5. Analyse hoogteverschillen 2001-2004
...............................................................................
Welke hoogteontwikkelingen zijn er in de kwelders tussen 2001 en
2004? Beantwoording van deze vraag gebeurt door het genereren van
verschilkaarten uit de opnamen van 2001 en 2004. Hoewel de
opslibbingbalans niet nauwkeurig genoeg in de verschilkaarten is vast
te stellen (zie voorstudie, hoofdstuk 3), is het wel mogelijk om
grootschaligere morfologische veranderingen zoals ontstaan van
nieuwe geulen en kreken, verplaatsing van geulen en kreken,
omvangrijkere erosie etc. zichtbaar te maken. Ook was in 2001 het
damonderhoud volledig op orde, maar in 2003 is dit stopgezet. De
vraag is wat de gevolgen hiervan zijn.
Om verschilkaarten te kunnen interpreteren moeten de datasets van
beide jaren eerst zo goed mogelijk op elkaar gelegd worden, zowel in
hoogte als in planimetrie. Voordat op morfologische veranderingen
ingegaan kan worden zullen dus eerst de geometrische correcties en
ook een statistische analyse van de hoogteverschillen beschreven
worden.

5.1

Geometrische correctie

Bij de toetsing van het laser-DHM’s van 2001 aan de
referentiemetingen op de dijken kon aan de hand van het patroon in de
berekende hoogteverschillen worden afgeleid dat het laser-DHM
hoogstwaarschijnlijk enige decimeters verschoven was in planimetrische
zin en wel in zuidoostelijke richting. De planimetrische nauwkeurigheid
van laseraltimetriemetingen is, zoals bekend, minder goed dan die van
de hoogte. Afwijkingen van enige decimeters zijn daarbij zeer
gebruikelijk. Ter plaatse van hellingen in het terrein manifesteert een
dergelijke verschuiving zich als een schijnbare hoogtefout en dit kan de
beoordeling van de hoogteverschillen tussen twee laser-DHM’s
vertroebelen en dus een verkeerd beeld geven van de morfologische
processen die spelen op het wad. Lasermetingen zijn ook behept met
systematische hoogtefouten, die een vergelijkbare, negatieve invloed
kunnen hebben op de kwaliteit van het beeld.
De mogelijke geometrische correctie van de lasergegevens hangt af van
de wijze waarop deze zijn aangeleverd door de contractant van de AGI
en de aard en omvang van de systematische fouten die erin aanwezig
zijn. De AGI heeft een aantal zogenaamde foutensoorten gedefinieerd,
die grofweg kunnen worden ingedeeld als volgt:
• per GPS-meting;
• per laserstrook;
• per blok.
De correctiemogelijkheden die bij de AGI onder de naam
“strookvereffening” ter beschikking staan zijn:
• een planimetrische verschuiving;
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• een hoogteverschuiving;
• een kanteling om de langs-as van een laserstrook/laser-DHM;
• een kanteling om de dwars-as van een laserstrook/laser-DHM.
De invoer voor het berekenen van deze correcties bestaat uit:
• hoogteverschillen gemeten op een groot aantal punten in de overlap
van laserstroken;
• hoogteverschillen gemeten tussen laser en referentiegebieden.
Het laser-DHM van 2001 was als compleet blok geleverd en dit laat
voor de AGI alleen nog maar een correctie voor het gehele blok toe. De
overlap tussen de stroken is wel duidelijk in het DHM te zien (Figuur
4.5). Dit is het gevolg van hoogteverschillen tussen de individuele
stroken, maar er valt niet uit af te leiden of de leverancier eigenlijk een
voorafgaande correctie per strook had moeten uitvoeren.
Het DHM van 2004 was in de vorm van afzonderlijke stroken
aangeleverd en zou dus per strook kunnen worden gecorrigeerd. Door
de hoogteverschillen tussen de stroken in het gebied van hun overlap te
beschouwen bleek dat de noodzaak hiertoe niet bestond: er waren in
de hoogteverschillen geen patronen te ontdekken die duidden op een
belangrijke, systematische hoogteverschuiving of kanteling langs één
van de assen van een strook. De moeite van het meten van een groot
aantal hoogteverschillen tussen de stroken onderling en tussen de
stroken en de referentiegebieden zou gewoon niet opwegen tegen de
verwachte, marginale verbetering.
Besloten is om het DHM van 2001 als geheel in positie en hoogte te
transformeren naar dat van 2004. Andersom had natuurlijk ook
gekund. In het betreffende gebied is te weinig referentie voorhanden
om een complete hoogtetransformatie inclusief kantelingen uit te
voeren. Hiervoor is een voldoende aantal goed over het gebied
verspreide terreinobjecten nodig, die lokaal boven het gemiddelde
maaiveld uitsteken, van voldoende omvang zijn in relatie tot de
ruimtelijke dichtheid van de laserpunten en in de tijd stabiel van vorm
en omvang zijn, zoals huizen, dijken en andere kunstwerken. Op het
immer in beweging zijnde wad zelf zijn zulke objecten afwezig. De
rijsthouten dammetjes voldoen niet door hun geringe breedte. Alleen
de dijk aan de zuidkant van het wad is een geschikt object.
De geometrische correctie kwam daarmee neer op de volgende
handelingen:
• Een planimetrische translatie van 70 cm in oostelijke en 40 cm in
zuidelijke richting op basis van gemeten verschuivingen op een
tweetal plaatsen langs de dijk;
• Een hoogteverschuiving van 3 cm op basis van het gemiddelde
hoogteverschil van 70 punten op de kruin van de dijk.
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5.2

Statistische analyse

Voor elk punt van het laserbestand van 2001 is een verschil berekend
tussen zijn hoogte en een hoogte die d.m.v. interpolatie kan worden
berekend uit de hoogte van laserpunten van 2004 die in de buurt
liggen. Dit leverde een bestand op van 117 miljoen hoogteverschillen.
Om hiermee in het spreadsheetpakket Excel nog mee om te kunnen
gaan is deze veelheid van punten vooraf uitgedund tot een aantal van
ongeveer 60.000. Deze uitdunning vond plaats door uit het bestand
van elke groep van 2000 hoogteverschillen er één te kiezen. Voor de
belangrijkste parameters van de statistiek zoals gemiddelde en
standaardafwijking, is deze uitdunning niet van invloed. De resultaten
in tabelvorm staan hieronder.
Gemiddelde
Standaardafwijking
Maximaal verschil
Minimaal verschil

-1.5 cm
15 cm
1.78 m
-4.1 m

Tabel 5.1: Statistiek hoogteverschillen.
De grote uitschieters zijn te danken aan het feit dat niet alle
laserpunten door de leverancier correct zijn gefilterd. Het zijn geen
verschillen die in werkelijkheid in het maaiveld voorkomen.
In onderstaande figuur is het histogram weergegeven van de
hoogteverschillen. Hoewel het de bekende klokvorm heeft, bevat het in
feite de invloed van vijf onafhankelijke bronnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Randomfouten in de laserpunten van 2001;
Randomfouten in de laserpunten van 2004;
Systematische fouten in de laserpunten van 2001;
Systematische fouten in de laserpunten van 2004;
Morfologische processen tussen 2001 en 2004;
Waterstandsverschillen tussen 2001 en 2004;
Waterstandsverschillen tijdens de vlucht.

Alleen de bronnen 3-7 moeten van significante invloed worden
beschouwd. De invloed van de random fouten is t.g.v. het grote aantal
hoogteverschillen verwaarloosbaar gering. Bij de interpretatie van de
verschilgrids (zie volgende paragraaf) zal blijken dat bronnen 3 en 4
bepaald niet verwaarloosbaar zijn.
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Figuur 5.1: verdeling hoogteverschillen tussen 2004 en 2001.

5.3

Interpretatie verschilgrids

Het hoogtemodel van 2001 komt niet exact overeen met het model uit
2004. Dat is terug te zien in de verschilgrids. Het zichtbare verschil
wordt gevormd door een optelsom van oorzaken:
1. morfologische veranderingen tussen 2001 en 2004;
2. systematische fouten in dataset 2001;
3. systematische fouten in dataset 2004;
4. waterstandverschillen;
In de komende subparagrafen worden de verschillen verklaard door het
verschil toe te wijzen aan één of meer van bovenstaande oorzaken.
Om de lezer behulpzaam te zijn bij de interpretatie van verschilbeelden
kan het soms handig zijn om naast het verschilbeeld ook het beeld van
2001 en het beeld van 2004 te tonen. Daarom worden naast de
verschilbeelden die DNN heeft vervaardigd ook af en toe screenshots
van de AGI gebruikt, waarin ook de twee afzonderlijke laserbestanden
te zien zijn. In deze screenshots staan linksonder het hoogtebestand
van 2001 en rechtsonder het hoogtebestand van 2004.
Alle verschilbeelden zijn als volgt ontstaan: hoogtebestand 2001 wordt
afgetrokken van het bestand 2004, dus:
Verschil = Hoogte(2004) – Hoogte(2001).
Als het bestand in 2004 hoger ligt, is het verschil positief. Een positief
verschil wordt weergegeven in de kleuren geel (5 cm), oranje (10 cm),
rood (>15 cm).
Als het bestand in 2004 lager ligt, is het verschil negatief. Een negatief
verschil wordt weergegeven in de kleuren donkergroen (-5 cm), blauw
(<-10 cm).
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5.3.1.
Morfologische veranderingen tussen 2001 en 2004
Er zijn tal van morfologische veranderingen denkbaar die zich
afgespeeld hebben tussen 2001 en 2004. Hieronder geven we een
overzicht van de veranderingen die met behulp van laseraltimetrie
zichtbaar zijn.
Onderhoudsstop
Om morfologie te kunnen monitoren, dienen veranderingen in het
gebied gedetecteerd worden. Een belangrijk hulpmiddel van deze
detectie is kennis van het gebied en van het beheer van het gebied.
DNN kent de locaties waar er de afgelopen jaren minder of geen
onderhoud is uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het geval dat er gekozen
wordt om geen dammenonderhoud meer uit te voeren, kan het
verschilbeeld aangeven óf er iets verandert en vervolgens wát er
veranderd is.
Pandverschillen
In verschilbeelden komen heel duidelijk onderscheidbare
pandstructuren naar voren. Dat is een belangrijke indicator dat er in het
gebied iets veranderd is door morfologische processen. Juist omdat het
verschilbeeld vlakdekkend is, kan het menselijk oog heel snel zien of
het verschilbeeld patronen bevat die overeenkomen met de
pandstructuur. Dat wil zeggen dat een pand ten opzichte van zijn
omgeving zakt of stijgt. In het volgende figuur zijn 3 voorbeelden
aangegeven. Het is duidelijk dat er veel meer van dit soort gebiedjes
zijn aan te wijzen in het figuur.

Figuur 5.2: Hoogteverschillen met pandstructuur.
Hier liggen weer oorzaken aan ten grondslag die belangrijk zijn voor
het beheer van het gebied. Soms is de oorzaak van tevoren al bekend,
maar het kan ook zijn dat de oorzaak niet bekend is, en dat het
verschilbeeld aanleiding is om de oorzaak te gaan zoeken.

37

Laseraltimetrie voor kweldermorfologie

Begrazing
Een bekende oorzaak van een pandverschil is bijvoorbeeld begrazing, of
meer specifiek: verschil in begrazing. Als in 2001 een pand niet
begraasd is en in 2004 wel, dan veroorzaakt dat een hoogteverschil.

Detectie: verschilkaart laat daling zien
op een pand.
Identificatie:
2001: geen begrazing.
2004: wel begrazing.

Figuur 5.3: Begrazing zorgt voor schijnbare hoogtedaling van een pand.
Merk op dat bovenstaande identificatie (het vinden van een oorzaak)
alleen mogelijk is door specifieke kennis over het gebied.
Eemshaven
Nog een mooi zichtbaar morfologisch verschijnsel is te zien voor de
Eemshaven, waarin in drie jaar tijd de kwelder is opgeslibd. Verschillen
komen voor in de orde van 15-20 centimeter voor een groot gebied.
Hoewel er nog wel systematische fouten te zien zijn (herken de
houtnerf), is het grootste deel van de hoogteverschillen toe te schrijven
aan gebiedsafhankelijke verschijnselen.
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Figuur 5.4: Opslibbing bij Eemshaven.
Dichtslibbing geul
Een geul kan in de loop der tijd dichtslibben. De geul zal dan in hoogte
toenemen. In het verschilbeeld zal een dichtgeslibde geul er dan ook
uitspringen.

Figuur 5.5: Dichtslibbing van een geul.
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Geulverlegging
In verschilbeelden zijn niet alleen verticale maar ook horizontale
morfologische verschijnselen zichtbaar. Een voorbeeld is de
verschuiving van een geul. De kruisdraden in de beelden staan op een
vaste geografische positie. Duidelijk is te zien dat de geul tussen 2001
en 2004 een paar meter naar het oosten is verplaatst.

Figuur 5.6: Verlegging van een geul.
Afkalven van een klif
Het afkalven van een klif is ook een horizontale beweging die in het
verschilbeeld zichtbaar wordt. Uit de breedte van het verschilstrookje
kan worden nagegaan hoe ver de klif is afgekalfd. Hier is een
verschuiving te zien van ongeveer 2 pixels, wat in dit geval
overeenkomt met 2 meter. Merk op dat het geultje onderin beeld, waar
de kruisdraden staan, niet is verplaatst.
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Figuur 5.7: Een klif kalft af.
Stabiel klif
Een ander interessante ontdekking is de vaststelling dat er soms ook
niets veranderd is. In het volgende voorbeeld is een stabiel klif te zien.
In het verschilbeeld is niets te zien, terwijl in de afzonderlijke
hoogtebeelden een klif is te zien. Conclusie die we daaruit kunnen
trekken is dat het klif stabiel is; zowel in verticale richting als in
horizontale richting.
Detectie: geen verschillen te zien in
verschilkaart.
Identificatie: het klif is stabiel omdat
deze tussen 2001 en 2004 niet
veranderd is.

Figuur 5.8: Klif blijft stabiel.
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Onderloopsheid
Met onderloopsheid wordt in dit verband bedoeld: het vormen van een
waterstroom onder een (rijshouten-)dam door waardoor zand e.d.
wegspoelt. Dit heeft vervolgens nadelige gevolgen voor de sterkte van
de dam. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is het van belang om
onderloopsheid te kunnen detecteren groot, omdat dat een voorbode is
voor de hoogteontwikkeling van het gehele pand. Het verschilbeeld is
een belangrijk hulpmiddel om (verschil in) onderloopsheid op te sporen.
In het volgende figuur is getracht de gevolgen van onderloopsheid te
visualiseren, hoewel de interpretatie lastig is. Te zien is dat een
golfpatroon optreedt, die begint op een plek waar onderloopsheid
voorkomt.

Figuur 5.9: Golven door onderloopsheid.
5.3.2.
Systematische fouten in datasets 2001 en 2004
Systematische fouten komen heel duidelijk naar voren in
verschilbeelden. Hoewel ze ook wel in de afzonderlijke beelden al goed
zichtbaar zijn, worden ze extra benadrukt in verschilbeelden omdat de
grootste gebiedsvormen eruit vallen. Een belangrijk kenmerk van
systematische fouten in datasets is dat ze zich niets aantrekken van de
vorm van het gebied. Dat is het meest essentiële verschil met de
morfologische verschillen die per definitie afhankelijk zijn van
gebiedskenmerken. De systematische fouten zijn afhankelijk van de
manier van inwinning. Hierbij is kennis over het vliegplan (de route, de
vliegrichting, overlap etc) van belang. In het volgende figuur zijn heel
goed de patronen van zowel de strookfouten uit 2001 als de ‘houtnerf’
uit 2004 zichtbaar.
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Detectie: hoogteverschillen die niet
overeenkomen met pandstructuur.
Identificatie: optelsom van fouten uit
vlucht van 2001 (strookfouten) en de
houtnerf uit 2004.

Figuur 5.10: Systematische fouten in laserdatasets.
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