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Deze memo beschrijft tevens de nodige metadata welke van belang zijn wanneer
met het hoogtedieptebestand Oosterschelde 2010 gewerkt gaat worden. Zo wordt
naast het opgeven van de data van inwinning ook een handreiking gedaan naar
het interpreteren van de verschilbeelden 2010-2007 (zowel laser+loding).

T 0118 622 336
edwin.paree@rws.nl

Datum
27 mei 2011
Bijlage(n)
-

In mei 2011 is het hoogte-dieptebestand Oosterschelde 2010 gereed gekomen. In
de reeks is dit het bestand met de beste kwaliteit! Voorgaande hoogtebestanden
waren van mindere kwaliteit. Vergelijk van de bodems vraagt om een handleiding.
Eerdere jaren waren de laserdatasets niet geheel betrouwbaar. Daarom zijn voor
deze opname extra controlemetingen gedaan. Om de gebruiker een gevoel te
geven bij de kwaliteit/nauwkeurigheid van het laserbestand zijn tevens de
resultaten van de kwaliteitscontrole van de laserdata van 2010 gepresenteerd.

SINGELEBEAM VAKLODINGEN OOSTERSCHELDE 2010
De singlebeampeilingen in de Oosterschelde zijn verricht in de periode 21 januari
2010 t/m 29 apr 2010. Voor een overzicht van de inwindata per lodingsvak, zie
tabel 1.
Tabel1: opnameperiode vakken OS 2010
VAK
Start inwin
21 Oosterscheldekant
28-jan
21 Noordzeekant
29-jan
22
27-jan
23
27-jan
24
21-jan
25
29-jan
26
04-feb
31
27-jan
32
28-jan
38
26-apr

Einde inwin
23-apr
30-jul
23-apr
27-apr
08-apr
26-mrt
30-mrt
28-apr
29-apr
26-apr

Ligging vakken is weergegeven in figuur 1.
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Figuur 1: Indeling lodingsvakken Oosterschelde

LASERALTIMETRIE OOSTERSCHELDE 2010
De opnames zijn uitgevoerd in een 5-tal vluchten in de periode 18 t/m 25 mei
2010 en een hervlucht op 14 augustus 2010. In de figuren 2 en 3 zijn de
vliegbewegingen met bijbehorende vluchtdata ruimtelijk weergegeven.

Figuur 2: Overzicht van de vluchtlijnen en referentievelden Oosterschelde
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De reden van de hervlucht was onvoldoende dekking op de platen in de
Oosterschelde. Het kleinste beetje vocht op de platen was de oorzaak van
ontbrekende data. De hervlucht leverde wel voldoende dekking op de zandplaten
op.
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Figuur 3: Overzicht van de vluchtlijnen van de hervlucht en referentievelden.
De dekking van de overige gebieden (waar geen hervlucht heeft plaats gevonden)
voldeed wel aan de specificaties van de DID, maar ook hier was door het natte
karakter van het sediment veel “nodata” in het laserbestand aanwezig. Zie figuur
4.
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Figuur 4: Natheid sediment zorgt voor gaten in laserbestand.
Dit was aanleiding om voor de Meetadviesdienst ism met de DID mogelijkheden
te verkennen om ook deze data op te vullen.
Eerste poging met aanvulling van singlebeamdata leverde geen bevredigende
resultaten op. Tweede poging door gaten tot 50m te interpoleren grootte echter
wel.
Het product is een 2x2m ARCINFO grid. De gevalideerde data zijn ook als xyz
puntenwolk beschikbaar.
Resultaten controle op hoogteligging laser
Controlegrids
In de Oosterschelde liggen een zeer beperkt aantal S/E-plots. Daarom wordt hier
aanvullend gewerkt met controlegrids; 100 meetpunten in vak van 10 bij 10m.
Deze controlegrids worden op zoveel mogelijk diverse ondergronden gemeten. Dit
om te controleren of verschillende ondergronden (bijv. nat zand, droog zand,
slib, veen, schelpen) niet verschillend reflecteren en voor fouten in de
hoogteligging zorgen. Zie figuur 5 voor een voorbeeld van een controlegrid.
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Figuur 5a: voorbeeld controlegrid laser (Galgeplaat)
Er zijn een zestiental metingen mbv deze controlegrids uitgevoerd. Gemiddeld
lagen de RTK-meetwaarden 3,6 cm hoger dan de lasermetingen. Uitersten waren
+0,3cm afwijkingen en +8,4cm. Als we de RTK metingen voor “waarheid”
aannemen dan geeft het laserbestand een iets te negatief beeld (er ligt meer
zand dan er met laser is gemeten). Maar afwijking van 3,6cm is natuurlijk niet
veel en ligt mooi in de binnen de nauwkeurigheidsmarge. Zie bijlage 1 voor de
resultaten van alle controleplotjes en figuur 5b voor een frequentieverdeling van
de verschillen op alle gridmeetpunten.

Pagina 5 van 14

Rijkswaterstaat Zeeland
Meetadviesdienst Zeelandll

FREQUENTIE VERDELING VERSCHIL RTK MINUS LASER (2010)
(POSITIEF RTK LIGT HOGER DAN LASER
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Figuur 5b: frequentieverdeling van de verschillen RTK minus laser op alle
gridmeetpunten.
RTK-raaien
Er bestaan diverse RTK-monitoringsraaien in de Oosterschelde. Steeksproefgewijs
zijn de raaien met de laser vergeleken. Deze komen vrij aardig overeen. Alleen in
de Kom (omgeving Krabbendijke) ligt de laser soms 10cm te laag. Als alle RTKmetingen op een hoop worden genomen en het gemiddeld verschil wordt
berekend dat ligt het laserbestand ca. 2cm lager dan de RTK-metingen
(gemiddeld over ca. 11.000 RTK-meetwaarden in 2010).
Waterfiltering
Ditmaal is naast de standaard waterfiltering van de DID/Aannemer een extra
waterfiltering toegepast. Namelijk in GIS is de hoogtelegenda zo verfijnd dat
water (vlak) er duidelijk uit komt. Zo is in het Oosterschelde bestand alle data
van NAP -160cm en dieper er uit gehaald. Zie figuur 6.
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Figuur 6: waterfiltering: alles gelijk en dieper dan NAP -160cm is hier rood.
Filtering op (vaarweg)meubilair
Is in hoofdzaak netjes gebeurd in 2010. Slecht in een enkele haven zijn nog wat
steigers terug te vinden. Zie figuur 7.

Figuur 7: steigers welke nog als hoogtedata worden weergegeven
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VERSCHILBEELD LASER 2010- 2007
In figuur 8 is het verschilbeeld van alleen de laser weergegeven.
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Figuur 8: verschilbeeld laser 2010 min 2007.
Als alleen het verschilbeeld van het totale laserbestand (figuur 8) wordt bekeken
dan valt het volgende op:
-

erosie (rood) geeft de hoofdtoon aan over het hele projectgebied;
op vooral de dijken lijkt de erosie het sterkst (verklaring volgt hieronder);
groot deel van de Roggenplaat lijkt aangezand te zijn
idem voor een deel van de Galgeplaat centraal deel, incl. plaatsuppletie;
diverse banen met een richting van ongeveer NW/ZO.

Interpreteren van verschillen vergt veel kennis van morfologische processen
alsmede de technieken waarmee de data is ingewonnen.
In de volgende figuur (9) zijn diverse fenomenen toegelicht.
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Figuur 9: verschilbeeld 2010-2007, Kom Oosterschelde met uitleg fenomenen.
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DWARSPROFIEL OESTERDAM LASER 2010 EN 2007
2007 LIGT CA. 24,4CM TE HOOG.
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Figuur 10: dwarsprofiel laser 2010 en laser 2007. Hier is goed te zien dat de
groene dijk voor een verkeerde hoogte in 2007 heeft gezorgd.
Aanzanding Roggeplaat
De laseraltimetrieopname laat aanzanding van een groot deel van de Roggenplaat
zien.
Gezien de zandhonger is dit opmerkelijk. De jaarlijkse RTK-metingen over de
Roggenplaat hebben dit echter ook bevestigd. Div. checks mbv
kwaliteitskenmerken van de RTK-metingen hebben laten zien dat in de RTKmetingen geen fouten zitten. Navraag bij Deltares (J. de Ronde) leverde op dat in
het verleden de lange termijn erosie aan geeft, maar dat binnen deze trend
kortere perioden met aanzanding kunnen optreden. Mogelijk is de afwezigheid
van echte stormen de laatste jaren een mogelijke verklaring.
Om nog meer op de RTK-metingen aan te kunnen zijn op alle zandplaten in de
Oosterschelde vaste hoogtekenmerken aangebracht. De worden vanaf dit jaar
telkens met een meting mee gemeten als referentiecontrole.
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SINGLEBEAM OOSTERSCHELDE
Door verschillende oorzaken waren er flink wat witte vlekken in het
lodingenbestand, oorzaken o.a. dat de aannemer niet ver genoeg had
doorgevaren of bijv. de aanwezigheid van mosselzaadinvanginstallaties. Om de
witte vlekken tot een minimum te beperken zijn de volgende processtappen
ondernomen:
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Vakloding singlebeam vormen de basis. Daarna aanvulling met singlebeam (onder
andere onder kering). Verder zijn singlebeam detail(project) lodingen gebruikt om
overige gaten op te vullen. Hierbij zijn natuurlijk alleen data uit het projectjaar
2010 gebruikt. De laseraltimetriedata van de droogvallende delen is als laatste
hier aan toegevoegd (hoogste prioriteit, ligt bovenop alles). Als laatste is een
extra interpolatieslag gemaakt om de resterende kleine gaten te dichten. Het
product is een 20x20m ARCINFO grid.
Op de enkele plaatsen waar nog witte vlekken zijn dus echt geen dieptegegevens
voor handen.
Let wel, dit totale hoogtedieptebestand is nog geen zandbalansgrid, maar is hier
wel een goede basis voor!

HOOGTEDIEPTEBESTAND OOSTERSCHELDE
Verschilbeeld totale hoogte-dieptebestand
Als het verschilbeeld van het totale dieptebestand wordt bekeken, dan valt op dat
dit redelijk rustig oogt. Dit geeft aan dat de kwaliteit van de opname van 2010
beter is dan zijn voorgangers.
Enkele opmerkelijkheden worden hieronder beschreven.
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Figuur 11: verschilpatronen tpv Kering in verschilkaart Oosterschelde 2010 - 2007
De verschilpatronen ter plaatse van de Oosterschelde Stormvloedkering mogen
opmerkelijk genoemd worden. De reden hiervoor is dat in 2007 nog tot de kering
zelf is gepeild met singlebeam. In 2010 mocht de aannemer niet meer voorbij de
veiligheidslijn peilen. In 2010 is het niet gepeilde stuk aangevuld met RWSmultibeampeilingen. Het verschilbeeld is dus anders dan anders omdat nu mbv
singlebeam geïnterpoleerde dieptegegevens worden vergeleken met
gebiedsdekkende multibeam dieptegegevens.

Figuur 12: gedeelte singlebeam in vak 31 lijkt ca. 15cm te hoog te liggen
(oorzaak onbekend).
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Figuur 12 spreekt voor zicht. Reden onbekend.

AANBEVELINGEN
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Het aandeel witte vlekken kan tot een groter minimum worden beperkt dan in
2010 (en eerder) het geval was.
In het geval van de vaklodingen (singlebeam) kan er nog beter op de
resultaten/prestaties van de aannemer gestuurd worden. Sinds de komst van
MZI’s en dat de aannemer niet meer verder mag varen dan de veiligheidslijn bij
de OSK is de kans op grote witte vlekken groter. Optimale afstemming met
aannemer en cyclus MZI’s is één. Een tweede is meer inzet van RWS om tot een
optimaal eindproduct te komen.
Dit betekend dat de gebieden waar witte vlekken worden verwacht, RWS
aanvullende peilingen zal moeten verrichten. Bij de OSK wordt volop gepeild door
RWS. Deze stukken kunnen vrij eenvoudig worden meegenomen. Bij het geval
van de MZI’s is het zaak dat RWS de gebieden waar MZI’s gaan komen van te
voren al gepeild heeft. Dit vergt een goede afstemming met de mosselsector.
Alleen is het niet zo eenvoudig als hierboven beschreven. Door diverse regels kan
RWS niet zomaar wat peilingen meer doen. Dit kan opgelost worden als de
opdrachtgever een product vraagt zonder witte vlekken met een anticiperende rol
en vooruitziende blik van RWS.
Wat laseraltimetrie betreft: de intergetijdengebieden van de Oosterschelde zijn
een stuk natter dan die van de Westerschelde. De hervlucht van de laser in 2010
heeft aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is natte sedimenten in kaart te
brengen. RWS DID en de Meetadviesdienst Zeeland zullen er nog strenger op toe
zien dat de aannemer met de juiste instellingen vliegt en dat alleen genoegen
wordt genomen met een product met voldoende dekking.
Schelphoek. Het is ronduit opmerkelijk dat het gebied De Schelphoek steeds
buiten beeld blijft bij de vaklodingen. Bij de laseraltimetrieopname valt dit gebied
wel binnen het projectgebied. Bij de vaklodingen niet. De OG dient ook hier
nadrukkelijk te vragen om een compleet hoogtedieptebestand incl. Schelphoek.

Locaties databestanden:
Laseraltimetrie 2x2 grid:
1)
\\geodata01.intranet.rws.nl\geodata01\hoogte_platen\geogegevens\raster\201\o
schelde_2010
2)
J:\extern\grids\oschelde\laseraltimetrie\2010\os10_2m_tot
Hoogtedieptebestand 20x20m grid:
1) J:\extern\grids\oschelde\vaklod\os_tot\os_2010
2) K:\project\Ecotopenkaart Oosterschelde\Basisbestanden Ecotopenkaart OS
2010\Diepte\ecodiep_os_10 (zelfde versie als op de J-schijf, alleen geclipt op de
karteergrenzen van de ecotopenkaart).
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Locatie metadatabeschrijvingen laser:
\\geodata01.intranet.rws.nl\geodata01\hoogte_platen\productinfo\beschrijvende
documentatie
Locatie metadatabeschrijvingen lodingen:
J:\documenten\projectreferenties

Datum
27 mei 2011
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