kan
combineren en zodoende meerdere kaartlagen over elkaar kan leggen.
Dankzij de meta-informatie (wat is kwaliteit/wat kan men wel en niet
met de data) wordt de meerwaarde van vlakdekkende informatie
zichtbaar.
Het aanbod van eenvoudig ontsluitbare vlakdekkende data zal een
toenemende vraag hiernaar genereren. Visualisaties van morfologische
ontwikkeling zullen sprekender zijn met vlakdekkende informatie dan
met geïnterpoleerde data.
Deze techniek is zeer geschikt om regionale vragen te beantwoorden.

Figuur 9 Droogvalduurkaart Waddenzee: percentage van de tijd dat een gebied
droogvalt (RIKZ)
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Laseraltimetrie is alleen inzetbaar op de droogvallende gebieden in de
Waddenzee. In principe zou het gebied dat met laseraltimetrie kan
worden opgenomen dus afhankelijk kunnen worden gesteld van de
‘droogvalduur’. Een dergelijke kaart is door RIKZ gemaakt: zie figuur 9.
Een laseraltimetrievlucht heeft een zekere droogvalduur nodig omdat,
doordat in het vliegplan een groter gebied wordt gepland, voor elke
plek een zekere marge in de opnametijd nodig is. Omdat het getij in de
Waddenzee tamelijk complex is, is deze kaart niet direct aan NAPgegevens te koppelen. Daarom is een dergelijke kaart in praktijk minder
eenvoudig te gebruiken bij opdrachtverlening voor laseraltimetrie en
lodingen.
Daarom wordt voorlopig volstaan met een dieptekaart van de
Waddenzee. In figuur 10 zijn de gebieden gemarkeerd tussen 0 en –0,5
meter en tussen –0,5 en –1,0 meter. In de oostelijke Waddenzee zou
alles boven –1,0 meter met laseraltimetrie kunnen worden opgenomen,
in de westelijke Waddenzee alles boven –0,5 meter, gezien de
droogvalduur. De overige gebieden zullen ingemeten moeten worden
met andere methoden.

Figuur 10 NAP-hoogten van de Waddenzee tussen 0 en –0,5 meter en tussen –0,5
en –1,0 meter (RIKZ)
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Prijs (k€)

Regionaal geschikt

Continuïteit

Lever
betrouwbaarheid

30 cm Hoog
@2σ

Uniformiteit

laseraltimetrie 20 cm
@2σ

Nauwkeurigheid na
verwerking

Overzichtstabel
Nauwkeurigheid na
inwinning

Methdodiek

4.9

Zeer
hoog

Gemiddeld

138– geschikt
828

Tabel 6 Overzicht criteria laseraltimetrie

Opmerking bij de prijs:
De kosten zijn sterk afhankelijk van de prijs per hectare. Het bereik dat
hier staat is van €2 tot €12 per hectare.
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5 Conclusies
...............................................................................

hoog
hoog

Regionale
geschiktheid

zeer hoog

Prijs (k€)

Leverbetrouwbaarheid

40 cm @
2σ
70 cm @
2σ
30 cm @
2σ

Continuïteit

Laseraltimetrie

11 cm @
2σ
11 cm @
2σ
20 cm @
2σ

Uniformiteit

BAS

Nauwkeurigheid
per gridcel
na verwerking

Singlebeam

Nauwkeurigheid
puntprecisie
(inwinning)

Op basis van de opnametechnieken die beoordeeld zijn in de
voorgaande hoofdstukken wordt een compleet overzicht
gepresenteerd.

zeer
hoog
zeer
hoog
zeer
hoog

zeer hoog

686

beperkt

laag

336

beperkt

gemiddeld 138–828 geschikt

Singlebeam is geschikt om de gehele Waddenzee te karteren. De
precisie is voldoende, hoewel de precisie van de interpolatie met
DIGIPOL afneemt naarmate de bodem meer topografie vertoont. Het
BAS is in principe eveneens geschikt voor de gehele Waddenzee en kan
zich voor de platen qua precisie meten met singlebeam & DIGIPOL,
maar de precisie loopt terug voor de diepere geulen. Het BAS is daarom
toepasbaar voor de 85% van de centrale en oostelijke Waddenzee die
boven de –2,5 meter dieptelijn ligt. Laseraltimetrie is alleen geschikt
voor de droogvallende delen en dan nog moet het vliegplan
nauwkeurig op de getijfasen worden afgestemd omdat grotere
gebieden ineens moeten worden gevlogen en dit tijd kost.
Laseraltimetrie is bruikbaar voor de ongeveer 75% van de oostelijke
Waddenzee die boven de –1,0 meter ligt; voor de westelijke
Waddenzee is de droogvalduur daarvoor te kort en kan beter –0,5
meter worden aangehouden. De precisie van laseraltimetrie is relatief
hoog en hangt, in tegenstelling tot die van de andere twee technieken,
niet af van de bodemtopografie.
Op de droogvallende platen heeft laseraltimetrie de beste
prijs/kwaliteit-verhouding en wordt er in tegenstelling tot de andere
onderzochte methoden vlakdekkende informatie ingewonnen,
waardoor de geschiktheid van de data voor andere toepassingen beter
is. Laseraltimetrie zal echter altijd in combinatie met een andere
inwinningstechniek moeten worden ingezet. Vanwege de beperkte
oppervlakte van de Waddenzee die droogvalt moet laseraltimetrie in
sterkere mate met lodingen worden gecombineerd dan het BAS, dat
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juist bij hoogwater werkt en tot ongeveer –2,5 meter NAP goede
resultaten geeft.
De AGI adviseert om een multisensor-strategie te ontwikkelen om de
Waddenzee in te meten voor het product ligging kust en zeebodem.
Op basis van de tabel en bovenstaande overwegingen wordt de
volgende multisensor-strategie aanbevolen:
 geulen met de huidige methode: singlebeam;
 droogvallende platen met laseraltimetrie.
In de oostelijke Waddenzee zou laseraltimetrie kunnen worden ingezet
voor de gebieden boven –1,0 meter; voor de westelijke Waddenzee kan
beter –0,5 meter worden aangehouden. Het lijkt verstandig de
laseraltimetrieopnamen voorlopig met een grote overlap met lodingen
te combineren: dit is zowel een nuttig praktijkexperiment met
betrekking tot de wederzijdse precisie als een eerste toets voor hoe
singlebeam en laseraltimetrie over de Waddenzee zouden moeten
worden verdeeld.
De AGI wil nog opmerken dat de geulen ook met multibeam ingemeten
kunnen worden. De toepasbaarheid op de criteria voor de inzet van
multibeam valt buiten de reikwijdte van dit rapport, evenals de vraag of
de metingen van de geulen voor dit product zich laten combineren met
die voor de vaargeulmonitoring.
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