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Omschrijving
Werkelijke verhoging van de zeespiegel t.o.v het centrum van
de aarde door vermeerdering van de hoeveelheid water in de
oceanen, wijzigingen in de bodem van de oceaanbekkens en
uitzetting van het oceaanwater als gevolg van
temperatuurstijging. (Dillingh et al, 2010)
Stijging van de zeespiegel ten opzichte van een referentievlak.
De lokale som van werkelijke zeespiegelstijging en de daling
(meestal in de Nederlandse situatie) van het referentievlak.
(Dillingh et al, 2010)
De term actuele zeespiegelstijging wordt gebruikt om een
duidelijk onderscheid te maken tussen de gemeten trend en de
voorspelde zeespiegelscenario’s van het KNMI.
Er wordt wel uitgegaan van de trend over een meerjarig
(meerdere decennia) gemiddelde. (RWS, 2018)

Afkorting

Omschrijving

ARGS

Actief GNSS Referentie Systeem

CORS

Continuously Operating Reference Station

DGNSS

Differential GNSS, een techniek waarbij een nabij referentiepunt
wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de meting te
vergroten.

DPGA

Dutch permanent GNSS array

EPN

Euref Permanent GNSS Network

GNSS

Global Navigation Satellite System

IGS

International GNSS Service

LMW

Landelijk Meetnet Water

NAP

Normaal Amsterdams Peil

NETPOS

Netherlands positioning service

NGL

Nevada Geodetic Laboratory

NSGI

Nederlandse samenwerking geodetische infrastructuur

PPP

Precise Point positioning.

RD

Rijksdriehoeksstelsel

RINEX

Receiver Independent Exchange Format

RTK

Real time kinematics.

TIGA

TIde GAuge benchmarking monitoring
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Inleiding

1.1

Context
In Nederland wordt op veel plaatsen de waterstand gemeten binnen het
Landelijk Meetnet Water (LMW), zowel de zeespiegelstand als de
binnenwaterstand. Zes meetstations langs de kust zijn gelabeld als
hoofdgetijdenstation. De meetwaardes van deze stations worden onder
andere gebruikt voor het vaststellen van de gemiddelde zeespiegelstand
langs de Nederlandse kust en hierover rapporteren Deltares en HKV
jaarlijks binnen de Zeespiegelmonitor. Binnen de Zeespiegelmonitor
wordt gewerkt om beter inzicht te krijgen in de metingen van de
zeespiegel langs de Nederlandse kust (Deltares, 2018a).
De hoofdgetijdenstations zijn Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden,
Den Helder, Harlingen en Delfzijl (Figuur 1).

Figuur 1
De 9 getijdenstations waarvan de
gegevens zijn
gearchiveerd bij het
internationale
archief van de
PSMSL1. Voor de
Zeespiegelmonitor
zijn 6 hoofdgetijdenstations gebruikt
(weergeven in
paars) en 3
getijdenstations met
lange meetreeks
waterstanden
slechts beschouwd
(weergeven in
blauw).
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In Figuur 1 zijn ook de getijdenstations West-Terschelling, Maassluis en
Roompot-Buiten opgenomen. Samen met de 6 hoofdgetijdenstations zijn dit
de stations waarvoor een lange meetreeks van waterstanden met
gevalideerde verticale referentie beschikbaar is via Permanent Service for
Mean Sea Level (PSMSL)1. Deze drie stations zijn in 2019 wel beschouwd
voor de zeespiegelmonitor, maar voor de hoofdgetijdenstations is besloten
om 6 stations te kiezen die redelijk uniform verdeeld zijn langs de
Nederlandse kust. West-Terschelling wordt buiten beschouwing gelaten
omdat deze dichtbij Den Helder en Harlingen ligt. Maassluis ligt verder
landinwaarts ten opzichte van Hoek van Holland en kan door de
Maeslandkering worden afgesloten. Om deze reden is Hoek van Holland
verkozen boven Maassluis. Ten slotte is Vlissingen verkozen boven Roompot,
omdat de Roompot Buiten een relatief kortere historie heeft (sinds 1982).
In de (hoofd)getijdenmeetstations wordt de waterstand gemeten via vlotters
die gerefereerd zijn aan een NAP-peilmerk. Op basis van deze metingen kan
de relatieve zeespiegelstijging worden vastgesteld. De relatieve
zeespiegelstijging is een combinatie van de absolute zeespiegelstijging en de
verticale bodembeweging van het referentievlak. De absolute zeespiegel is de
‘hoogte van de zee ten opzichte van het centrum van de aarde’.
In Saarloos (1951) werd al opgemerkt dat “wil men een plaatselijk
bodemdalingsgetal leren kennen (ten opzichte van de gemiddelde zeespiegel)
dan heeft men de waterstanden nodig aan peilschalen, die onwrikbaar in de
bodem zijn bevestigd en die hun onwrikbare stand tot in een verre toekomst
behouden”.
In de huidige zeespiegelmonitor wordt de lokale, gemodelleerde bodemdaling
van de stations gemiddeld om een beeld te krijgen van de bijdrage van
bodemdaling aan de landelijk gemiddelde relatieve zeespiegelstijging. De
onzekerheid rondom deze gemodelleerde bodemdaling is groot en ligt rond
de 50%. Wel is duidelijk dat de mate van bodemdaling langs de kust varieert
en wellicht wordt dit weerspiegeld door de verschillen die bestaan in de
gemeten zeespiegelstijging bij de hoofdgetijdenstations. De oorzaak van deze
verschillen wordt momenteel echter nog niet goed begrepen (Deltares,
2020), onder andere omdat er geen goede metingen zijn van de
daadwerkelijke bodemdaling.

1.2

Probleem- en doelstelling
Met de huidige meetstrategie wordt momenteel de relatieve
zeespiegelstijging langs de kust gemeten, maar kan niet vastgesteld worden

1

Een lange meetreeks betekent hier dat de reeks lang genoeg is om de 18,6 jarige
getijcomponent te onderscheiden. Daarnaast komt het goed uit als de data terug gaat tot
voor 1990, omdat begin jaren ‘90 de zeespiegel relatief laag was. Wanneer de data pas
vanaf begin jaren ‘90 beschikbaar is, kan dit tot een vertekend beeld leiden.
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in welke mate bodemdaling daaraan bijdraagt. Voor Nederland wordt de
snelheid van verticale bodembeweging op ongeveer 25-30% van de snelheid
van absolute zeespiegelstijging gemodelleerd (Deltares, 2018b).
Verder zijn er onduidelijkheden rondom de bestaande protocollen voor het
meten van de zeespiegelstand en de verwerking van de ruwe data, waardoor
het niet altijd duidelijk is op welke manier bijvoorbeeld NAP-correcties of
aanpassingen aan de meetopstelling verwerkt zitten in de gepubliceerde
data.
Vanuit zowel de Zeespiegel- als de Bodemdalingsmonitor bestaat de wens om
de absolute en relatieve zeespiegelstijging zo nauwkeurig mogelijk vast te
stellen. Hiervoor is het noodzakelijk om de absolute bodemdaling te bepalen.
Het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de zeespiegelstijging is wenselijk
om een beter beeld te krijgen van de benodigde suppletievolumes voor het
kustfundament van de Nederlandse kust (Deltares, 2020).
Het doel van dit rapport is het beantwoorden van een aantal
onderzoeksvragen die bijdragen aan de opzet van een monitoringstrategie
om de zeespiegelstand langs de Nederlandse kust beter te monitoren en
Nederlandse bodembewegingen rondom de getijdenstations beter in kaart te
brengen. Met deze strategie moet uiteindelijk de zeespiegelstand zo
nauwkeurig mogelijk gemeten worden ten opzichte van het (inter)nationale
referentieniveau (NAP/EVRS) waarbij verticale bewegingen van dit
referentieniveau ook gemeten worden.
De vijf onderzoeksvragen van deze studie zijn:
1. Bij welke meetstations is het zinvol en technisch mogelijk om GNSS- en
InSAR-instrumenten (zie hoofdstuk 3) te plaatsen, zodat
bodembewegingen gemeten kunnen worden?
2. Welk type GNSS- en InSAR-instrumenten moeten op wat voor manier
geplaatst gaan worden?
3. Hoe kunnen deze instrumenten het beste aangesloten worden aan het
reeds bestaande netwerk?
4. Wat is een wenselijke methode voor ontsluiting van de data?
5. Wat is de orde-grootte van het budget dat nodig is?

1.3

Aanpak
De deelvragen worden aan de hand van genummerde punten hieronder
verder uitgewerkt. Voor inwinnen van achtergrond- en expertkennis zijn er
verschillende interviews geweest met:
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Bas Alberts (RWS-CIV)



Marc Hijma (Deltares)



Rena Hoogland (RWS-WVL)



Hans van der Marel (TU Delft)



Fedor Baart (Deltares)
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Kim Cohen (UU)



Huib de Ligt (Kadaster)



Kees Hoentjen (Kadaster)



Roy Ploum (RWS-CIV)



Hans van Zeijl (RWS-CIV)



Jaap van der Horn (RWS-CIV)

(1) Locaties voor meetinstrumenten
Hiervoor zal allereerst uitgezocht worden welke meetapparatuur reeds
aanwezig is. Vervolgens zal worden uitgezocht of het zinvol en mogelijk is om
bij deze stations extra apparatuur te plaatsen. Tenslotte zal worden
uitgezocht welke andere stations belangrijk zijn om mee te nemen voor het
verschaffen van inzicht in bodemdaling als component in de tijdsreeksen van
waterstanden.
(2) Type instrumenten
Meetgegevens voor bodemdaling zijn pas van waarde voor het inschatten van
zeespiegelstijging als de meetreeksen voldoende lang zijn, hierbij wordt 5 tot
10 jaar als minimum aangehouden. De meetstrategie moet daarom dusdanig
zijn dat deze over langere tijd van waarde is. Dit wordt meegenomen in het
advies voor de keuze van meetinstrumenten.
(3) Aansluiten op het reeds bestaande netwerk
Uiteindelijk moet er een structureel inmeetproces worden opgezet voor de
meetstations, waarbij de koppeling binnen de verschillende locaties van
hetzelfde type instrument gewaarborgd wordt, maar ook tussen verschillende
typen instrumenten. De verschillende mogelijkheden zullen hiervoor worden
beschouwd en in het advies zal ook de robuustheid van de
koppelingsmethode worden meegenomen.
(4) Data ontsluiten
De toegankelijkheid van de meetgegevens maakt ook onderdeel uit van het
advies. We zullen ons hiervoor richten op het online beschikbaar stellen van
de meetgegevens op een door Rijkswaterstaat beheerde locatie. Het gaat
hierbij om zowel de ruwe meetgegevens, de bewerkingen en de uiteindelijke
gegevens die richting de Zeespiegelmonitor gaan.
(5) Benodigd budget voor nieuwe apparatuur
Deze stap volgt stap 2 en 3 op, in deze stap zullen wij in de rapportage een
overzicht opnemen van de orde-grootte van de kosten voor:
a. aanschaf van de instrumenten,
b. plaatsing van de instrumenten,
c.

1.4

opstellen en uitvoeren van een inmeetproces.

Aannamen en uitgangspunten
Bij de uitwerking van de onderzoeksvragen zijn de volgende aannamen en
uitgangspunten gehanteerd:
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Beschouwing van GNSS-netwerken van commerciële partijen valt buiten
de scope van deze studie. Rijkswaterstaat heeft aangegeven voor de
bodemdalingsmonitoring onafhankelijk te willen zijn van commerciële
partijen/ (tijdelijke) onderzoeken.



Locatie en informatie van het GNSS-netwerk dat beheerd wordt door
NSGI (de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur) is
aangeleverd door RWS-CIV.



Locaties van hoofdgetijdenstations en mogelijk geschikte meetstations
voor het plaatsen van GNSS- en/of InSAR-apparatuur zijn aangeleverd
door RWS-CIV.



Voor de strategie wordt gelet op de volgende aspecten:

–

Herleidbaar: alle stappen in de keten van meting tot
zeespiegelwaarde moeten zijn vastgelegd in openbare protocollen en
alle acties binnen deze protocollen, inclusief de data, moeten in
openbare databases beschikbaar zijn.

–

Robuust: de strategie moet minimaal geldig zijn voor de komende
50-100 jaar.

–

Doelgericht: het doel van de monitoring moet leidend zijn bij het
inrichten van het meetnetwerk.

–

Onderscheidend: de monitoring moet laten zien welk deel van de
gemeten zeespiegelstijging veroorzaakt wordt door bodembeweging
van het getijdenstation.

–

Inclusief: het meetnetwerk moet gekoppeld kunnen worden aan
zeespiegelmetingen elders (in de wereld, op zee) en aan
bodemdalingsmetingen in het binnenland.

1.5

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van dit rapport geeft achtergrondinformatie over het NAPnulvlak en monitoren van bodemdaling. Hoofdstuk 3 behandelt de vijf
onderzoeksvragen. In Hoofdstuk 4 volgen de adviezen en de aanbevelingen.
De referenties waar in dit rapport naar wordt verwezen zijn opgenomen in
Hoofdstuk 5.
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2

Achtergrond

2.1

NAP-nulvlak
Het hoogtesysteem in Nederland is gedefinieerd ten opzichte van het NAP
(Normaal Amsterdams Peil). Met ‘het NAP’ wordt het NAP-nulvlak bedoeld.
Het NAP-nulvlak wordt in de praktijk vastgelegd door middel van meetbouten
(peilmerken). Dit zijn meetmerken in de vorm van bronzen bouten die zijn
geplaatst op objecten als gebouwen, bruggen en viaducten, waarvan het
hoogteverschil met het denkbeeldige NAP-nulvlak bekend is. Hierdoor
ontstaat een samenhangende set van peilmerken waarvan de NAP-hoogte
bekend verondersteld is. Dit wordt een referentiestelsel genoemd en is een
fysieke realisatie van een referentiesysteem.
Van de 35.000 peilmerken in Nederland zijn er zo’n 400 ondergrondse
merken, waarbij de meetbout bevestigd is in de kop van een funderingspaal.
Deze paal is geplaatst op een stabiele pleistocene zandlaag. Dat de
peilmerken van het NAP kunnen bewegen is algemeen bekend, omdat het
gros van de merken zijn aangebracht in bestaande gebouwen waarvan de
fundering niet altijd even stabiel is. Minder vanzelfsprekend is dat de
ondergrondse merken van het NAP ook onderhevig zijn aan bewegingen
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004). De hoofdoorzaken hiervoor
zijn geologische bodemdaling en daling door winning van gas, olie, zout en
water (zie ook §2.2. De afspraak (of definitie) van het NAP-nulvlak en de
fysieke realisatie daarvan kunnen daardoor onderling verschillen. Doordat
peilmerken die het nulvlak vastleggen namelijk zelf bewegen, voldoet na
enige tijd de fysieke realisatie van het referentiesysteem (in de vorm van
bekend veronderstelde peilmerken) niet meer. Het referentiestelsel wijkt dan
af van het referentiesysteem. Voor discussies rond zeespiegelmonitoring en
bodembeweging is dit essentieel, omdat het gehele NAP-nulvlak dus ook aan
beweging onderhevig is.
Het NAP-nulvlak wordt in Nederland vastgesteld d.m.v. waterpassingen,
waarmee de hoogtes worden berekend uit de gewaterpaste
hoogteverschillen. De kwaliteit van de waterpassingen is afhankelijk van het
meetproces. De term nauwkeurigheidswaterpassing (NWP) wordt gebruikt
om een landelijke waterpassing aan te duiden, die de hoogte van een
netwerk van primaire landelijke punten moet vastleggen t.o.v. het NAPnulvlak. In de loop van de tijd zijn er 5 nauwkeurigheidswaterpassingen
uitgevoerd. De laatste (5e) NWP heeft in de periode 1996 t/m 1998
plaatsgevonden, waarna geadviseerd is om het NAP-nulvlak te herzien
vanwege opgemerkte instabiele ondergrondse peilmerken. Bij de ‘herziening’
van het NAP in 2005 (De nieuwe NAP-publicatie per 1 januari 2005) is het
NAP-nulvlak beter verankerd. Tevens is besloten om nieuwe waardes te
geven aan de ondergrondse merken (De Bruijne et al., 2005). Voor de
herziening van de genoteerde hoogten zijn aanvullende stabiel
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veronderstelde punten binnen het primaire NAP-netwerk gedefinieerd. Deze
stabiele punten bevinden zich op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.
Minder stabiele punten zijn vervolgens gecorrigeerd aan de hand van deze
stabiele punten. De NAP-waarden van de peilmerken in het westen van
Nederland zijn bij de correctie in 2005 veranderd in een lagere hoogte t.o.v.
het NAP-nulvlak.

2.2

Monitoren bodemdaling
Bodemdaling is gedefinieerd als de relatieve hoogteverandering in de tijd ten
opzichte van een referentievlak. In Nederland hebben er verschillende
componenten invloed op bodemdaling (Figuur 2), deze kunnen worden
onderverdeeld in geologische en menselijke componenten. Binnen dit rapport
gaat het om de bodemdaling van de diepere lagen, niet om het
samendrukken van de Holocene deklaag. De peilmerken en de
getijdenstations staan tenslotte gefundeerd in de (Pleistocene) zandlagen
onder deze deklaag.

Figuur 2
Bodemdalingscomponenten
(Rijkswaterstaat,
2018)

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om bodemdaling (van diepere
lagen) te bepalen, zoals GNSS, InSAR, zwaartekrachtmetingen en
waterpassen. GNSS bepaalt een 3D-positie in een geodetisch systeem, terwijl
de meettechniek InSAR een verplaatsing bepaalt aan de hand van
faseverschillen tussen opeenvolgende satellietbeelden. Ook is het mogelijk
om de verticale bodembeweging vast te stellen op basis van gemeten
zwaartekrachtveranderingen. Het voordeel is dat deze methode niet meet ten
opzichte van een referentievlak die ook kan veranderen, maar de absolute
bodembeweging ten opzichte van het middelpunt van de aarde meet. Het
nadeel is dat een lange tijdreeks noodzakelijk is om patronen te herkennen.
Bovendien is deze methode niet geschikt op iedere locatie, omdat ruis wordt
veroorzaakt door onder andere luchtdruk, grondwaterdruk en trillingen.
Aangezien de locaties langs de kust niet geschikt zijn, wordt deze methode
verder buiten beschouwing gelaten.
Er zijn nog meer meetmethoden, maar in de praktijk worden vooral
waterpassingen, GNSS- en InSAR-meettechnieken gebruikt vanwege de
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voordelen met betrekking tot temporele en ruimtelijke resolutie,
nauwkeurigheid en kosten.

2.2.1

GNSS
Een GNSS2 (Global Navigation Satellite System) omvat een constellatie van
satellieten die in een baan om de aarde draait en continu signalen uitzendt,
welke gebruikers in staat stellen hun driedimensionale (3D) positie met
wereldwijde dekking te bepalen. Het positioneringsprincipe is gebaseerd op
het oplossen van een elementair geometrisch probleem, waarbij de afstanden
van een gebruiker tot een set van ten minste vier GNSS-satellieten met
bekende coördinaten zijn betrokken. De typische nauwkeurigheid die kan
worden verkregen met deze techniek is 1-2 meter horizontaal en 3-5 m
verticaal. Deze nauwkeurigheid is niet voldoende voor het monitoren van
bodemdaling. Geodetische GNSS-antenne in combinatie met gespecialiseerde
nabewerkingsprocedures (post processing) maken centimeter- tot
millimeternauwkeurigheid mogelijk. Wat een geodetische GNSS-ontvanger
onderscheidt van andere ontvangers, is het vermogen om de carrier phase te
meten. Deze metingen zijn nodig voor nauwkeurigere positionering. De
carrier phase-meting heeft een nauwkeurigheid van 1-2 mm, maar
aanvullende verwerkingstechnieken zijn nodig om uiteindelijk de
daadwerkelijke millimeter nauwkeurige relatieve positie te bepalen.
De hoogtebepaling van GNSS wordt uitgedrukt in ellipsoïdische hoogtes. Het
verschil tussen fysische hoogte en ellipsoïdische hoogte wordt hieronder
besproken en visueel weergeven in Figuur 3.


Fysische hoogte: Hoogte zoals uit waterpassing verkregen wordt, wat een
geoïde als referentievlak heeft, waarbij hoogteverschillen afhankelijk zijn
van de massaverdeling van de aarde.



Ellipsoïdische hoogte: De ellipsoïde is een omwentelingsellipsoïde, die een
benadering voor de vorm van de aarde vormt.

Figuur 3
Illustratief het
verschil tussen
ellipsoïdische hoogte
(zwarte lijn) en
orthometische
hoogte NAP (blauwe
gestippelde lijn). De
grijze lijn geeft het
oppervlak aan en
het rode een
bepaald punt. Het
figuur laat zien dat
de NAP-hoogte en
ellipsoïdische hoogte
verschillen.
(Lesparre et al.,
2020)

Geoïde (NAP-nulvlak)

Ellisoïde

2

Voorbeelden van GNSS van verschillende landen zijn GPS (Verenigde staten), GLONASS
(Russisch) en Galileo (Europese landen).
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Ellipsoïde hoogtes kunnen worden getransformeerd met een quasi-geoïde
model naar NAP, zoals RDNAPTRANS™2018. Dit model beschrijft voor elke
locatie de geoïdehoogte, welke het hoogteverschil tussen de geoïde en de
ellipsoïde beschrijft. De nauwkeurigheid van deze transformatie is voor veel
toepassingen voldoende, maar voor bodemdaling en zeespiegelmonitoring
heeft deze nauwkeurigheid beperkingen. Voor monitoring van de
bodembeweging op zich is geen transformatie nodig, omdat de
referentiehoogte (NAP of ellipsoïdische) voor het vergelijken van hoogtes op
twee tijdstippen niet uit maakt. Wel is een nauwkeurige NAP-hoogte van de
GNSS-antenne nodig ter vergelijking met andere hoogtes, zoals peilmerken
en nulpalen in de omgeving. Met behulp van waterpassing en tachymetrie
kan de precieze hoogte ten opzichte van het NAP-nulvlak worden bepaald
voor zowel het peilmerk en de GNSS-antenne.

2.2.2

InSAR
InSAR (INterferometric Synthetic Aperture Radar) is een techniek waarbij
faseverschillen in weerkaatste radargolven op hetzelfde oppervlak gebruikt
worden om relatieve bodembeweging te bepalen. Het voordeel van InSARdata is dat deze voor grote gebieden als puntdata beschikbaar zijn. In
Nederland wordt vaak de PSI-techniek (Persistent Scatterer InSAR)
toegepast, waarmee het mogelijk is om verplaatsingen van objecten te
bepalen met een nauwkeurigheid van millimeters. Hiervoor moet het wel een
langdurig coherent meetpunt zijn, het terrein moet namelijk op exact
dezelfde manier het radiosignaal reflecteren. Een InSAR-meting kan alleen de
grootte van de beweging in de kijkrichting van de satelliet vaststellen (lineof-sight), welke zowel een horizontale als verticale component kan bevatten.
Er zijn technieken om de verticale deformatie te bepalen door o.a. gebruik te
maken van satellietbeelden vanuit een andere kijkrichting. De resolutie van
de beelden kan nog te laag zijn om exact te kunnen bepalen waar de
beweging in de pixel vandaan komt.
Aangezien PSI-meetpunten en GNSS-metingen of waterpassingen niet op
exact dezelfde locatie meten, is een ruimtelijke interpolatie van PSImeetpunten vereist om de verticale hoogtes met elkaar te verbinden. Een
alternatieve benadering is het gebruik van kunstmatige reflectoren met vaste
aansluiting naar een GNSS (collocatie van GNSS-apparatuur en InSARtransponders) of een meetpunt wat gewaterpast is om zo InSARreferentiepunten te creëren. Op deze manier is het mogelijk om een InSARmeting te koppelen aan een meetpunt waarvan de positie is bepaald in een
geodetisch referentiesysteem (het NAP) en dit maakt de miljarden InSARwaarnemingen waardevoller.
Mogelijke kunstmatige reflectoren voor PSI zijn hoekreflectoren CRs:Corner
reflectors) of actieve radartransponders (CATs: Compact Active
Transponders). Hoekreflectoren hebben een aantal praktische nadelen; ze
zijn groot en zwaar, reflecties kunnen verstoord worden (e.g. weer, fauna) en
ze vereisen periodiek onderhoud. Transponders zijn relatief nieuw en nemen
veel van bovenstaande nadelen weg. Transponder waren reeds geïnstalleerd
bij de hoofdgetijdenstations IJmuiden (Figuur 5) en Vlissingen als pilotstudie
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(en ook bij Eijsden langs de Maas). De voormalige transponder en GNSSantenne bij IJmuiden zijn te zien in Figuur 4. Vlissingen bleek echter geen
geschikte locatie voor de transponder, vanwege de sterke omgevingsruis.
IJmuiden en Eijsden worden dit jaar uitgerust met een permanente
transponder.

Figuur 4
Getijdenstation
IJmuiden waarbij de
CAT (platte
doosvorm aan de
linkerkant) en
GNSS-antenne
(conusvorm aan de
rechterkant) zijn
uitvergroot.

Figuur 5
Visualisatie van de
reflectie bij
IJmuiden. Hierbij
zijn de fel gekleurde
gebieden de delen
met sterke reflectie
en de dove kleuren
weergeven de
gebieden zonder of
met zeer geringe
reflectie.
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3

Onderzoeksvragen

3.1

Meetstation locaties
Figuur 6 geeft een kaartbeeld van de bodembeweging in het kustfundament
in de laatste 100 jaar door tektoniek en isostasie (Figuur 6A) en door winning
van gas, olie en zout (Figuur 6B). Dit kaartbeeld is grotendeels gemaakt op
basis van modelberekeningen (bij de daling door winning wordt ook
monitoringsdata gebruikt).
Het kaartbeeld van Figuur 6 dient in de Zeespiegelmonitor als basis voor de
bodembeweging van het referentievlak in de opgetreden absolute
zeespiegelstijging.
Een meetstrategie voor de diepe bodembeweging bij de getijdenstations is er
op gericht de bodembewegingen werkelijk te kunnen meten en daarmee het
resultaat van modelberekeningen beter te kunnen valideren. Idealiter bestaat
de meetstrategie uit een fijnmazig netwerk waarbij door metingen de zones
en grenzen van de gebieden in Figuur 6 in kaart worden gebracht. In deze
studie wordt geïnventariseerd of de plekken waar zeespiegelstijging kan
worden gemeten (getijdenstations) ook geschikt zijn voor het plaatsen van
GNSS- en InSAR-apparatuur. Bij welke meetstations is het zinvol en
technisch mogelijk om GNSS- en InSAR-instrumenten te plaatsen, zodat
bodembewegingen gemeten kunnen worden? We kijken hierbij in paragraaf
3.1.1 naar het eventueel plaatsten van GNSS-apparatuur bij getijdenstations.
In paragraaf 3.1.2. wordt gekeken naar de geschiktheid van de
getijdenstations voor InSAR-apparatuur. In paragraaf 3.3.2. is een korte
analyse gedaan op het plaatsten van GNSS-en/of InSAR-apparatuur op de
veronderstelde stabiele peilmerken op de Veluwe en Heuvelrug. Paragraaf 0
tenslotte geeft een samenvatting en conclusies van de bevindingen.

Figuur 6
A: Geologische
bodembeweging
door tektoniek en
isostasie over een
periode van 100
jaar.
B: Bodembeweging
door winning van
gas, olie en zout in
de periode 19172017.
(Deltares 2018b)
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3.1.1

Getijdenstations en GNSS
Het bepalen of getijdenstations geschikt zijn voor het plaatsen van GNSSapparatuur gebeurt in vijf stappen:
1. In beeld brengen van de locatie van de getijdenstations,
2. In beeld brengen van huidige meetstations met GNSS,
3. Nagaan bij welke getijdenstations al GNSS-apparatuur is of wordt
geplaatst,
4. Het uitvoeren van een eerste inventarisatie van geschiktheid van het
station voor het plaatsen van GNSS-apparatuur, voor die getijdenstations
waarbij nog geen apparatuur is of wordt geplaatst. Hiervoor is gekeken
naar:


Plaatsingsmogelijkheden (ruimte + bevestigingsmogelijkheden),
–

Type station: meetstation, geen radarbuizen en meetpalen.



Stroomvoorziening,



Onafhankelijke locatie,



Robuustheid,
–

Getijdenstation wenselijker ten opzichte van RWS-gebouw.



Vrije horizon,



Interferentie,

5. Het maken van een eerste prioritering van locaties voor het plaatsen van
GNSS-apparatuur.
Stap 1: Locatie getijdenstations
Figuur 7 geeft een overzicht van de locaties waarbij het astronomisch getij
wordt gemeten3. Niet al deze locaties betreffen meetstations die ook geschikt
zijn voor het meten van zeespiegelstijging, omdat deze verder landinwaarts
liggen. Ook betreffen de locaties in Figuur 7 soms meetpalen waar wat
betreft de stroomvoorziening een probleem zal zijn met het plaatsen van
extra apparatuur. Figuur 7 laat ook locaties van platformen op zee zien van
oliemaatschappijen, die de komende jaren zullen worden afgebouwd. Deze
zijn dus niet voor langere tijd beschikbaar en voldoen daarmee niet aan het
criterium van ‘robuustheid’ voor het opzetten van een meetstrategie.
Figuur 7
Locatie van stations
waar astronomisch
getij wordt gemeten
(Bron:
https://waterinfo.rw
s.nl/)

3
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RWS-CIV heeft uit alle getijdenstations van Figuur 7 een eerste selectie
gemaakt van stations die mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van GNSS(en mogelijk InSAR) apparatuur. Deze selectie is gedaan op basis van het
criterium “meetstation” (zie Figuur 8), hiermee zijn radarbuizen en
meetpalen komen te vervallen. Of deze stations werkelijk geschikt zijn voor
het plaatsen van apparatuur zal per station moeten worden nagegaan (zie
hiervoor stap 3).
Figuur 8
Getijdenstations die
mogelijk geschikt
zijn voor plaatsing
GNSS en InSARapparatuur
(criterium opstaltype
‘meetstation’ – Bron
RWS-CIV)

In Figuur 8 zijn 16 locaties opgenomen, 6 van deze locaties betreffen de zes
hoofdgetijdenstations die binnen de Zeespiegelmonitor gebruikt worden om
de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust te berekenen. Dit zijn:
Vlissingen , Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl.
De overige kuststations betreffen stations met minder lange meetreeksen,
die mogelijk in de toekomst (bij voldoende lange meetreeks) wel gebruikt
kunnen worden voor het monitoren van de zeespiegel. Dit zijn: Westkapelle
Scheveningen, Den Oever, Oudeschild, Vlieland haven, Roompot Buiten,
West-Terschelling, Kornwerderzand, Lauwersoog en Eemshaven.
Stap 2: Inventarisatie huidige meetlocaties GNSS
Figuur 9 geeft een overzicht van de GNSS-meetstations die in beheer zijn van
de NSGI (de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur). In de
NSGI werken het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van
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de Koninklijke Marine samen. In het netwerk zijn stations opgenomen die
onderdeel zijn van het AGRS netwerk (Actief GNSS-Referentie-Systeem) en
het NETPOS netwerk (Netherlands Positioning Service). Het AGRS.NL is de
basis voor de geodetische infrastructuur van Nederland. AGRS.NL is de
schakel tussen het Rijksdriehoeksstelsel (RD), het Normaal Amsterdams Peil
(NAP) en internationale systemen zoals ETRS89 en ITRS/WGS84. De
Netherlands Positioning Service (NETPOS) is een verdere verdichting van het
AGRS.NL. Beide netwerken bestaan uit een aantal permanente GNSSreferentiestations uitgerust met GNSS-antennes en GNSS–ontvangers (zie
Figuur 9). Een deel van deze stations draait mee in internationale GNSSnetwerken, zoals de International GNSS Service (IGS) en het EUREF
Permanent GNSS Network (EPN)4.

Figuur 9
GNSS-stations uit
het NSGI netwerk

4
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In het NSGI-netwerk zijn 45 stations opgenomen. Voor 2 stations, station
Hoek van Holland en Ameland (aangegeven met een extra cirkel rondom de
gekleurde stip in Figuur 9) wordt momenteel naar een alternatieve locatie
gezocht omdat de RWS-gebouwen/ het RWS terrein waar de GNSS-antennes
op zijn geplaatst zullen worden verkocht (en daarmee niet langer in beheer
zullen zijn van RWS).
Voor het station Hoek van Holland wordt onderzocht of er een GNSS-station
kan worden geïnstalleerd op het peilschaalhuis in Hoek van Holland
(hoofdgetijdenstation). Als dit kan, betekent dit dat er voor deze locatie al
bodemhoogte ingemeten gaat worden via het NSGI-netwerk en dit geen
aanvullende locatie hoeft te zijn vanuit het project van de zeespiegelmonitor.
Er vindt momenteel een uitbreiding van het AGRS.NL netwerk op de
Noordzee plaats, namelijk op de windenergieplatforms Borssele-A (reeds
geïnstalleerd en operationeel, ook al weergegeven op Figuur 9) en de
toekomstige platforms HKZU-A en HKZN5 (dit zijn locatie 1, 2 en 3 van Figuur
10).

Figuur 10
Windenergie op
zee6. Locatie
Borssele (1).
Hollandse kust Zuid
en Noord (2) en (3)
worden uitgerust
met GNSSapparatuur in NSGInetwerk.

5
6
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Stap 3: Inventarisatie bij welke getijdenstations al GNSS-apparatuur
is/wordt geplaatst
Vergelijking van de locaties van de mogelijk geschikte getijdenstations
(Figuur 8) en de GNSS-stations in het NSGI-netwerk (Figuur 9) laat zien dat
een aantal getijdenstations reeds over GNSS-apparatuur beschikken. Ook zijn
er getijdenstations die mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van GNSSapparatuur, die in de buurt gelegen zijn van een GNSS-stations uit het
NSGI-netwerk (Figuur 11).
Figuur 11
Locaties mogelijk
geschikte
getijdenstations voor
GNSS- en GNSSstations in het NSGInetwerk
(op basis van
informatie
aangeleverd in dit
project)
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Voor zeven getijdenstations geldt dat deze in de nabijheid liggen van
bestaande GNSS-meetstations in het NSGI-netwerk. Dit zijn:


Hoek van Holland: vanuit NSGI-netwerk wordt momenteel onderzocht of
GNSS-apparatuur kan worden geplaatst op het getijdenstation (zie ook
stap 2).



Vlissingen: de GNSS-antenne bevestigd op hetzelfde gebouw als het
peilschaalhuis7.



IJmuiden: de GNSS-antenne is bevestigd op hetzelfde gebouw als het
peilschaalhuis7.



Delfzijl: voor Delfzijl is de GNSS-antenne geplaatst op het RWS-gebouw
bij de zeesluis in Delfzijl. Dit is hemelsbreed ca. 850 m verwijderd van de
locatie van het hoofdgetijdenstation (Figuur 12).



Oudeschild: de GNSS-antenne is bevestigd op hetzelfde gebouw als het
peilschaalhuis 7.



Vlieland: De GNSS-antenne bevindt zich op het gebouw van steunpunt
Vlieland, Havenweg 237.



West Terschelling: De GNSS-antenne is bevestigd op een mast direct
naast het peilschaalhuis. In 1996 is de mast geïnstalleerd7, deze is
onderheid. Het peilschaalhuis West Terschelling is een meetstation met
een lange meetreeks (sinds 1921).

Figuur 12
Bovenaanzicht
haven Delfzijl
Locatie GNSSstation uit NSGI
netwerk (gele stip).
Locatie
hoofdgetijdenstation
(gele ster).

Van deze 7 stations wordt verondersteld dat de funderingsdiepte van het
peilschaalhuis gelijk is aan de funderingsdiepte van de NAP-meetpaal bij het
station. De funderingsdiepte bij elk station is nog niet inzichtelijk.
Geadviseerd wordt dit na te gaan.
Een belangrijke kanttekening hiervoor is dat ondanks de fundatie in dezelfde
“grondlaag” de wijze van fundatie ook invloed heeft op de eigenbeweging8.
Het is dan ook belangrijk om periodiek terrestrische metingen tussen de
peilmerken en antenne(constructie) uit te voeren, hier wordt verder op
ingegaan binnen paragraaf 3.3.
Voor de overige getijdenstations zijn geen GNSS-stations nabijgelegen in het
NSGI-netwerk. Dit zijn de stations: Westkapelle, Roompot, Scheveningen,
Den Helder, Den Oever, Kornwederzand, Harlingen, Lauwersoog en
Eemshaven.
7
8
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Stap 4: Inventarisatie geschiktheid getijdenstations voor GNSSapparatuur
In deze stap wordt voor de getijdenstations die niet nabij een bestaand
GNSS-station uit het NSGI netwerk zijn gelegen geïnventariseerd voor
geschiktheid voor het plaatsen van GNSS-apparatuur. Dit zijn de stations
Westkapelle, Roompot, Scheveningen, Den Helder, Den Oever,
Kornwederzand, Harlingen, Lauwersoog en Eemshaven.
Hoewel bij Delfzijl een GNSS-instrument in de nabije omgeving aanwezig is,
is deze ook in de inventarisatie opgenomen. Aangezien in de omgeving van
Delfzijl er door delfstofwinning lokale fluctuaties in de bodembeweging zijn en
de opzet van de zeespiegelmonitor is de bodemdaling bij het station te
weten, is voor de locatie Delfzijl ook te overwegen om een GNSS-station op
het hoofdgetijdenstation te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn, adviseren
we bij het hoofdgetijdenstation zelf ook GNSS-apparatuur te installeren.
In Tabel 1 is een inventarisatie opgenomen of deze stations geschikt zijn voor
het plaatsen van de GNSS-apparatuur. Er is gekeken of er voldoende ruimte
is om de apparatuur te plaatsen bij het station en er voldoende
stroomvoorziening is voor de apparatuur. Voor alle GNSS-antennes geldt dat
deze niet interfereren met de aanwezige apparatuur, aangezien dit
ontvangers zijn9.
Getijdenstation

Geschikt

Westkappele

geen probleem maar geen
wantcontactdoos op voorhand
beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.

Funderingsdiepte onbekend

9

Beperkte mogelijkheden op de

Betreft

wand. Stroomvoorziening

gastlocatie,

waarschijnlijk geen probleem

minder

maar geen wandcontactdoos op

geschikt

voorhand beschikbaar. Moet dus
apart worden aangelegd.
Betreft gastlocatie, dus
Funderingsdiepte onbekend
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Opmerking
Stroomvoorziening waarschijnlijk

Roompot buiten

Tabel 1
Geschiktheid
getijdenstations voor
plaatsing GNSSapparatuur. Station
aangemerkt met een
(*) betreft een
hoofdgetijdenstation.
(Alleen
getijdenstations
opgenomen
waarvoor geen
meetstation nabij is
in het NSGInetwerk)

toestemming nodig van eigenaar

Mail Roy Ploum (RWS-CIV) dd 18/06/2020
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Getijdenstation

Opmerking

Geschikt

Stroomvoorziening waarschijnlijk
Scheveningen

geen probleem maar geen
wantcontactdoos op voorhand
beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.

Funderingsdiepte onbekend
Ongeschikt i.v.m. antenne
Den Helder(*)

plaatsing – Alternatief: Den
Helder inwinstations

Den Helder(*)

Stroomvoorziening waarschijnlijk

maar

geen probleem maar geen

bomen

wantcontactdoos op voorhand

moeten

beschikbaar. Moet dus apart

gekapt/

worden aangelegd.

gesnoeid
worden of
de antenne

Funderingsdiepte onbekend

moet hoog
geplaatst
worden
Stroomvoorziening waarschijnlijk
geen probleem maar geen

Den Oever

wantcontactdoos op voorhand
beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.

Funderingsdiepte onbekend
Stroomvoorziening waarschijnlijk
Kornwederzand

geen probleem maar geen
wantcontactdoos op voorhand
beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.

Funderingsdiepte onbekend
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Getijdenstation

Opmerking

Geschikt

Stroomvoorziening waarschijnlijk
Harlingen(*)

geen probleem maar geen
wandcontactdoos op voorhand
beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.

Lauwersoog

Funderingsdiepte onbekend
Beperkte mogelijkheden op de

Betreft

wand. Stroomvoorziening denk

gastlocatie,

ik geen probleem maar geen

minder

wandcontactdoos op voorhand

geschikt

beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.
Voor antenne is toestemming
Funderingsdiepte onbekend

nodig van eigenaar
Stroomvoorziening waarschijnlijk

Eemshaven

geen probleem maar geen
wandcontactdoos op voorhand
beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.

Funderingsdiepte onbekend
Stroomvoorziening waarschijnlijk
geen probleem maar geen
Delfzijl(*)

wandcontactdoos op voorhand
beschikbaar. Moet dus apart
worden aangelegd.

Fundering op -20m NAP

Op basis van deze eerste inventarisatie is er geen belemmering in de stations
voor het plaatsen van GNSS- of InSAR-apparatuur. Eén van de negen
getijdenstations (Den Helder) is een meetpaal en voldoet hiermee niet aan
het criterium meetstation. Om deze reden wordt dit station als ongeschikt
beoordeeld voor het plaatsen van GNSS- en/of InSAR-apparatuur. Hier is er
echter wel een mogelijk geschikte locatie in de nabije omgeving, namelijk het
Den Helder inwinstation. Voor deze locatie moeten mogelijk wel in overleg
met de gemeente bomen gekapt of gesnoeid worden, of de antenne moet
hoger geplaatst worden.
Twee van de negen stations betreffen een locatie waarvan RWS geen
eigenaar is. Vanuit dat oogpunt zijn deze locaties minder geschikt. Bij besluit
tot het plaatsen van GNSS-apparatuur bij een getijdenstation is aanvullende
afstemming vereist, zoals; waar deze geplaatst kan worden, welke 220 Volt
groep er gebruikt kan worden, etc. Mogelijk zal er ook een gemeentelijke
vergunning voor het aanbrengen van de antennes nodig zijn.
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Zoals in Tabel 1 is te zien is niet van alle getijdenstations de funderingsdiepte
inzichtelijk. Advies is na te gaan of de funderingsdiepte van de
getijdenstations overeenkomt met de funderingsdiepte van de NAP-meetpaal
bij het station. In deze inventarisatie is het uitgangspunt dat dat zo is. We
bevelen aan dit voor de zekerheid te controleren, zodat duidelijk is een
gemeten bodemdaling van het peilschaalhuis vergelijkbaar mag worden
verondersteld met de bodemaling van de NAP-meetpaal (zie ook
paragraaf 2.2.).
Op basis van de interviews en de bevindingen in dit onderzoek zijn
toekomstige windparken in zee (zoals de platforms HKZU-A en HKZN, zie
Figuur 10) genoemd als interessante locaties om apparatuur te plaatsen voor
het meten van bodembewegingen. Ook zijn de automatische weerstations
van het KNMI een mogelijke optie voor het plaatsen van GNSS-apparatuur.
Het KNMI heeft 14 automatische weerstations op zee. Voor de automatische
weerstations geldt dat dit geen stations zijn die geschikt zijn voor het meten
van zeespiegelstijging, omdat hier geen waterstanden worden gemeten.
Vanuit het oogpunt van de zeespiegelmonitor zijn deze stations daarom
minder geschikt. Vanuit het oogpunt van bodembeweging in het
kustfundament zijn deze locaties wel interessant, maar dat is niet de scope
van deze studie.
Stap 5: Een eerste prioritering
Uit de analyse van mogelijk geschikte getijdenstations en beschikbare GNSSapparatuur uit het NSGI netwerk blijkt dat bij 7 van de 16 geschikt geachte
getijdenstations al metingen naar bodembewegingen kunnen worden gedaan
in het bestaande NSGI netwerk. Uitgaande dat de funderingsdiepte van de
GNSS-stations in het NSGI-netwerk in het pleistocene zand is, kan de
informatie vanuit het NSGI-netwerk worden gebruikt ten behoeve van de
zeespiegelmonitor. Ons advies is voor deze 7 stations de beschikbare
gegevens uit het NSGI-netwerk te analyseren.
Van de getijdenstations waarbij geen GNSS-station uit het NSGI-netwerk is
gelegen in de nabije omgeving, zijn twee stations minder geschikt voor het
plaatsen van meetapparatuur omdat dit gastlocaties betreffen (Lauwersoog
en Roompot Buiten). Bij één locatie (Den Helder) is het getijdenstation zelf
niet geschikt, maar is er wel een geschikt meethuis in de directe omgeving.
Voor de zeespiegelmonitor ligt de prioriteit voor het in beeld brengen van de
bodembewegingen bij getijdenstations, en met name die stations die gebruikt
worden voor het bepalen van de zeespiegelstijging. De eerste prioriteit ligt
daarom bij die stations die op dit moment daarvoor worden gebruikt. In de
huidige zeespiegelmonitor worden de hoofdgetijdenstations (Vlissingen, Hoek
van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl) gebruikt. Drie van
deze zes hoofdgetijdenstations hebben geen geschikte GNSS in de nabije
omgeving. Advies is daarom deze stations als eerste prioriteit te hanteren
voor het plaatsen van GNSS-apparatuur. Dit zijn: Harlingen, Den Helder en
Delfzijl. Bij Delfzijl is er wel GNSS-apparatuur in de nabije omgeving
aanwezig, maar vanwege de lokale fluctuaties in bodembeweging ten gevolge
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van de delfstofwinning kan er niet vanuit worden gegaan dat deze
representatief is. Daarom adviseren we om ook een GNSS-ontvanger bij
hoofdgetijdenstation Delfzijl te plaatsen of de huidige GNSS-apparatuur naar
het getijdenstation te verplaatsen.
De overige getijdenstations merken we aan als stations voor de tweede
prioriteit. Dit zijn: Westkapelle, Scheveningen, Den Oever, Kornwerderzand
en Eemshaven. Een overzicht is gegeven in Figuur 13.
Figuur 13
Prioritering
getijdenstations op
basis van
geschiktheid voor
GNSS-apparatuur.

3.1.2

Getijdenstations en InSAR
Voor InSAR wordt eerst de reeds aanwezige/geplande apparatuur besproken.
Hierop volgend is een analyse gedaan om na te gaan welke getijdenstations
met de hoogste prioritering geschikt zijn voor het plaatsen van InSARapparatuur. Vervolgens is deze analyse ook uitgevoerd voor de
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kustgetijdenstations met prioriteit 2 (zie voor de prioritering paragraaf
3.1.1).
Huidige apparatuur
Op dit moment heeft RWS-CIV vijf InSAR-transponders aangeschaft, waarvan
er één bij IJmuiden en één bij Eijsden geplaatst gaan worden. Voor de andere
transponders zijn nog geen locaties geselecteerd. Wel worden Texel en Breda
gezien als mogelijk geschikte locaties. Voor de plaatsing van deze
transponders is het verkrijgen van een landsdekkend beeld de belangrijkste
overweging. Verder wordt gestreefd naar zo veel mogelijk spreiding binnen
de gekozen stations met betrekking tot de banen van de satelliet van de
Sentinel-1 satelliet (voor Nederland zijn dit 3 bij 3 banden).
Figuur 14 laat de meest interessante beelden voor het monitoren van de
bodemdaling langs de Nederlandse kust zien, op basis van de banen van
Sentinel-1 (zowel ascending en descending) voor het monitoren van
bodemdaling langs de Nederlandse kust. Het blauwe kader in het derde
paneel laat de locaties zien, die het meest interessant zijn voor het verkrijgen
van een voor de kust vlakdekkend beeld.
Figuur 14
De meest
interessante beelden
van de Sentinel-1
ascending en
decending baden
voor het monitoren
van bodemdaling
langs de
Nederlandse kust

Vanwege de resolutie van 5 x 20 m zijn deze vlakdekkende beelden niet
direct bruikbaar voor puntmetingen en daarom is er gekeken bij welke
getijdenstations het mogelijk is om de combinatie van GNSS en een InSARtransponder te plaatsen.
Bij IJmuiden, Eijsden en Vlissingen zijn er in het verleden testen uitgevoerd
met Compact active transponders (CATs). Deze drie testlocaties waren
geselecteerd vanwege (Mahapatra, 2015):


De ruimtelijke spreiding van de meetlocaties, waardoor de stations
zichtbaar waren in minstens 1 van de drie Radarset-2 banen en IJmuiden
zelfs in 2 van de 3 banen.



De stations zijn getijdenstations (m.u.v. Eijsden) en daardoor bruikbaar
voor het meenemen van de bodemdalingsparameter voor het bepalen
van absolute zeespiegelstijging.



De drie stations toonden zeer gevarieerde reflectie voorafgaand aan de
installatie van de transponders.
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De locaties waren goed te bereiken.

Uit deze testen bleken IJmuiden en Eijsden beide geschikte locaties te zijn,
maar Vlissingen niet. Dit komt doordat er in Vlissingen te veel omgevingsruis
is. Figuur 15 laat op basis van de reflectiebeoordeling het volledige overzicht
zien van de GNSS-stations waarbij InSAR-transponders geplaatst kunnen
worden.
Figuur 15
Kaart van Nederland
met een overzicht
van de GNSSstations in 2015
waarvoor is
aangegeven welke
locaties geschikt zijn
voor het plaatsen
van InSARtransponders
(Mahapatra, 2015)

Huidige mogelijkheden voor kustgetijdenstations
Voor de getijdenstations langs de kust wordt hieronder op basis van de
sterkte van het radarsignaal, uitgedrukt in Sigma0, weergeven of het station
geschikt is voor de plaatsing van een InSAR-transponder. Hierbij is de sterkte
van het radarsignaal het meest optimaal als de Sigma0 waarde dicht bij 0
ligt. Een locatie wordt geschikt beoordeeld indien de grootste niet-uitschieter
voor Sigma0 van de boxplot nog onder de 1 valt. Deze drempelwaarde is
geen vast gegeven, maar hebben wij in samenspraak met Dr. Ir H. van der
Marel (TU Delft) gekozen.
De deformatiekaart van Nederland wordt alleen voor het land bepaald.
Mogelijk zou met ruwe satellietbaan de deformatie ook voor de zeebodem
bepaald kunnen worden, maar hier is nu niet naar gekeken. De
plaatsingsmogelijkheden van InSAR-transponders zijn dus in dit onderzoek
alleen beschouwd voor de kustgetijdenstations.
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Net als voor GNSS-apparatuur zijn de prioriteit 1 stations de
hoofdgetijdenstations en getijdenstations die beschouwd zijn voor
zeespiegelmonitoring (stations met lange reeksen). Dit zijn de stations:


IJmuiden



Delfzijl



Den Helder



Harlingen



Hoek van Holland



Vlissingen



West-Terschelling



Roompot Buiten

Figuur 16
Overzicht van de
geschiktheid voor
het plaatsen van een
InSAR-transponder
van de voor
zeespiegelmonitoring
beschouwde
(hoofd)getijdenstatio
ns. Hierbij zijn de
stations met voor de
volledige boxplot
een Sigma0-waarde
onder de 1 geschikt.

Op basis van Figuur 16 lijken IJmuiden, Den Helder en het getijdenstation bij
Hoek van Holland geschikte locaties. Voor het plaatsen van apparatuur valt
de locatie Den Helder – NAP-peilmerk af, maar is het wel mogelijk apparatuur
te plaatsen bij het inwinstation (ook beschouwd in Figuur 16).
Voor deze stations is ook gecontroleerd of er geen zijlobe in de directe
omgeving aanwezig is. Een zijlobe is visueel te herkennen door een soort
stervorming/ sterke reflectie oplichting. Dit fenomeen zien we met name bij
Delfzijl en in mindere mate bij Vlissingen, maar treedt niet op bij Den Helder,
IJmuiden en Hoek van Holland (Figuur 17).
Figuur 17
Controle van
omgevingsreflectie
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Overige beschouwde kustgetijdenstations (prioriteit 2 stations) zijn:


Westkapelle



Vlieland haven



Scheveningen



Oudeschild (Texel)



Den Oever



Lauwersoog



Kornwerderzand



Eemshaven

Figuur 18
Overzicht van de
geschiktheid voor
het plaatsen van een
InSAR-transponder
van de overige
kustgetijdenstations

Op basis van Figuur 18 lijken Westkapelle, Vlieland Haven en Oudeschild
(Texel) geschikte locaties voor het plaatsen van InSAR-transponders. Voor
deze locaties is nog niet uitgezocht of plaatsing van de meetapparatuur
mogelijk is.
Figuur 19 laat voor deze kustgetijdenstations de reflectie controle zien. Deze
figuur laat zien dat er in de directe omgeving van Vlieland, Westkapelle en
Oudeschild geen heftige omgevingsreflectie is.

Figuur 19
Controle van
omgevingsreflectie

Ten slotte is er voor de geschikt bevonden stations gekeken naar mogelijke
interferentie met andere apparatuur (Tabel 2).
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Tabel 2
Mogelijke
interferentie van
InSAR-transponders
met reeds
aanwezige
apparatuur10

Getijdenstation

Interferentie

IJmuiden

Geen interferentie

Den Helder inwinstation

Geen problemen verwacht, mits InSARtransponder niet in de mast maar op gebouw
wordt geplaatst.

Hoek van Holland

Geen interferentie, vergelijkbare situatie met
IJmuiden.

Vlieland Haven

Geen problemen verwacht van InSARtransponder op GSM band. Advies: antennes ver
van elkaar verwijderd houden.

Westkapelle

Geen problemen verwacht, mits InSARtransponder niet in de mast maar op gebouw
wordt geplaatst.

Oudeschild (Texel)

Geen problemen verwacht van InSARtransponder op GSM band. Advies: antennes ver
van elkaar verwijderd houden.

3.2

Type instrumenten

3.2.1

GNSS
In Nederland zijn er tientallen Continuously Operating Reference Stations
(CORS) wat GNSS-ontvangers zijn die langere tijd op dezelfde plek staan en
continue data verzamelen. Deze zijn onderverdeeld in verschillende GNSSnetwerken in Nederland. Het AGRS bestaat uit een aantal permanente
referentiestations uitgerust met GNSS-antennes en GNSS-ontvangers. Een
aantal permanente referentiestations zijn ook gepositioneerd bij
getijdenstations, zoals Terschelling en Texel. De Netherlands Positioning
Service (NETPOS) is het GNSS-referentienetwerk van het Kadaster en
Rijkswaterstaat en is een verdichting van het AGRS. Waar CORS
voornamelijk bedoeld zijn voor referentiemetingen, door ze te plaatsen in
stabiele gebieden, kunnen ook permante ontvangers geplaatst worden om
verplaatsingen (bodemdaling) te bepalen van een specifieke locatie.
Binnen de GNSS-netwerken in Nederland worden een aantal type/merken
apparatuur (ontvanger en antenne) gebruikt. Enerzijds is de verscheidenheid
aan merken beperkt om zo een wirwar aan meetapparatuur van verschillende
merken te voorkomen en metingen vergelijkbaar te maken. Anderzijds wil je
ook een verscheidenheid aan merken om de meetnetwerken minder
kwetsbaar te maken voor uitval van een bepaald merk door welke oorzaak
dan ook. In onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden van gebruikte
ontvangers en antennes in Nederland.

10
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Tabel 3
Overzicht van type
apparatuur bij een
aantal CORS in
Nederland.

Ontvanger

Antenne

Netwerk

Hoek van Holland

LEICA GR50

LEIAR20

NETPOS

Vlissingen

LEICA GR50

LEIAR25.R4

EPN, AGRS, NETPOS

Texel

TRIMBLE NETR9

LEIAR25.R4

AGRS, NETPOS

Terschelling

SEPT POLARX4

LEIAR25.R4

EPN, AGRS

Lith

LEICA GR50

LEIAR20

NETPOS

IJmuiden

TRIMBLE NETR9

LEIAR25.R4

EPN, AGRS

Delft (DLF0)

TPS ODYSSEY_E

TRM29659.00

EPN, AGRS

Delft (DLF1)

TRIMBLE NETR9

LEIAR25.R3

IGS, AGRS

Voor deze CORS zijn internationale standaarden ontwikkeld om zo te voldoen
aan de benodigde eisen rond de nauwkeurigheid van de langdurige metingen.


De benodigde elektriciteit van deze high-end GNSS-apparatuur is gering
en een zonnepaneel met een accu kan hierin voorzien. Op deze manier
hoeft er voor instrumenten offshore geen belemmering te zijn in de
elektriciteitsvoorziening.



Verder is de betrouwbaarheid en precisie van de verschillende CORS
gelijkwaardig als wordt voldaan aan de internationale standaarden.

Bij het plaatsen van de antenne moeten hoge bomen/ gebouwen in de nabije
omgeving vermeden worden wat bij getijdenstations veelal zo is. Verder
lenen sommige gebouwen zich niet voor GNSS-apparatuur door reflecties van
stalen daken of door interferentie van krachtige radiobronnen met de
ontvanger. Beide verstoringen worden niet verwacht bij de getijdenstations.
Robuustheid
De plaatsing van de GNSS-apparatuur is van belang voor de robuustheid van
de meetreeks. In het verleden zijn er een aantal GNSS-ontvangers en GNSSantennes op/in gebouwen van Rijkswaterstaat geplaatst, maar onder andere
in Hoek van Holland en Ameland worden de gebouwen van Rijkswaterstaat
verkocht. Op Ameland is de antenne aan een mast bevestigd en kan nog
worden gekeken of deze mast kan blijven staan. Het is daarom belangrijk om
voor de installatie en plaatsing van de apparatuur, de robuustheid van de
meetlocatie in gedachte te houden. Dit om te voorkomen dat de GNSSmeetreeks naar verloop van tijd onderbroken moet worden.
Een ander aspect waardoor de meetreeks onderbroken kan worden is de
levensduur van de GNSS-apparatuur. Hierbij maken we onderscheid tussen
de elektronische componenten (GNSS-antenne) en de constructieve
componenten (mast). Ook spelen productontwikkelingen (betere hardware),
de afhankelijk van de internationale status van het station en het hiermee
zoveel mogelijk ongemoeid laten van de antenne t.a.v. de continuïteit een
rol.
Over het algemeen gaat de constructie lange tijd mee. Op dit moment is het
oudste station circa 30 jaar oud en gaat qua constructie naar verwachting
nog zeker 10 jaar mee. De huidige veronderstelde levensduur van de meeste
NETPOS constructies is momenteel 15-jaar. Voor het bewerkstelligen van een
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mast met een lange levensduur, wordt geadviseerd om qua materiaalkeuze
voor RVS 316 te gaan.
De elektronische componenten zijn (bij het kadaster) na 5 jaar financieel
afgeschreven. De technische levensduur is bij goed onderhoud meestal
langer en gaat eerder richting de 10 jaar. Ook hier zijn uitzonderingen, zo
beheert het kadaster ook een antenne die ondertussen al meer dan 20 jaar
onafgebroken functioneert. Vanwege het belang van een continue tijdreeks is
deze nooit vervangen. Vanuit technisch oogpunt is deze antenne ondertussen
wel aan vervanging toe. Verwacht wordt dat de elektronica bij zoutere
omstandigheden (aan de kust) wat minder lang mee gaat. De ontvangers zijn
over het algemeen eerder aan vervanging toe. Dit komt voornamelijk doordat
de fabrikanten na een bepaalde tijd geen ondersteuning meer bieden, dit
verschilt ook heel erg per fabrikant.11
GNSS technieken en tijdelijke opstellingen
CORS zijn in staat om continu positiegegevens te leveren met
millimeterprecisie. Het continu gebruik van dezelfde apparatuur en opstelling
zorgt voor een verzameling gegevens die onderling consistent is. Voor de
nauwkeurigste resultaten wordt bij GNSS gebruikgemaakt van postprocessing
zodat men over een grotere tijdspanne alle beschikbare data in een keer kan
benutten voor stabiele, betrouwbare resultaten.
Voor positiebepaling kan ook gebruik gemaakt worden van tijdelijke GNSSopstellingen, waarbij er periodiek gedurende een bijvoorbeeld 7-dagen een
meetopstelling in de nabijheid of op een vast punt (ondergronds peilmerk)
wordt geïnstalleerd. Deze meetperiode is nodig om een nauwkeurig resultaat
te verkrijgen uit postprocessing van GNSS-meetsignalen. De vereiste
meetduur is afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid.
Dergelijke meetcampagnes leveren één positiebepaling op en dienen
meerdere malen uitgevoerd te worden om de bodemdaling te monitoren. In
de praktijk wordt dit vaak toegepast in combinatie met waterpasmeting om
de GNSS-metingen te relateren aan nabijgelegen hoogtemerken
(signaleringsmetingen).

3.2.2

InSAR
Het gereflecteerde signaal van de satelliet bevat informatie van de gehele
pixel, waarin meerdere objecten kunnen staan. De resolutie van de
satellietbeelden verschilt per missie, maar variëert grofweg van 3x3 m voor
TerraSAR-X en 20x5 m voor de Sentinel-1 missie. Het is van belang om het
signaal van de Transponder te kunnen onderscheiden van het
achtergrondsignaal, waardoor niet elke locatie geschikt is. Het plaatsen van
een Transponder in een pixel met een lage helderheid van het radarsignaal
heeft de voorkeur.

11
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De interpretatie van de reflectie kan lastig zijn, omdat de weg van het signaal
onduidelijk kan zijn. Zo kan het signaal via water (wat varieert) en een kade
terugkaatsen, waardoor de afgelegde weg niet consistent is. Hierom kan de
baan van de satelliet (ascending en descending) belangrijk zijn voor de
deformatiebepaling. Een transponder heeft het voordeel dat deze werkt voor
beide satellietbanen. Verder werkt de transponder op batterijen en kan deze
ook aangesloten worden op een zonnepaneel met accu.
Voor InSAR is het op dit moment nog niet bekend hoelang de transponders
meegaan en of het signaal over de tijd gaat afnemen. De InSAR-transponder
is vooral nuttig met een directe aansluiting bij een GNSS-ontvanger, zal
vaker vervangen moeten worden en is daarmee minder robuust. De
combinatie van de twee instrumenten zorgt wel voor een robuustere
meetopstelling door de redundantie en verificatie van de GNSS-meting.

3.3

Aansluiten op het reeds bestaande netwerk

3.3.1

Koppeling GNSS en NAP
De GNSS-metingen bepalen de positie in ellipsoïdische hoogte. Voor de
toepassing moet deze hoogte vertaald worden in de hoogte t.o.v. het NAPnulvlak. De hoogte van een meetpunt kan bepaald worden ten opzichte van
bestaande peilmerken en hiermee indirect het NAP-vlak met behulp van
waterpassing. Waterpasmetingen (t.o.v. nap-bouten) zijn nauwkeuriger dan
de GNSS-meting zelf, maar wel een momentopname.
De bewegingen van de antenne wordt bepaald ten opzichte van een lokale
grondslag. Dit gebeurt o.a. ten opzichte van nabijgelegen (diepgefundeerde)
hoogtemerken, ten behoeve van de koppeling met NAP. Dezelfde kalibratie is
nodig voor:
1. De positie van de GNSS-antenne om de continue hoogtebepaling te
kalibreren en te koppelen aan het NAP-nulvlak.
2. Het NAP-peilmerk in het getijdenstation om de positie van de
waterstandsmeting (vlotter of radar in getijdenstation) te bepalen.
Voor de GNSS-stations binnen het AGRS-netwerk worden ieder jaar de
bodembeweging in kaart gebracht d.m.v. terrestrische deformatiemetingen,
voor GNSS-stations binnen het NETPOS-netwerk is dit 5-jaarlijks. Een
overzicht van de prioriteit 1 en 2 GNSS-stations is gegeven in Tabel 4.

Tabel 4
Overzicht van de
stations waar GNSS
reeds aanwezig is of
geadviseerd wordt
om te plaatsen
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Kustgetijdenstation

GNSS prioriteit

Netwerk

Vlissingen

GNSS reeds aanwezig

AGRS-station

Hoek van Holland

Onderzoek loopt

Oude locatie NETPOSstation

IJmuiden

GNSS reeds aanwezig

AGRS-station

Den Helder

Prioriteit 1

-

32

Harlingen

Prioriteit 1

-

Delfzijl

Prioriteit 1

-

Texel (Oudeschild)

GNSS reeds aanwezig

AGRS-station

Vlieland oude Haven

GNSS reeds aanwezig

AGRS-station

Westkapelle

Prioriteit 2

-

Scheveningen

Prioriteit 2

-

Den Oever

Prioriteit 2

-

Kornwederzand

Prioriteit 2

-

Eemshaven

Prioriteit 2

-

Geadviseerd wordt om de terrestrische deformatiemetingen voor de nieuwe
stations ook jaarlijks uit te voeren. Naast de regionale deformatiemetingen,
werden in het verleden eens per 20 jaar Nauwkeurigheidswaterpassingen
(NWP) uitgevoerd om de verplaatsingen van de merken zo nauwkeurig
mogelijk vast te stellen. De realisatie van het NAP-nulvlak, door vaststellen
van verplaatsingen van merken was het primaire doel van de NWPs, niet het
monitoren van bodembeweging. In de meetopzet waren maar een beperkt
aantal meetlocaties, die in alle NWPs voorkwamen. Dit komt doordat bij
latere NWPs nieuwe ondergrondse merken zijn bijgeplaatst, en die dus nog
niet in eerdere NWPs werden gemeten. Daarnaast verdwijnen soms
ondergrondse merken.
Het advies is om bodembeweging in de volgende NWP als primair doel mee te
nemen en nader onderzoek te doen naar de frequentie waarvoor mogelijk op
kleinere schaal NWPs gewenst zijn.
Bij het uitvoeren van een NWP wordt de verschuiving van het NAP ten
opzichte van de geoïde gecorrigeerd. Dit zorgt voor een sprong in de
gemonitorde zeespiegelstijging. Deze sprong is geleidelijk omdat de correctie
over een jaar wordt verspreid. Bovendien gaat het om 5 tot 30 mm, een
verschil dat klein is ten opzichte van de jaarlijkse variatie van de gemiddelde
zeespiegel, en daarin dus niet opvalt. We adviseren toekomstige correcties
van het NAP ook mee te nemen in de zeespiegelmonitor, zodat de
geanalyseerde trend het dichtst in de buurt komt van de absolute
zeespiegelstijging (de hoogte ten opzichte van de geoïde). Nauwkeurigere
bodemdalingsmetingen kunnen vervolgens meer inzicht geven in het verloop
van de bodemdalingscomponent in de relatieve zeespiegel.

3.3.2

GNSS en InSAR op stabiel veronderstelde peilmerken op
Veluwe en Heuvelrug
Naast de koppeling aan het NAP-nulvlak is het van belang dat bepaald wordt
of de stabiel veronderstelde peilmerken op de Veluwe en de Heuvelrug
daadwerkelijk stabiel zijn. Figuur 20 en Tabel 5 geven een overzicht van het
cluster van de stabiel veronderstelde peilmerken. Figuur 20 laat zien dat bij
geen enkel stabiel verondersteld peilmerk een GNSS-station staat.
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Waarschijnlijk zijn er nog veel meer merken die net zo stabiel of mogelijk
stabieler zijn. Deze 6 zijn gekozen voor de herberekening van NAP hoogtes
omdat ze:


onderling niet of nauwelijks bewegen,



een goede waterpasaansluiting hadden met Amsterdam,



in de 2e en 5e NWPs waren gemeten,



relatief dicht bij elkaar liggen.

Geadviseerd wordt om uit te zoeken nabij welke stabiel veronderstelde NAPmerken GNSS-apparatuur geplaatst kan worden. Dit valt buiten de scope van
dit onderzoek. Uit de reflectiestudie van Mahapatra (2015) kwamen geen
geschikte locaties voor in Midden-Nederland. Indien nieuwe geschikte locaties
voor GNSS geselecteerd zijn, wordt geadviseerd ook de reflectie van deze
locaties te analyseren.
Figuur 20
Cluster van stabiele
peilmerken van NAP
met in de omgeving
de ligging van
GNSS-stations,
InSAR-Reflector en
punt van absolute
zwaartekrachtmeting
in Kootwijk. (bron,
Bas Alberts, RWSCIV)

Tabel 5
Cluster van stabiele
peilmerken van het
NAP (peilmerken
liggen op Utrechtse
Heuvelrug en de
Veluwe)
(NCG,2005)
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Plaats

Nummer

Heerde

000A1071

Velp

000A1092

Afbeelding
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Amersfoort

000A1111

Millingen

000A2160

Wageningen

000A2170

Muiderberg

000A2180
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3.3.3

Fundering van meetpunten
Ongeacht de toegepaste meettechniek, hangt de gevoeligheid van de
metingen voor de bodemdaling van een bepaalde laag in het (of onder het)
oppervlak af van de fundering van het meetpunt (peilmerk of antenne) of
reflectiepunt. Dit moet bij de interpretatie van elke meting in gedachte
gehouden worden. Daarom is het ook belangrijk om de waterpassing van het
NAP-peilmerk en de positie van het GNSS-station in te meten, vanwege
mogelijke verschillende funderingsdieptes en/of wijze van fundatie en hieraan
gekoppelde optredende bodembeweging (diep en ondiep).

Figuur 21
Illustratie van
funderingen van
verschillende
meetpunten /
peilmerken. De
werkelijkheid zal
anders zijn en
kunnen funderingen
van getijdenstations
en nulpalen op
dezelfde diepte
staan.

3.4

Data-ontsluiting
Deze paragraaf beschrijft de ontsluiting van de meetgegevens die met de
nieuwe meetstations beschikbaar komen. Hiertoe beschrijven we eerst het
huidige proces van data-ontsluiting; welke rol heeft de NSGI hierin, en welke
andere instanties dragen hieraan bij. Vervolgens geven we een kort overzicht
van de platforms die deze data momenteel presenteren. Aan de hand hiervan
moet blijken wat voor stappen er eventueel genomen moeten worden, of
genomen kunnen worden, om de nieuwe meetgegevens te ontsluiten. Het
betreft hier alleen de ontsluiting van de meetgegevens van GNNS, InSAR en
NAP, niet de ontsluiting van de gemeten waterstanden. Dat aspect wordt
opgepakt binnen het Zeespiegelmonitor-programma.

3.4.1

Huidige wijze van data-ontsluiting
De NSGI beheert in totaal 45 GNSS-stations. Hiervan worden er 35 gebruikt
voor NETPOS en 16 maken onderdeel uit van AGRS (6 stations behoren tot
zowel het NETPOS en het AGRS-netwerk). Daarnaast zijn er nog 7 stations
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(van de 45) die onderdeel uitmaken van internationale Netwerken van EPN
en/of IGS, deze stations maken ook deel uit van het AGRS netwerk.
De gegevens van de ontvangers wordt in RINEX formaat beschikbaar gesteld,
zoals in de volgende paragraaf wordt toegelicht. De ontvangers kunnen
echter ook direct coördinaten genereren. De processing gebeurt dan door de
ontvanger zelf. Afhankelijk van de gekozen techniek verschilt de
nauwkeurigheid. Voor precieze toepassingen zoals monitoren van de
bodembeweging, waarbij het vaak om niet meer dan één millimeter per jaar
gaat, wordt daarom over langere tijd post-processing uitgevoerd. Afhankelijk
van de toepassing zijn hier ook meerdere technieken en mogelijkheden in.
Naast Kadaster zijn er nog andere (commerciële) partijen die
meetapparatuur beheren. Een voorbeeld van zo’n partij is 06-GPS. Zulke
providers sturen de data één keer per jaar naar Kadaster, die vervolgens
door het Kadaster verwerkt worden. Kadaster is verantwoordelijk voor het
geometrische referentiesysteem in Nederland. Aangezien dit een commerciële
partij betreft voldoet de apparatuur echter niet aan het
onafhankelijkheidscriterium.
Om er voor te zorgen dat gebruikers in hetzelfde systeem werken, berekent
het Kadaster jaarlijks de coördinaten van de stations van commerciële
aanbieders van GNSS-correctiesignalen (RTK-providers). Zo komen GNSSgebruikers altijd op dezelfde plaats uit.

3.4.2

Processing
De data is beschikbaar in Receiver INdependent Exchange Format (RINEX)
formaat. Dit is een standaard formaat voor ruwe data en is los toepasbaar
voor verschillende typen aangesloten apparatuur. De processing van de data
gebeurt op regelmatige dagelijkse basis en op onregelmatige basis. Op
dagelijkse basis probeert men ruis te verwijderen, om zodoende tot een
betere plaatsing van de hoogte te komen. Hier zit een bepaalde
onnauwkeurigheid in, omdat de invloed van de verschillende ‘ruis’componenten op dagelijkse basis moeilijk in te schatten zijn. Op
onregelmatige basis gaat het meer om het filteren van langdurige
componenten, vergelijkbaar aan de zeespiegelmonitor (Deltares, 2019),
waarmee het residu rondom de trend (bodemverandering) kan worden
gefilterd. Denk aan luchtdruk, temperatuur van gebouwen, etc. Voor lange
tijdseries is het beter mogelijk om een patroon te herkennen in de
fluctuerende gegevens.
De postprocessing is een belangrijk punt met betrekking tot de
zeespiegelstijging. Om directe hoogtegegevens vanuit GNSS-apparatuur
beschikbaar te hebben, moet deze ruwe data ook direct naar het lokale
referentiestelsel vertaald worden door middel van postprocessing. Hierbij kan
er worden gekozen om dit direct zelf te doen of dat het gewenst is gebruik
maken van de beschikbare postprocessing van andere partijen zoals NGL.
Een Nederlands samenwerkingsverband is de NSGI. Ook bij het gebruik van
openbare processingsresultaten zal een analyseproces moeten worden
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opgesteld. Daarnaast moet het gebruikte referentiesysteem aansluiten bij de
toepassing.

3.4.3

Data platforms
De gemeten data zijn in verschillende databases beschikbaar. Dit zijn vaak
websites of servers die de ruwe (RINEX) data, bewerkte data of beide
beschikbaar stellen. Twee voorbeelden hiervan zijn de FTP-server van
Kadaster en de website van Hans van der Marel (TU Delft). De
bodemdalingskaart is een voorbeeld van een website die deze gegevens in
bewerkte vorm aanbiedt, via een overzichtelijke kaart met diepe en ondiepe
bodemdaling over Nederland.
Kadaster
Als datacentrum conformeert Kadaster zich aan de richtlijnen van EPN en
IGS. Dit houdt in ieder geval in dat de data in het RINEX formaat ontsloten
worden in de volgende drie bestanden: 15-minutenbestanden, uur-bestanden
en dag-bestanden. Kadaster plaatst deze (beide NETPOS en ARGS.NL) op een
FTP-server: http://gnss-data.kadaster.nl/root, zie ook www.nsgi.nl. Hier
worden ook historische gegevens opgeslagen. Er zijn ook streams (1 Hz)
beschikbaar met ‘real-time’ data, maar dit is voor toepassingen voor
zeespiegelstijging geen relevante bron. Voor NETPOS heeft Kadaster ook een
post-processing service (SSRPOST). Gebruikers kunnen daar hun eigen
RINEX data uploaden en processen t.o.v. de NETPOS-stations (1-2 cm
nauwkeurigheid). Deze service is ook voor Rijkswaterstaat beschikbaar.
http://services.netpos.nl
TU Delft
Hans van der Marel van de TU Delft beheert het datacentrum DPGA. Net als
de FTP-server van Kadaster worden hier gegevens van verschillende
providers beschikbaar gesteld in RINEX formaat.
Dit datacentrum heeft ongeveer dezelfde rol als het datacentrum van
Kadaster. Het doel is dat Kadaster alle routinematige taken op termijn van
DPGA over gaat nemen. Beheer van Kadaster is betrouwbaarder op de lange
termijn, omdat het proces van één organisatie afhangt in plaats van één
persoon. Het is daarmee ook een professionaliseringsslag. De TU Delft zelf
kan zich vervolgens meer richten op het uitvoeren van analyses, taken die
meer passen bij het karakter van een universiteit.
Andere platforms
Er zijn verschillende platforms waarop meetgegevens van bodemdaling
beschikbaar zijn. Sommige van deze websites hebben een nationale focus,
andere een globale. Ook de aanpak verschilt. Op bepaalde platforms wordt
alleen nauwkeurig gevalideerde data gepresenteerd, op andere alle
beschikbare data, waarbij de focus meer ligt op een dekkend beeld dan
nauwkeurige informatie. Drie platforms die in meer of mindere mate
Nederlandse bodemmetingen delen, zijn:
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SONEL – gericht op zeespiegel en getijdenstations (TIGA, TIde GAuge
benchmarking monitor)



Geodesy – gericht op wereldwijde bodemdaling. Onderdeel van Nevada
university.

3.4.4

Advies voor data ontsluiting
In deze paragraaf worden de data-ontsluitingsadviezen in de context van de
overige deelvragen besproken. Concrete adviezen voor het ontsluiten van de
data de nieuw aan te sluiten meetstations worden in het volgende hoofdstuk
besproken.
Voor de NETPOS en AGRS.NL stations berekent Kadaster in principe iedere
dag en week nieuwe coördinaten. Samen met de RINEX data biedt dit genoeg
handvatten om een werkproces voor het analyseren van de zeespiegelstijging
op te zetten. Zodra de data op deze wijze beschikbaar wordt gesteld hoeven
hier met het oog op de zeespiegelstijging geen aanvullende eisen gesteld te
worden.
Het beheer van de gegevens ligt nu bij verschillende instanties. Nederland
heeft geen instituut dat verantwoordelijk is voor alle geodetische
handelingen. Kadaster richt zich op de horizontale verschuivingen (RD),
Rijkswaterstaat op de verticale verschuivingen (NAP) en onder andere de TU
Delft houdt zich bezig met satellietmetingen. Het is sterk aan te bevelen als
één partij verantwoordelijk zou zijn voor de onderlinge consistentie tussen
deze gegevens. Het NSGI is hiervoor de beste partij, omdat het een
samenwerking tussen eerder genoemde instanties betreft met dit specifieke
doel. Voor de jaarlijkse analyses van zeespiegelstijging en bodemdaling
kunnen de routinematige taken ook door deze samenwerking uitgevoerd
worden. Onderzoek en kennisontwikkelingen rondom bodemdaling en
zeespiegelstijging past dan weer beter bij Deltares, TU Delft en marktpartijen
met de juiste achtergrond.
De data die het NSGI beheert moet wat betreft de zeespiegelmonitor voldoen
aan:


De gegevens moeten beschikbaar zijn in hetzelfde referentiestelsel. Dus
getijdenmetingen en GNSS-metingen in één duidelijk gedefinieerd
verticaal coördinatenstelsel, bijvoorbeeld NAP. Op deze manier kunnen de
lokale getijdemetingen vertaald worden naar de hoogtemetingen van de
GNSS- en InSAR-apparatuur.



De verticale referentie binnen het meetstation zelf moet ook bekend zijn:
De verticale positie van de getijdemeting, NAP-paal en het gebouw
waaraan de GNSS-apparatuur is bevestigd.



De data moet beschikbaar zijn in een datacentrum waarbij nieuwe
gegevens regelmatig worden bijgewerkt, en historische gegevens
beschikbaar zijn. Voor het schatten van zeespiegelstijging en de relatie
tot bodemdaling is het niet nodig zeer frequent nieuwe data beschikbaar
te hebben. De frequentie waarmee de data via de huidige platforms
beschikbaar komt lijkt hiervoor in ieder geval ruim voldoende te zijn.
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Vervolgens is het zaak de nieuw beschikbare bodemgegevens in de
zeespiegelmonitor te verwerken. Hoe dit exact te doen is een
onderzoeksvraag die de komende jaren ingevuld kan worden. Hier kan men
twee kanten mee op:


In de huidige zeespiegelmonitor worden maandelijks of jaarlijks
gemiddelde waarden voor onder andere waterstand en wind gebruikt om
de variatie in zeespiegelmetingen in grote mate te verklaren, en zo trends
te ontdekken. Door bodemdalingsgegevens met deze frequentie toe te
voegen kan een extra verklarende component onderzocht worden.



Vanuit onderzoeksdoeleinden is het wellicht interessant om de dagelijkse
waarden te gebruiken. Een aantal van de fysische verklaringen voor
zeespiegel en bodemhoogte zijn namelijk gelijk, zoals de luchtdruk en
temperatuur. Voor het verklaren van de gemeten verschillen is het
daarom nuttig om ook over dagelijkse gegevens te beschikken, al is het
de vraag of dit deze fysische componenten van statistische ruis te
onderscheiden zijn.

Als laatste is het waardevol om de data ook beschikbaar te stellen, zodat
deze ook via bestaande platforms ontsloten kunnen worden. Met name
SONEL is hiervoor een interessante partij, omdat zij zich op
zeespiegelmetingen richten. Daarnaast voeren zij, en andere partijen,
onafhankelijk analyses op de gegevens uit, welke als inspiratie of verificatie
kunnen dienen. Voor het ontsluiten van de meetgegevens aan platforms
hoeven in het principe geen extra handelingen gekoppeld te worden, want
SONEL haalt momenteel de data op bij DPGA. Daarnaast zijn dit soort
analyses pas waardevol als er een paar jaar data beschikbaar zijn.

3.5

Benodigd budget

3.5.1

Benodigd budget voor het aanschaffen van instrumenten
In onderstaande tabel is een schatting weergegeven van de kosten voor de
instrumenten. Voor de GNSS-meting moet een antenne, ontvanger en nog
aanvullend gereedschap aangeschaft worden. Onderstaande schatting is
gegeven door het Kadaster, waar ervaring aanwezig is met het aanschaffen
van de apparatuur.
Voor de InSAR-meting is een transponder nodig. Een in Nederland gevestigd
bedrijf (MetaSensing) kan deze leveren. Onderstaande kostenschatting is
gebaseerd op reeds bestelde transponders van de TU Delft.

Tabel 6
Kosteninschatting
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Omschrijving

Kosten

GNSS

€ 20.000 - €30.000

Transponder

€ 6.000
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3.5.2

Benodigde budget voor het plaatsen van instrumenten
Naast het aanschaffen van de apparatuur zijn er ook kosten gemoeid met het
plaatsen van de apparatuur. Aan de plaatsing gaat organisatorisch werk
vooraf (manuren) om te regelen dat het mogelijk is om een locatie in te
richten. Daarnaast moet ook de apparatuur fysiek geplaatst worden,
waarvoor ook gereedschap, manuren en documentatie/verwerking van de
gehele installatie nodig zijn. Het Kadaster gaf aan hiervoor een budget van
€10.000 te rekenen.

3.5.3

Benodigde budget voor het opstellen en uitvoeren van een
inmeetproces
Voor het uitvoeren van jaarlijkse lokale terrestrische metingen t.b.v. de NAP
koppeling wordt in totaal 2,5 dag werk verwacht per meetpunt. Het betreft
een meetploeg van twee mensen die één dag buiten bezig zijn met de meting
en een halve dag nabewerking door één persoon. Dit zijn jaarlijkse kosten die
voorzien moeten worden in het onderhouden van de GNSS-stations.
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4

Adviezen en
aanbevelingen
De adviezen gepresenteerd in dit hoofdstuk geven antwoord op de vijf
onderzoeksvragen van deze studie. De onderzoeksvragen zijn hieronder
nogmaals herhaald:
1. Bij welke meetstations is het zinvol en technisch mogelijk om GNSS- en
InSAR-instrumenten te plaatsen, zodat bodembewegingen gemeten
kunnen worden?
2. Welk type GNSS- en InSAR-instrumenten moeten op wat voor manier
geplaatst gaan worden?
3. Hoe kunnen deze instrumenten het beste aangesloten worden aan het
reeds bestaande netwerk?
4. Wat is een wenselijke methode voor ontsluiting van de data?
5. Wat is de orde-grootte van het budget dat nodig is?
Tenslotte zijn in paragraaf 4.6 aanbevelingen opgenomen, die relevant zijn
voor het vervolgtraject van deze studie.

4.1

Advies met betrekking tot meetstation locaties

4.1.1

Eerste prioriteit stations
Voor zowel de Zeespiegel- als de Bodemdalingsmonitor ligt de prioriteit bij
het in beeld brengen van de bodembewegingen bij getijdenstations, en met
name die stations die gebruikt worden voor het bepalen van de
zeespiegelstijging. De eerste prioriteit ligt daarom bij die stations die op dit
moment daarvoor worden gebruikt: Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden,
Den Helder, Harlingen en Delfzijl.
GNSS
Bij twee locaties (Vlissingen, en IJmuiden) is al GNSS-apparatuur aanwezig in
de directe omgeving. Voor station Hoek van Holland loopt momenteel een
onderzoek naar de geschiktheid voor het plaatsen van GNSS-apparatuur in
kader van het NSGI-netwerk. Ook bij Delfzijl is een GNSS-instrument in de
nabije omgeving aanwezig. In de omgeving van Delfzijl zijn door
delfstofwinning lokaal fluctuaties in de bodembeweging aanwezig. In het
kader van de zeespiegelmonitor de bodemdaling bij het station nodig en
daarom adviseren we om ook een GNSS-ontvanger bij hoofdgetijdenstation
Delfzijl te plaatsen, of de reeds aanwezige apparatuur te verplaatsen.
Naast Delfzijl, adviseren we GNSS-apparatuur te plaatsen bij Den Helder en
Harlingen. Het plaatsen van GNSS-apparatuur is volgens een eerste analyse
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van RWS-CIV technisch mogelijk bij Harlingen en Delfzijl. Bij Den Helder kan
dit alleen bij het inwinstation, aangezien het getijdenstation zelf geen
geschikte locatie is. Om dit mogelijk te maken moeten er wel bij alle drie de
locaties wandcontactdozen worden aangelegd. Voor alle GNSS-antennes geldt
dat deze niet interfereren met de aanwezige apparatuur, aangezien dit
ontvangers zijn.
InSAR
Op basis van de analyse naar reflecties adviseren wij om InSAR-transponders
te plaatsen bij de hoofdgetijdenstations IJmuiden (hier wordt door RWS-CIV
al een transponder geplaatst), Den Helder (het inwinstation) en Hoek van
Holland (getijdenstation). Wij adviseren de InSAR-transponder bij het
inwinstation van Den Helder alleen te plaatsen indien hier ook een GNSSontvanger geplaatst wordt.

4.1.2

Tweede prioriteit stations
De overige kustgetijdenstations merken we aan als stations voor de tweede
prioriteit. Dit zijn: Westkapelle, Roompot Buiten, Scheveningen, Den Oever,
Kornwederzand, Lauwersoog, Vlieland Haven, Oudeschild (Texel) en
Eemshaven.
GNSS
Bij Vlieland Haven en Texel is GNSS-apparatuur reeds aanwezig. Roompot
Buiten en Lauwersoog worden niet als geschikte locaties beoordeeld,
aangezien dit gastlocaties zijn. Dit omdat dit in tegenstijd is met het
uitgangspunt van een robuust en onafhankelijk netwerk. De overige
kustgetijdenstations zijn geschikte locaties voor het plaatsen van GNSSapparatuur. Dit zijn: Westkapelle, Scheveningen, Den Oever,
Kornwerderzand en Eemshaven. Om dit mogelijk te maken moeten ook op
deze locaties wandcontactdozen worden aangelegd. Ook hier geldt dat de
GNSS-antennes niet interfereren met de aanwezige apparatuur, aangezien dit
ontvangers zijn.
InSAR
Voor de tweede prioriteit stations adviseren wij alleen bij de
kustgetijdenstations Westkapelle, Vlieland Haven en Oudeschild (Texel)
InSAR-apparatuur te plaatsen. De overige stations zijn op basis van het
reflectieonderzoek ongeschikt.
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Tabel 7
Overzicht van de
prioritering voor het
plaatsen van GNNSapparatuur en
InSAR-apparatuur

Samenvattende tabel prioriteit 1 & 2 meetstations

Prioriteit 1

4.1.3

Station

Apparatuur

Advies

Vlissingen

GNSS

Reeds aanwezig

InSAR

Ongeschikt

GNSS

Lopend onderzoek

InSAR

Geschikt

GNSS

Reeds aanwezig

InSAR

Wordt al apparatuur geplaatst

GNSS

Geschikt mits in overleg met de

Hoek van Holland
IJmuiden
Den Helder
(inwinstation)

gemeente bomen gekapt/gesnoeid
worden, of de apparatuur hoger
geplaatst wordt.
InSAR

Geschikt, maar InSAR transponder
niet op de huidige mast plaatsen.
Plaatsing op dak of eventueel
hogere mast.

Harlingen

GNSS

Geschikt

InSAR

Ongeschikt

GNSS

Mogelijk geschikt*

InSAR

Ongeschikt

Oudeschild

GNSS

Reeds aanwezig

(Texel)

InSAR

Geschikt, maar InSAR-transponder

Prioriteit 2

Delfzijl

liefst zover mogelijk van GSM
antenne plaatsen.
Vlieland Haven

GNSS

Reeds aanwezig

InSAR

Geschikt, maar InSAR-transponder
liefst zover mogelijk van GSM
antenne plaatsen.

Westkapelle

GNSS

Geschikt, InSAR-transponder niet op
de mast maar op het gebouw
plaatsen.

Roompot Buiten
Scheveningen
Den Oever
Kornwerderzand
Lauwersoog
Eemshaven

InSAR

Geschikt

GNSS

Ongeschikt

InSAR

Ongeschikt

GNSS

Geschikt

InSAR

Ongeschikt

GNSS

Geschikt

InSAR

Ongeschikt

GNSS

Geschikt

InSAR

Ongeschikt

GNSS

Ongeschikt

InSAR

Ongeschikt

GNSS

Geschikt

InSAR

Ongeschikt

* De reeds aanwezige GNSS-apparatuur die op een afstand van 800 m van
het getijdenstation aanwezig is, zou mogelijk ook verplaatst kunnen worden.
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Binnen een NSGI overleg werd aangekaart dat de golfplaten bij het
hoofdgetijdenstation mogelijk voor verstoring zorgen. Hiervoor is een
testmeting noodzakelijk.

4.2

Advies met betrekking tot het type instrumenten
GNSS
Binnen de GNSS-netwerken in Nederland worden een aantal type en merken
apparatuur (ontvanger en antenne) gebruikt. Enerzijds is het voordelig om
maar een beperkt aantal merken apparatuur te gebruiken, om zo een wirwar
aan meetapparatuur van verschillende merken te voorkomen (praktischer in
beheer) en de metingen vergelijkbaarder zijn. Anderzijds zorgt een
verscheidenheid aan merken er ook voor dat de meetnetwerken robuuster
zijn tegen uitval van een type of merk meetapparaat, door welke oorzaak dan
ook. Ons advies is om aan te sluiten op de al eerder door het Kadaster
aangeschafte merken, om zo de diversiteit te behouden. De keuze voor welk
merk wordt aangeschaft hangt dan af van de prijs en de ruimtelijke
spreiding. De ruimtelijke spreiding is voornamelijk gewenst vanwege de
robuustheid van het meetnetwerk. Het is niet wenselijk om één merk in
Noord-Nederland te hebben, omdat bij uitval van de ondersteuning een heel
gebied niet meer bemeten wordt.
Verder, wordt geadviseerd om de GNSS–apparatuur bij GNSS-fabrikanten
aan te schaffen, die voor langere tijd ondersteuning bieden. Met het oog op
de levensduur van de mast wordt aangeraden om qua materiaalkeuze voor
RVS316 te gaan.
InSAR
Ons advies is om InSAR-transponders te plaatsen bij GNSS-stations en geen
gebruik te maken van hoekreflectoren, omdat deze meer praktische nadelen
hebben. Hoekreflectoren zijn namelijk groot en zwaar, reflecties kunnen
verstoord worden (e.g. weer, fauna) en ze vereisen periodiek onderhoud.
Naast dat InSAR-transponders deze nadelen wegnemen, heeft deze ook het
voordeel dat het signaal van beide satellietbanen (ascending en decending)
ontvangen kan worden.

4.3

Advies met betrekking tot het aansluiten aan het
reeds bestaande netwerk
Koppeling GNSS, InSAR en NAP
De GNSS-metingen bepalen de positie in ellipsoïdische hoogte. Voor de
toepassing voor de zeespiegelmonitor adviseren wij deze hoogte te vertalen
naar de hoogte t.o.v. het NAP-nulvlak. Wij adviseren dit te doen door middel
van waterpassingen en tachymetrie. Dit gebeurt o.a. ten opzichte van
nabijgelegen (diepgefundeerde) hoogtemerken, ten behoeve van de
koppeling met NAP. Dezelfde kalibratie is nodig voor:
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1. De positie van de GNSS-antenne om de continue hoogtebepaling te
kalibreren en te koppelen aan het NAP-nulvlak.
2. Het NAP-peilmerk in het getijdenstation om de positie van de
waterstandsmeting (vlotter of radar in getijdenstation) te bepalen.
Voor de GNSS-stations binnen het AGRS-netwerk worden ieder jaar de
bodembeweging in kaart gebracht d.m.v. terrestrische deformatiemetingen,
voor GNSS-stations binnen het NETPOS-netwerk is dit 5-jaarlijks. De
kuststations waar GNSS-apparatuur reeds aanwezig is, maken allemaal deel
uit van het AGRS–netwerk. Wij adviseren de terrestrische
deformatiemetingen voor de nieuwe stations ook jaarlijks uit te voeren.
Naast de regionale deformatiemetingen, werden in het verleden gemiddeld
eens per 20 jaar Nauwkeurigheidswaterpassingen (NWP) uitgevoerd om de
verplaatsingen van de merken zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Het
monitoren van bodembeweging was hierbij geen primair doel. In de
meetopzet waren maar een beperkt aantal meetlocaties, die in alle NWPs
voorkwamen. Dit komt doordat bij latere NWPs nieuwe ondergrondse merken
zijn bijgeplaatst, en die dus nog niet in eerdere NWPs werden gemeten.
Daarnaast verdwijnen soms ondergrondse merken.
Het advies is om bodembeweging in de volgende NWP als primair doel mee te
nemen en nader onderzoek te doen naar de frequentie waarvoor mogelijk op
kleinere schaal NWPs gewenst zijn.
Bij het uitvoeren van een NWP wordt de verschuiving van het NAP ten
opzichte van de geoïde gecorrigeerd. Dit zorgt voor een sprong in de
gemonitorde zeespiegelstijging. Deze sprong is geleidelijk omdat de correctie
over een jaar wordt verspreid. We adviseren toekomstige correcties van het
NAP ook mee te nemen in de zeespiegelmonitor, zodat de geanalyseerde
trend het dichtst in de buurt komt van de absolute zeespiegelstijging (de
hoogte ten opzichte van de geoïde).
InSAR-apparatuur wordt alleen geadviseerd om bij GNSS-apparatuur te
plaatsen. Op deze manier kan de koppeling met het NAP-vlak gemakkelijk
gerealiseerd worden.
GNSS-apparatuur plaatsen bij stabiel veronderstelde peilmerken op
de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug
Voor het in kaart brengen van de verplaatsing van het NAP-nulvlak adviseren
wij te kijken naar de plaatsingsmogelijkheden van GNSS-apparatuur (na)bij
stabiel veronderstelde de NAP-peilmerken. Voor deze locaties kan vervolgens
worden gekeken of deze ook geschikt zijn voor het plaatsen van InSAR.
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4.4

Advies met betrekking tot het ontsluiten van de
gegevens
Werkproces
De dagelijks en wekelijks berekende coördinaten voor NETPOS en AGRS
bieden samen met de RINEX genoeg handvatten om een werkproces voor het
analyseren van de zeespiegelstijging op te zetten.
Verantwoordelijkheid
Maak één partij verantwoordelijk voor alle geodetische handelingen rondom
de ontsluiting van bodemmetingen. Het NSGI is hiervoor de beste partij,
omdat het een samenwerking tussen Kadaster en RWS betreft met als doel
instandhouding van de geodetische infrastructuur en de
informatievoorziening daarover. De metingen die daarvoor gedaan worden
kunnen gebruikt worden voor het bepalen van bodembewegingen en daarom
lijkt het NSGI de meest geschikte partij voor het ontsluiten van
bodemmetingen.
Aansluiten nieuwe stations
Voor de nieuw aan te sluiten stations moet de GNSS-antenne van de
getijdenstations zelf als onderdeel van het AGRS-netwerk ingemeten worden.
Maak dit een onderdeel van het jaarlijks inmeten van het AGRS-netwerk voor
de getijdenstations.
Continuïteit
De gegevens moeten beschikbaar zijn via één datacentrum, in één en
hetzelfde referentiestelsel. Dus getijdemetingen en GNSS-metingen in een
duidelijk gedefinieerd verticaal coördinatenstelsel, bij voorkeur NAP. Op deze
manier kunnen de lokale getijdemetingen vertaald worden naar de
hoogtemetingen van de GNSS- en InSAR-apparatuur.
Ontsluiting via bestaande platforms
Als laatste is het waardevol om de data ook via bestaande platforms te
ontsluiten. SONEL is hiervoor een interessante partij, omdat zij zich op
zeespiegelmetingen richten. Hiervoor is geen extra inspanning nodig
aangezien SONEL de data momenteel zelf bij DGPA ophaalt. Het platform is
vooral interessant vanwege de onafhankelijke analyses, welke als inspiratie
of verificatie kunnen dienen.
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Tabel 8
Kosten overzicht
voor het plaatsen
van GNSSapparatuur en
InSAR-apparatuur

Advies met betrekking tot het benodigde budget
Station

Prioriteit 1

4.5

Hoek van

Advies

Kosten

Kosten

Kosten opstellen

apparat

instrumen

plaatsen

+ uitvoeren

uur

ten

GNSS*

€ 20.000 -

Holland

inmeet-proces
€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

terrestrische

InSAR

€ 6.000

metingen in totaal

GNSS

€ 20.000 -

€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

+ kosten

terrestrische

€ 6.000

bomen

metingen in totaal

kappen

2,5 dag werk

€ 10.000

jaarlijkse lokale

2,5 dag werk
Den Helder
(inwinstation)
Harlingen

InSAR
GNSS
InSAR

€ 20.000 € 30.000

terrestrische

-

metingen in totaal
2,5 dag werk

Delfzijl

GNSS**
InSAR

€ 20.000 -

€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

terrestrische

-

metingen in totaal

Prioriteit 2

2,5 dag werk
Oudeschild

GNSS

-

(Texel)

InSAR

€ 6.000

Vlieland

GNSS

-

Haven

InSAR

€ 6.000

Westkapelle

GNSS

€ 20.000 -

€ 10.000

-

€ 10.000

-

€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

terrestrische

InSAR

€ 6.000

metingen in totaal

GNSS

€ 20.000 -

2,5 dag werk
Schevening
en
InSAR

€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

terrestrische

-

metingen in totaal
2,5 dag werk

Den Oever

GNSS
InSAR

€ 20.000 -

€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

terrestrische

-

metingen in totaal
2,5 dag werk

Kornwederz

GNSS

and
InSAR

€ 20.000 -

€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

terrestrische

-

metingen in totaal
2,5 dag werk

Eemshaven

GNSS
InSAR

€ 20.000 -

€ 10.000

jaarlijkse lokale

€ 30.000

terrestrische

-

metingen in totaal
2,5 dag werk

* Als het huidige GNSS-station verplaats kan worden zijn er geen
aanschafkosten voor apparatuur.
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** De reeds aanwezige GNSS-apparatuur die op een afstand van 800 m van
het getijdenstation aanwezig is, zou mogelijk ook verplaatst kunnen worden.
Dit moet worden nagegaan, hiervoor is vooral een testmeting bij het
hoofdgetijdenstation van belang. Hiermee zouden de instrument
aanschafkosten komen te vervallen, maar blijven de plaatsingskosten.

4.6

Aanbevelingen
1. De bodemdalingsanalyse kan worden opgestart voor de getijdenstations
die reeds overlappen met het NSGI-netwerk. Dit zijn: Hoek van Holland,
IJmuiden, Vlissingen, maar ook Vlieland, Texel en West-Terschelling.
2. Op 6 meetlocaties worden jaarlijks absolute zwaartekrachtmetingen
uitgevoerd met als doel de beweging van het NAP-nulvlak te bepalen.
Onderzocht moet worden in hoeverre deze metingen kunnen bijdrage aan
de zeespiegelmonitor.
3. Voor de GNSS-stations is het van belang om de funderingsdiepte in kaart
te brengen van het gebouw/getijdenstation waarop ze geplaatst gaan
worden.
4. GNSS-meetcampagnes (waarbij periodiek een meetopstelling wordt
geïnstalleerd) bieden een mogelijke tijdelijke oplossing voor uitbreiding
van het GNSS-netwerk richting zee. Dit zou kunnen op platforms die in de
toekomst verdwijnen, als voorloper op GNSS-stations bij de nog te
realiseren windmolenparken. Deze methode is qua lange termijn strategie
minder robuust en aantrekkelijk.
Aandachtspunt vanuit de zeespiegelmonitor hierbij is bovendien dat er op
de locatie ook waterstandsmetingen uitgevoerd moeten worden.
5. Bij de plaatsing van apparatuur in de toekomst, moet meegenomen
worden of deze locatie voor langere periode geschikt zal blijven. Dit
maakt plaatsing op een getijdenstation bijvoorbeeld wenselijker dan op
bijvoorbeeld een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat dat maar voor een
beperkt aantal jaren gebruikt wordt.
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Bijlagen
A

Meetstations

A.1

Mogelijk geschikte meetstations voor GNSSapparatuur


Overzicht van de stations zoals door RWS-CIV aangeleverd.



In kaartbeeld van Figuur 9 is Maassluis is toegevoegd, omdat dit een
meetstation is met een lange meetreeks
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