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1 Situering 

Hydrografische peilingen zijn driedimensionale metingen die toelaten om de topografie van de 

zeebodem en de bodem van rivieren in beeld te brengen. Jaarlijks geeft de Vlaamse overheid ongeveer 

10 miljoen euro uit aan hydrografische peilingen op het Belgisch deel van de Noordzee en in het 

Schelde-estuarium. Hiervoor worden eigen diensten ingeschakeld (Agentschap Maritieme 

Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, Team Vlaamse Hydrografie), maar ook meerdere externe 

partijen, waarbij dagelijks verschillende schepen deze peilingen uitvoeren.  

Voor het uitvoeren van deze dieptemetingen wordt gebruik gemaakt van akoestische meetsystemen 

zoals singlebeam en multibeam apparatuur. Naast de uitvoering van dieptemetingen vindt er tevens een 

continue monitoring plaats van de topografie van het strand, de dynamische duinen, slikken en schorren 

aan de Belgische kust en in het Schelde estuarium d.m.v. airborne laserscanning. De ingewonnen data 

wordt verder verwerkt tot nauwkeurige LAS bestanden en opgedeeld in maaiveldpunten (alle punten op 

het maaiveldoppervlak), niet-maaiveldpunten of vegetatiepunten (alle overige punten, behalve 

uitschieters en onnauwkeurige punten) en punten op water. Deze LAS bestanden worden vervolgens 

verwerkt tot gebiedsdekkende digitale elevatiemodellen (DEM’s). 

De meetresultaten van zowel de echosounding metingen als de LIDAR opnames kunnen worden 

verwerkt tot enerzijds gebiedsdekkende alti-bathymetrische bodemgrids waardoor de Vlaamse Overheid 

in staat is om verschilkaarten, volumebepalingen en dwarsprofielen over grote oppervlaktes en van 

oever tot oever te berekenen. Deze alti-bathymetrische bodemgrids worden vandaag manueel verwerkt 

m.b.v. verschillende softwarepakketten en door gebruik te maken van verschillende 

interpolatiemethodieken in functie van de brondata.  

Deze resultaten worden gebruikt om:  

1. Nautische kaarten te produceren 

2. De dagdagelijkse onderhoudsbaggerwerken voor de Vlaamse havens aan te sturen 

3. Strategische toepassingen (onderzoek) 

a. Morfologische analyse 

b. Habitatkaarten 

c. Numerieke modellen 

Met de huidige meettechnologieën, zijnde de combinatie van echosounding en LIDAR, vergt het een 

hoge mate van inspanning om de intergetijdengebieden met de vereiste nauwkeurigheden efficiënt 

op te meten. De LIDAR opnames worden bij laag water uitgevoerd om een zo groot mogelijk verticaal 

bereik op te meten. Omgekeerd dienen de multibeam echosounding (MBES) metingen bij hoog water 

opgemeten te worden om een maximale verticale overlap met de aansluiting van de LIDAR metingen te 

garanderen. Gezien het korte tijdsvenster (ongeveer één uur omdat gemeten dient te worden bij laag- 

en hoogwater respectievelijk), de complexiteit van de metingen en het veelvuldig gebruik naar 

dergelijke gebiedsdekkende DEM’s is een efficiëntie winst minimaal, anderzijds wordt met deze 
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innovatieve vraagstelling een geïntegreerd resultaat van de resp. droge en natte zones beoogd. 

Bovenstaande argumentatie is schematisch samengevat in Figure 1. 

 

Figure 1: Huidige methodiek voor het opmeten van altimetrische (LIDAR) en bathymetrische 
(Echosounding) data 

Het gebruik van de hydrografische peilingen is noodzakelijk voor drie prioritaire doelstellingen:  

1. Het garanderen van een veilige scheepvaart.  

2. De monitoring en het aansturen van de onderhoudsbaggerwerken.  

3. Het onderzoek en monitoring betreffende e.a. eco-morfologie.  
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2 Scherp stellen van de vraag 

Het Schelde estuarium heeft een bijzondere economische waarde als directe toegang tot de havens van 

Antwerpen en Rotterdam. Het gebied resorteert ook onder Natura 2000 dat de toekomst van Europa’s 

meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats) verzekert. Alle lidstaten van de 

Europese Unie nemen in de Natura 2000 gebieden maatregelen om de Europese soorten en hun 

leefgebieden ook in de toekomst kansen te geven. 

Het Schelde estuarium en het Belgisch gedeelte van de Noordzee dekt een gebied van +4 000 km² en is 

zeer complex; het kent een hoge turbiditeit (troebelheid water), is een druk bevaren zone, heeft een mix 

van zoet en van zout water en heeft een gevarieerde bodemsamenstelling. Het masterplan stelt de 

ontwikkeling van een nieuw technologisch systeem voorop om de bathymetrische gegevensverwerking 

en de productie van een gebiedsdekkende digitale kaart sneller en aan een aanvaardbare kost te 

realiseren.  

De huidige werkwijze om een digitale kaart van het Schelde estuarium en het Belgisch deel van de 

Noordzee te bekomen steunt op twee sensortechnieken; nl. 1) multi-beam echosounders (MBES) en 2) 

LIDAR, grotendeels voor topografie doeleinden. Dit resulteert in een te trage meetfrequentie voor een 

gebiedsdekkende kaart. Het Belgisch deel van de Noordzee wordt elke 7 jaar geüpdated, de Beneden 

Zeeschelde en de Westerschelde jaarlijks en de Boven Zeeschelde elke twee jaar. Bovenstaande 

technieken zijn arbeidsintensief qua inmeten, tevens is de aanmaak van een digitale kaart complex en 

resulteert dit in een lang verwerkingsproces, o.a. omdat de diverse meetzones inclusief overlap dienen 

gekalibreerd te worden. De beschikbaarheid van recente data op frequente basis aan redelijke kost is 

onmogelijk met de huidige technieken. Dit resulteert immers in een significante uitbreiding van de vloot 

en middelen. Idealiter beschikt Maritieme Toegang nochtans over een dynamische digitale basiskaart 

met bathymetrische informatie. Minimaal een jaarlijkse update van de gebiedsdekkende kaart aan een 

redelijke kost zou al een significante stap voorwaarts betekenen. 

De inwinning van gegevens in de vaargeul met MBES bedraagt gemiddeld €540/km², de ondiepe zones, 

of het intergetijdegebied, kosten echter een veelvoud hiervan. Het intergetijdegebied bestrijkt minstens 

40% van de totale oppervlakte van het estuarium. Maritieme Toegang beschikt vandaag amper over 

bathymetrische gegevens van dit gebied omdat sommige zones met de huidige gehanteerde technieken 

niet kunnen worden gepeild. 

Een bijkomende problematiek vormt de interpolatie van de peildata. De praktijk wijst uit dat er 

gegevens van grote stukken van de bodem ontbreken. Dit leidt tot inschattingen die de facto een 

onnauwkeurig eindresultaat geven.  

Tijdens het project werden 6 use cases onderzocht in functie van toegevoegde waarde en complexiteit: 

1. Naadloze integratie van topografisch gebied met bathymetrie 

2. Validatie van de topologie van de zeebodem (validatie van het digipol algoritme) 
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3. Een verbetering van het peilprogramma – vandaag periodiek – door real-time baggerkritische 

zones te monitoren (bv via radar) 

4. Een digitaal model van het integrale estuarium gebaseerd op Airborne Electromagnetic 

Bathymetry sensoren, een nieuwe techniek die vandaag niet wordt gebruikt. 

5. Geavanceerde beeldverwerkingsalgoritmes en processen gebaseerd op de fusie van (remote) 

sensing technieken 

6. Een geparametriseerd fysisch model van de samenstelling van bodem/waterkolom om de 

surveys efficiënter te maken en bijkomende data te hebben (morfo-ecologische). 

Onderstaande figuur geeft de inschatting weer die samen met MOW werd gemaakt na studie van zowel 

techniek als de resp. business cases: 

 

Figure 3: Afweging van de resp. use cases 

Het project resulteerde in het samenvoegen van case 4 en 5 (invoeren van nieuwe peiltechieken) en 6 

(bodem- en waterkolomstelling) wellicht ook interessant omwille van het predictief vermogen dat 

hierdoor in het project wordt geïntroduceerd. 

Het project dat we momenteel voorleggen beoogt de ontwikkeling van een innovatieve toolbox 

teneinde een digitale kaart te bekomen van het ganse Schelde Estuarium (incl. het Belgisch Continentaal 

Plat) gebruik makende van sensorfusie van bestaande sensortechnieken, ook ongebruikte technieken in 

de mariene sector, waarbij geavanceerde signaalverwerkingstechnologie centraal staat. 

Het project streeft naast de bathymetrie ook na om de samenstelling van de waterkolom te kennen, en 

in het bijzonder de detectie van sedimentwolken. Deze hebben immers een nefast gevolg op de 

meetresultaten van passieve optische meettechnieken (bv. LIDAR) enerzijds, anderzijds laten ze niet toe 

om MBES metingen uit te voeren gelijktijdig met het baggeren i.f.v. de aansturing en controle van dit 

proces. 

Tenslotte wenst het project een antwoord te bieden op de betrouwbare detectie van de 

bodemsamenstelling. Het Schelde estuarium kent grosso modo 3 sedimenttypes: slib, fijn zand en zand. 
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Zowel in functie van sediment transport als in functie van eco-morfologische doeleinden ontbreekt het 

vandaag aan meetgegevens. 

Onderstaand figuur schetst het beoogde systeem: 

 

 

Figure 4: Framework van de beoogde oplossing 

Het project beoogt bestaande technieken (MBES/SBES/LIDAR) te combineren met remote sensing 

technieken en nieuwe modelleerprincipes. 

Diverse technische domeinen werden onder de loep genomen: 

 

Figure 5: Scope van de technologische oriëntatie  



 

P a g e  | 8   

3 State of the art 

In de huidige commerciële dienstverlening vinden we naast akoestische methodes vaak oplossingen 

terug op het principe van optische beeldverwerking. Deze technieken leiden de diepte af op basis van 

lichtreflectie. Die neemt echter af in functie van de lichtabsorptie a) als gevolg van de waterkolom 

samenstelling (lichtpropagatie op turbiditeit, algen, …) en b) als gevolg van de diepte. De techniek biedt 

goede resultaten in gebieden zoals Golf van Mexico, Australie, etc. die zich door hun ideale 

omstandigheden (helder water) lenen voor deze technieken. Commerciële aanbieders halen verticale 

nauwkeurigheden van 10% en meten tot op een waterdiepte van 30 m. 

Het resultaat neemt echter aanzienlijk af in complexere gebieden zoals Baltische en Kaspische zee. In de 

praktijk geldt als vuistregel dat LIDAR-beelden kunnen worden opgewerkt tot 2,5 keer de secchi diepte 

(maatstaf voor diepte-helderheidsmeting). In concreto betekent dit dat de verticale nauwkeurigheid 

15%-20% bedraagt voor een maximale waterdiepte van 8 m.  

Het Schelde Estuarium is een extreem complex gebied met een visuele zichtbaarheid vaak minder dan 

30 cm en vraagt dus andere technieken. We citeren graag een wereldauthoriteit op het vlak van 

optische beeldverwerking; Prof Legleiter, Department of Geography University of Wyoming; “I think 

your river of interest will be a very challenging case for passive optical remote sensing. The combination 

of high turbidity, muddy substrate, and relatively large depths imply that the bottom probably would 

not be detectable by most imaging systems, or would at best provide only limited information. I suspect 

that green lidar might be a little better, but not by much – I wouldn’t get my hopes for that approach, 

either.” 

Een overzicht van de diverse technieken en hun huidige performantie: 

 

Figure 6: commerciële technieken onder de loep 
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Er werden diverse technieken geïdentificeerd in dit onderzoeksstadium die een belangrijke sleutel 

kunnen vormen in de oplossing; ze zijn vnl. gebaseerd op enerzijds indirecte metingen en anderzijds 

geavanceerde predictiemodellen voor diepte: 

AEMB-Airborne Electro-Magnetic Bathymetry 

Deze techniek is nog niet commercieel beschikbaar, maar wordt enkel nog maar toegepast in 

onderzoeksprojecten zoals in een project in Broken Bay te New South Wales.  De gehaalde 

nauwkeurigheid bedroeg 0,3m tot 0,5m voor waterdieptes tot 10m. Bij waterdieptes tot 30m 

was de behaalde nauwkeurigheid 1 à 2m. Deze techniek is onafhankelijk van de turbiditeit of 

aanwezigheid van brekende golven, maar de uitdaging ligt vooral in de analyse van de bijdrage 

van de afzonderlijke weerstand van de waterkolom, het sediment en de bodem. 

Bathymetry from inverse wave refraction 

De techniek maakt gebruik van de terugkerende energie van een radarsysteem. Er werden reeds 

testen uitgevoerd met bv. een Furuno X-band Radar met horizontale polarisatie. Daarnaast zijn 

er nog andere parameters nodig zoals windsnelheid, golfhoogte, stroomsnelheid en een 

referentie-bathymetrie. De verticale resolutie bedraagt 10-20% van de diepte en de horizontale 

resolutie bedraagt 1 km. De techniek kan toegepast worden in geval van troebel water. Meer 

informatie: http://www.vliz.be/wiki/Bathymetry_from_inverse_wave_refraction 

WKB - Wave kinematics bathymetry 

Deze techniek maakt gebruik van high resolution satelliet beelden en is gebaseerd op het feit 

dat golven vertragen in ondieper water. De moeilijkheid ligt in het bepalen van de golfsnelheid. 

De techniek maakt hiervoor gebruik van twee of meer beelden waarvan het tijdsverschil 

nauwkeurig gekend is (1à20sec). De verticale resolutie bedraagt 5-10% van de diepte; de 

horizontale resolutie bedraagt 50-200m. Deze is toepasbaar zowel vanuit de ruimte als vanuit 

een vliegtuig en kan toegepast worden in geval van troebel water. Echter is deze techniek niet 

optimaal geschikt voor het bepalen van de bathymetrie van een rivier. 

De bovenstaande technieken schetsen in ieder geval opportuniteiten op voorwaarde dat ze 

gecombineerd worden met een geavanceerde fysische modellering van het Schelde estuarium en 

Belgisch gedeelte van de Noordzee. Bovenop een digitale bathymetrische kaart wenst het project ook 

de watersamenstelling en bodemtype te kennen. De samenstelling van de waterkolom ontbreekt 

vandaag alsook een gebiedsdekkend fysisch model van het Schelde estuarium in functie van 

bathymetrie. 

  

http://www.vliz.be/wiki/Bathymetry_from_inverse_wave_refraction
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Er werden in het project duidelijke doelen bepaald die de innovatiegraad relatief scherp stellen ten 

opzichte van de huidige stand van zaken: 

Vraagstelling Delta tov huidige situatie 

Data-inwinning binnen een periode van  1 week Vandaag zijn dit maanden tot zelfs jaren op het 
Belgische Continentaal Plat 

Een meting van het ganse dieptebereik van de estarium 
(0-50m) dat leidt tot een kaart van het ganse estuarium 

Vandaag typisch de vaargeul: 10m-17m 

Kaartproductie binnen de 2 maand, idealiter een 
continue real-time systeem gebaseerd op predictie 

Een procesverbetering met minstens een factor 2 

Eenzelfde dieptenauwkeurigheid als de actuele digitale 
elevatiemodellen afgeleid van een MBES-peiling* 

MBES is de nauwkeurigste brondata die vandaag 
beschikbaar is. Andere meettechnieken (zie hoger) zijn 
een factor slechter 

Eenzelfde (spatiale) resolutie als de actuele digitale 
elevatiemodellen van een MBES-peiling 

 

 

* Er werden tevens minimale vereisten opgesteld omwille van de complexiteit: Nauwkeurigheid van het 
DEM: 

o met eenzelfde diepte nauwkeurigheid als de actuele DEM’s afgeleid van een SBES-peiling 

o met eenzelfde (spatiale) resolutie als de actuele DEM’s van een SBES-peiling 

 

 Deze bovenstaande nauwkeurigheden dienen minstens in één van de twee dieptezones bereikt te 

worden: 

o in ondiepe (0 – 7 m) troebele wateren en aangrenzende intra- en supratidale gebieden met 

data-inwinning binnen een periode van één week 

o in diepere (10 - 17 m) troebele wateren 

Het realiseren van deze minimale vereisten leidt tot een significante verbetering van de huidige werkwijze 

voor het inwinnen van gegevens voor de aanmaak van gebiedsdekkende DEM’s die gebruikt worden voor 

geomorfologische analyse, voor het opstellen van habitatkaarten en in numerieke modellen. 
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4 Haalbaarheid van het innovatieproject 

De huidige set van basis technologieën zijn gebaseerd op (in-)directe metingen en zijn ofwel te duur 

(MBES) of ontoereikend (bv LIDAR) voor de vooropgestelde doelstellingen. De verwachte vooruitgang in 

deze technieken is niet van die orde dat we louter op deze methodes kunnen betrouwen voor 

vooropgestelde oplossing.  

Het project richt zich dan ook om bovenstaande technieken aan te vullen en een drastisch andere 

methodiek met bijhorende toolbox te ontwikkelen teneinde frequenter een gebiedsdekkend DEM te 

bekomen.  

Andere inwinningsmethodes dienen dan ook geëxploreerd te worden. We denken hierbij aan bv. AEMB, 

SAR, hyperspectraal beelden, etc. Er is tal van data beschikbaar waarop de opdrachtnemer een beroep 

kan doen in functie van de nieuwe methode. Deze inwinningstechnieken vereisen uiteraard nieuwe 

verwerkingsmethodes inclusief correctiemodellen om een altimetrische bathymetrie te bekomen. 

Momenteel gaan we er van uit dat diverse technieken dienen gefusioneerd te worden, waarbij wellicht 

gebruik wordt gemaakt van partiële beeldinformatie, in combinatie met een predictief model gebaseerd 

op het fysisch gedrag van de waterkolom en het sediment teneinde de minimum doelstellingen te 

kunnen overstijgen. 

Gelet op de huidige stand van de techniek stelt dit project een zeer ambitieuze doelstelling voorop, 

nochtans zijn er voldoende indicaties dat dit O&O project als uitermate complex maar haalbaar te 

beschouwen is. Maritieme Toegang heeft bijgevolg een aantal minimum prestatie-eisen opgelegd 

waardoor ongetwijfeld de haalbaarheid toeneemt, maar hierdoor ook beter aansluiten op de 

uiteenlopende competenties/disciplines, achtergronden en kennisniveaus van de actoren 

(kennisinstellingen & industrie). Zelfs deze vooropgestelde minima blijven vooruitstrevend omdat ze 

vandaag met de huidige inwinningsmethodes en verwerkingstechnieken onhaalbaar zijn. 

Het project kent overigens diverse deelaspecten die op zich onontbeerlijk zijn om op termijn het 

einddoel te realiseren. In het bijzonder vermelden we hier het fysisch model van de waterkolom, het 

gedrag van sediment, sensor fusie technieken, correctiemodellen (bv sedimentwolken, atmosferisch, …), 

bodemsamenstelling, etc. Ze vormen de facto een belangrijke meerwaarde ten opzichte van de huidige 

situatie.  

We concluderen dan ook dat desondanks de complexiteit het project haalbaar kan worden beschouwd. 
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5  O&O gehalte binnen het project 

Het innovatieperspectief situeert zich op diverse aspecten. In eerste instantie is er op technologisch vlak 

een nieuwe toolbox en proces te ontwikkelen. Gelet op de huidige stand van de techniek vormt dit 

belangrijke uitdaging waarbij een significante technologische vooruitgang wordt gevraagd teneinde de 

einddoelstellingen te realiseren. 

Het project vraagt innovatie en vernieuwing voor alle betrokken stakeholders. 

Maritieme Toegang beoogt een nieuwe inwinnings- en verwerkinsmethode en zal hiervoor haar interne 

processen en bestaande infrastructuur dienen af te stemmen. We gaan er van uit dat nieuwe processen 

en dito infrastructuur ontwikkeld dienen te worden op het vlak van data stockage, data mining, etc. 

Maritieme toegang zal ook nieuwe applicaties ontwikkelen op vlak van morfologische analyses en 

habitatkartering op basis van de projectresultaten. 

Wat de opdrachtnemers betreft merken we een belangrijke verschuiving van dienstverleners die 

enkelvoudige inwinningstechniek hanteren naar multi-sensoren. Het project bewerkstelligt een 

aanzienlijke kennisopbouw op technisch vlak en qua multidisciplinariteit. Tenslotte zal de 

opdrachtnemer ook een verdienmodel en marktroute dienen te ontwikkelen voor deze nieuwe 

technologie. 

De toolbox zelf, het voorwerp van de opdracht, kent uiteraard een hoge complexiteit. Sleutels zitten 

momenteel nog in (basis)onderzoek en worden bijgevolg amper of niet commercieel toegepast. Elk van 

de deelaspecten vormt een intellectuele uitdaging op zich, de integratie ervan en de verwachte 

technische performanties gelet op de stand van de techniek resulteren in een hoog O&O gehalte. 


