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1 Introductie

In het kader van de aanleg van Maasvlakte 2 wordt specialistisch geo-archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Dit in verband met de archeologische en paleontologische rijkdom van
de sedimentlagen waaruit op grote schaal zand wordt gewonnen (Figuur 1). De al
opgebaggerde en gedocumenteerde vondsten zijn waardevol, maar missen veelal een
geologische context. Informatie uit welke geologische laag de vondsten afkomstig zijn, kan
worden gebruikt om af te leiden hoe het landschap eruit zag toen vroege mensen en dieren
er leefden. Om deze context te leveren is er een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door
TNO, Deltares en Marine Sampling Holland met als doel een beter overzicht van de
stratigrafie en de vondstenniveaus te krijgen. In eerste instantie werd de zandwinput
systematisch bevist met sleepnetten om een inzicht te krijgen in de dichtheid van
archeologische en paleontologische vondsten in de zandwinput. Tijdens deze visdagen is er
ook een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit de inzet van twee soorten
seismische meetsystemen (een “Chirp” en een “Boomer”) en een Side-Scan Sonar waarmee
gedetailleerde beelden van de zeebodem worden gemaakt (Figuur 2). Met behulp van de
Chirp en Boomer wordt een ondergrond-profiel gemaakt. De inzet van de Side-Scan Sonar is
nieuw en deels experimenteel in een dergelijk onderzoek. Een belangrijk onderdeel is dan
ook te onderzoeken wat de meerwaarde is van de inzet van de Side-Scan Sonar bij
archeologische / paleontologische prospectie op zee. Verdere onderzoeksvragen voor het
onderzoek met de Side-Scan Sonar, Chirp en Boomer zijn:

Figuur 1. Locatie zandwinput van de Maasvlakte 2 ongeveer 10 km zeewaarts van de Maasvlakte 2.
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- Kunnen afzonderlijke botten of accumulaties van botten worden herkend op de Side-
Scan Sonar beelden?

- Hoe ziet de zeebodem eruit vlak vóór en vlak ná de zogenaamde vistochten waarbij
aan het oppervlak liggende macropaleontologische resten en eventuele artefacten
met een sleepnet worden verzameld?

- In hoeverre verschilt de bodem van de zandwinput van de omringende onverstoorde
zeebodem?

- Kunnen geologische niveaus worden herkend met de Side-Scan Sonar?
- Kunnen met behulp van seismiek dieper liggende geologische eenheden en

structuren worden herkend die door de zandwinning op een diepte zijn komen te
liggen binnen het bereik van de seismische apparatuur (bijvoorbeeld hypothetische
afzetting B of C in Figuur 2)?

Figuur 2. Uitgevoerde boor- en sonarcampagne. De boorlocaties zijn zo gekozen dat een samengestelde boring
wordt gevormd. Vondsten uit de winput kunnen hiermee gekoppeld worden aan geologische lagen. De Side-Scan
Sonar geeft een goed beeld van de morfologie van de put. Sterke anomalieën, afkomstig van grote botten, worden
mogelijk worden herkend.
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2 Overzicht ingezette geofysische apparatuur

2.1 Navigatie

Aan boord van het schip, op het dak van de brug, was een C-NAV GPS gemonteerd voor de
positiebepaling. Alle ingezette technieken gebruikten deze positie met een correctie voor de
positie bij benadering van de apparatuur.

2.2 Chirp sub-bottom profiler (X-star)

De ondiepe seismische metingen zijn uitgevoerd met het Chirp sub-bottom profiler, in dit
geval het X-star systeem van de firma Edgetech (Figuur 3). De X-star is een breedband FM
hoge resolutiesysteem dat een FM-puls uitzendt als lineaire sweep over een frequentiebereik
van bijvoorbeeld 0,7 tot 12 kHz in 20 milliseconden. Dit resulteert in een “Chirp”, een
verwijzing naar het in frequentie variërende geluid van een krekel. De verticale resolutie van
dit systeem is circa 20 cm. Dit houdt in dat alleen overgangen in de bodemopbouw met een
onderlinge afstand groter dan 20 cm kunnen worden gedetecteerd. De vaarsnelheid is ca. 4,5
zeemijl (= 8,3 km) per uur. Het gebruikte frequentiebereik wordt in het veld afgestemd op de
opbouw van de ondergrond, bijvoorbeeld van 0.5-4.5 kHz tot 2-12 kHz, welke respectievelijk
met een maximale en minimale doordringingsdiepte overeenkomen.

De indringingsdiepte van dit type enkelkanaalsysteem (één ontvanger / hydrofoon) in
onderwaterbodems is afhankelijk van de waterdiepte en de samenstelling van de
waterbodem. Het primaire signaal wordt door de waterbodem deels gereflecteerd en het
resterende signaal dringt vervolgens de waterbodem binnen. Onder de waterbodem wordt het
signaal door verschillen in de akoestische impedantie van de lagen deels gereflecteerd. De
primaire signalen die door de waterbodem en de bodemlagen worden gereflecteerd worden
door hydrofoon opgevangen en aan boord geregistreerd. Het door de waterbodem
gereflecteerde signaal wordt echter niet alleen door de hydrofoon ontvangen, maar ook door
de onderzijde van het schip en het wateroppervlak gereflecteerd. Hierdoor ontstaan er tal van
secundaire signalen die naar de waterbodem worden teruggezonden. De tijd die hiervoor
nodig is, bepaalt de tijd (en dus diepte) waarbinnen het primaire signaal van bodemreflecties
goed te interpreteren is. Daarna wordt door de veelheid aan gereflecteerde secundaire
signalen, de opname zodanig “overschreven” dat er nauwelijks of geen bruikbare informatie
meer kan worden geregistreerd. In het algemeen kan gesteld worden: hoe dieper de
waterbodem, hoe dieper de bruikbare seismiek. Deze “overschrijvende” herhalende
reflectoren worden multiple-reflectoren genoemd. Ten gevolge van deze multiples is de
indringing van het systeem in een zandige/stenige setting vaak niet groter dan 1 keer de
waterdiepte. In gebieden waar de waterbodem zacht (siltig zand, veen, klei) is ontwikkeld kan
er vaak wel door de eerste multiple-reflector worden heengekeken.



onderzoek zandwinput maasvlakte 2

1204969-000-BGS-0002, Versie 1, 22 mei 2013, definitief

4

Figuur 3. De Edgetech X-star 512i.

De bron van het Chirp systeem zendt signalen uit die een doordringingsdiepte van 5-20 m
hebben, afhankelijk van het sedimenttype en de hoogte van de frequentieband. Bij slappe klei
wordt een grote doordringingsdiepte bereikt (ca. 20 m), terwijl bij grof zand juist een geringe
doordringingsdiepte (ca. 5 m) kenmerkend is.

Figuur 4. Het X-star systeem gemonteerd in de bakboord boom van het meetschip.

Voor het onderzoek naar de zandwinput voor de Maasvlakte 2 werd het Chirp systeem aan
de boom aan bakboordzijde van het schip bevestigd en hing ongeveer 1 m onder het
wateroppervlak (Figuur 4).
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2.3 Boomer

De Boomer is een geluidsbron die korte geluidspulsen met een constante centrale frequentie
uitzendt. Deze heeft een dieptebereik van ca 50 m afhankelijk van het sedimenttype. De
gereflecteerde seismische golven zijn ontvangen met een 1-kanaals streamer. Het
frequentiebereik van de Boomer is 800 -1800 Hz, met een dominante frequentie van 1300
Hz. De Boomer wordt aan de boom aan de stuurboordzijde van het schip bevestigd (Figuur
5). De streamer wordt aan de achterzijde van het schip gesleept, die uit één hydrofoon
bestaat.

Figuur 5. De Boomer die via de boom aan de stuurboordzijde van het schip te water wordt gelaten.

2.4 Side-Scan Sonar

Met een Side-Scan Sonar wordt de morfologie van de waterbodem in kaart gebracht. Een
Side-Scan Sonar (zie figuur 6) zendt aan weerszijden twee kegelvormige geluidsgolven uit,
welke reflecteren op de waterbodem. Het systeem ontvangt en verwerkt vervolgens de
weerkaatste geluidsgolven en creëert op die manier een akoestisch beeld van de
waterbodem. De reflectiesterkte van het Side-Scan Sonar signaal, ook wel “backscatter”
genoemd, wordt bepaald door de structuur en samenstelling van de waterbodem en door
bathymetrische variaties. Significante verschillen in bodemsoorten (b.v. klei, slib, grind, zand)
en in bathymetrie (bijvoorbeeld geulen en ribbels) kunnen dan ook in de Side-Scan Sonar
data onderscheiden worden. Obstakels op de waterbodem kunnen met deze techniek
eveneens goed herkend worden als sterke reflecties van objecten en duidelijke schaduwen in
de zone achter objecten.
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Figuur 6. Links: Schematische weergave van het signaal dat opeenvolgend wordt uitgezonden en opgevangen door
de Side-Scan Sonar (Bron: Wikipedia). De bruine strook in het midden onder de Side-Scan Sonar meetvis geeft de
blinde zone aan, waarbinnen geen data kan worden verzameld. Rechts: de Klein 3900 Side Scan Sonar (Bron: L3
Klein).

De Side-Scan Sonar die is ingezet voor deze metingen is het type Klein 3900 (Figuur 6),
omdat bij dit systeem gebruik kan worden gemaakt van twee hoogfrequente signalen,
namelijk het 445 kHz en 900 kHz signaal. Voor de opnamen in dit onderzoek is meestal de
hoogfrequente (900 kHz) instelling van de Side-Scan Sonar gebruikt. Met deze frequentie
wordt de hoogste resolutie verkregen. Het nadeel van deze frequentie is dat er minder bereik
is naar stuurboord en bakboord. Tot een afstand van 50 meter aan beide zijden van de
meetvis is er voldoende sterk gereflecteerd signaal. Bij de laagfrequente stand van 445 kHz
kan bij voldoende waterdiepte zo’n 100 meter naar stuur- en bakboord worden “gekeken”.
De Side-Scan Sonar wordt getrokken achter het schip door middel van een kabel. De kabel
wordt met behulp van een lier via een blok aan een davit aan de achterzijde van het schip
geleid (Figuur 7). Deze montage resulteert erin dat de plaatsbepaling van de meetvis, en
daarmee de data, relatief onnauwkeurig is. De vis, die zelf niet van een navigatiesysteem is
voorzien, bevindt zich namelijk op een afstand van 40 tot 100 meter achter het schip, en de
beweegrichting kan enigszins afwijken van de vaarrichting. De afstand van de vis tot het
meetschip wordt bij benadering en met enige regelmaat gedocumenteerd en verwerkt in de
data. Door meer kabel uit te geven kan de meetvis op grotere diepte worden gebracht. Door
stroming is het echter niet altijd mogelijk de meetvis op de gewenste diepte te krijgen. Met
stroming tegen was het nauwelijks mogelijk de meetvis dieper dan 8 meter onder het
wateroppervlak te krijgen. Met de stroming mee was dit eenvoudiger, en werd de meetvis zo
dicht mogelijk bij de zeebodem gebracht.
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Figuur 7: Side-Scan Sonar aan boord van het meetschip. Links is de lier met de kabel te zien, rechts het verloop
van de kabel over de davit.
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3 Veldonderzoek

In totaal is er op zes dagen systematisch met sleepnetten gevist en tegelijkertijd gemeten in
de zandwinput (overzicht zandwinput: Bijlage A) waarbij de geofysische apparatuur werd
ingezet. Omdat het systematisch afvissen van de zandwinput het hoofddoel was, kon maar
een beperkt deel van de tijd gebruikt worden om de geofysische apparatuur in te zetten.

De eerste dag, 6 mei 2011, bestond uit een test om te kijken in hoeverre veilig tegelijkertijd
met de Side-Scan Sonar kon worden gemeten en met sleepnetten kon worden gevist. Ook
werd de opstelling op de boot uitgetest. Een maand later, in week 20, vond het
daadwerkelijke veldwerk plaats. Tabel 1 geeft weer op welke dagen welke apparatuur is
ingezet. In figuur 8 zijn de gevaren meetlijnen weergegeven.

Tabel 1: Overzicht van ingezette apparatuur en van de golfcondities op de meetdagen. Golfhoogte* is de
gemiddelde golfhoogte gemeten bij het Europlatform tussen 8 en 18 uur. Golfrichting* is een inschatting op basis
van het golfrichtingsspectrum van 30-500 mHz gemeten bij het Europlatform (zie www.waterbase.nl).

Datum Side-Scan
Sonar X-star Boomer Golfhoogte* Golfrichting*

06-05-2011 X 30 cm N

06-06-2011 X X 120 cm N

07-06-2011 X X 60 cm N

08-06-2011 X X 140 cm W

09-06-2011 X 120 cm ZW

10-06-2011 X 60 cm W

Bij alle methoden geldt dat de kwaliteit van de opnamen mede afhankelijk is van weers- en
hydrodynamische omstandigheden.

3.1 Seismiek resultaten

3.1.1 Boomer

De Boomerdata vertonen een slechte signaal-ruis verhouding. Dit is vermoedelijk veroorzaakt
door de invloed van golven op het zeeoppervlak op de streamer. Het heeft geen meerwaarde
om de beelden te interpreteren. En deze worden dan ook niet verder behandeld in deze
rapportage.
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3.1.2 Chirp sub-bottom profiler

In Figuur 9, 10 en 11 zijn resultaten van de Chirp sub-bottom profiler weergegeven. Deze
laten duidelijk verschillen in seismisch karakter zien van de ondergrond op verschillende
diepten in de put Op de bodem van de put zijn interne reflectoren te zien die duiden op de
aanwezigheid van geulopvullingen in de ondergrond. Waarschijnlijk zijn deze geulopvullingen
van Pleistocene ouderdom vanwege de diepte waarop ze gevonden worden. Hogerop, over
het algemeen boven de ~25 m diepte vertonen de afzettingen een meer transparanter
seismisch karakter (Figuur 9). De seismische profielen die zijn opgenomen boven de
onverstoorde zeebodem laten horizontale reflectoren zien in dit dieptebereik (Figuur 10).
Figuur 9 laat op ongeveer 30 meter onder zeeniveau enkele interne reflectoren zien die onder
min of meer dezelfde hoek de zeebodem induiken. Deze reflectoren zouden kunnen duiden
op laterale accretievlakken, een sedimentaire gelaagdheid die duidt op een migrerende geul.
Figuur 11 laat duidelijk geulopvullingen zien tot 5 meter diepte, ingebed in oudere
sedimenten.

Figuur 8. Overzicht van de seismische lijnen in het noordoosten van de zandwinput (rode lijnen). De locaties van
seismische profielen die zijn gebruikt als figuren in de tekst zijn aangegeven met dikke blauwe lijnen.
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Figuur 9. Voorbeeld van Chirp sub-bottom profiler seismiek (locatie: zie Figuur 8) op het talud (links) en in de winput
(rechts). Langs de horizontale as in het profiel is de afstand aangegeven (totale afstand 1500 meter) en in de
verticale as de diepte in m. Boven de 25 m is het seismisch karakter van de ondergrond transparant. Tussen de 25
en 35 m is het seismisch karakter veel donkerder. Onder de 35 m zijn er duidelijke interne reflectoren aanwezig
(rode pijlen).

Figuur 10. Deel van Chirp sub-bottom profiler seismiek op de onverstoorde zeebodem oost van de zandwinput
(voor locatie, zie Figuur 8) met waterdiepte van ongeveer 20 meter. De lengte van het profiel is ongeveer 400 m. De
pijlen geven scherpe interne horizontale reflectoren weer, die mogelijk duiden op variaties in bodemsamenstelling in
het Holocene deel van de sedimenten.

Figuur 11. Deel van Chirp sub-bottom profiler seismiek parallel aan het noordoostelijke talud met waterdiepte van
ongeveer 25 meter). De lengte van het profiel is ongeveer 400 m. Duidelijk te zien (aangegeven met pijl) is de
onregelmatige basis van voormalige geulen die enkele meters zijn ingesneden in de omringende afzettingen.

Grens transparant naar

donkerder seismisch

karakter
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3.2 Side-Scan Sonar resultaten

De resultaten van de Side-Scan Sonar worden hieronder per dag beschreven aan de hand
van voorbeelden. De volledige bewerkte opnamen zijn als GIS-grids apart meegeleverd, de
objecten als html-bestanden en geotiffs.

Bijlagen B t/m F geven de trajecten aan die op de opeenvolgende dagen zijn gevaren.

3.2.1 Vrijdag 6 mei 2011

Het doel van de opnamen op vrijdag 6 mei 2011 (Bijlage B) was om te onderzoeken of de
Side-Scan Sonar tegelijk kon worden gebruikt met de sleepnetten. Op deze dag was er een
kalme zee, en zodoende was de opnamekwaliteit goed.

In eerste instantie zijn Side-Scan Sonar opnamen gemaakt van de zandwinput. Er is bepaald
op welke diepte met hoge resolutie kon worden gewerkt. Op deze testdag is er gevist met
één mosselkor van 2 meter breed, die over de bakboordzijde van de boot werd uitgelaten. De
Side-Scan Sonar werd getrokken over het achtersteven over een davit aan de
stuurboordzijde. In deze opstelling kon met relatief weinig risico worden gevist terwijl de Side-
Scan Sonar op een afstand van 40 meter achter de boot hing.

Na het passeren van een verzameling objecten op de zeebodem vrijwel recht onder de Side-
Scan Sonar is besloten om langs dezelfde route terug te varen, het net uit te laten en
tegelijkertijd ook te meten met de Side-Scan Sonar. Op deze tweede meting waren op de
sonarbeelden opnieuw de objecten te zien. De vangst was een veenbrok met een
oppervlakte van bijna 1m2. Dezelfde track is vervolgens nogmaals gevaren met net en Side-
Scan Sonar om te verifiëren of objecten na het vissen waren verdwenen. Uit de opnamen
(Figuur 12) is niet duidelijk of er objecten zijn verplaatst of verdwenen. Wel geeft de
vergelijking een goed overzicht van de kwaliteit en consistentie van de beelden. Het is
bijvoorbeeld duidelijk geworden dat het uitmaakt of objecten aan bakboordzijde of aan
stuurboordzijde van de akoestische bron liggen, en of ze zich vrijwel onder de meetvis
bevinden of juist aan de uiterste rand van het meetbereik. Opmerkelijk is dat op geen van de
opnamen een spoor te zien is van het sleepnet, terwijl de derde passage slechts een kwartier
na de tweede passage met mosselkor is uitgevoerd.
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Figuur 12. Beelden van drie achtereenvolgende passages over een serie objecten. Gedurende de tweede en derde
passage werd tegelijkertijd met een net gevist. Bij de tweede passage werd een groot veenbrok gevangen. In de
rode rechthoeken liggen de objecten (uitvergroot in de onderste 3 kaders, pijlen geven enkele voorbeelden van
objecten). Duidelijk is te zien dat de objecten nog aanwezig zijn na de passages. De beeldkwaliteit is niet hoog
genoeg om te zien of objecten zijn verplaatst of verdwenen.

Op het Side-Scan Sonar beeld van een track die een half uur later dwars op het noordelijk
deel van het driemaal gevaren traject werd gemeten is het sleepspoor van de mosselkor wel
te zien (Figuur 13). Opvallend is dat het spoor vaag is en dat de structuren op de zeebodem
nauwelijks verstoord worden door het sleepspoor. De schaduw die op de beelden te zien is
van de kabel van de mosselkor die wordt uitgelaten.
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Figuur 13. Spoor van het sleepnet in de Side-Scan Sonar opnamen. Op het linker figuur is te zien dat de vaarlijnen
elkaar kruisen. Het rechter figuur geeft een uitvergroting van de rode rechthoek. De rode pijl geeft de schaduw van
de kabel aan de mosselkor weer. De twee zwarte lijnen boven en onder geven het begin en eind van het spoor van
het sleepnet aan.

Het sleepnet werd meestal uitgelaten terwijl de Side-Scan Sonar op zo’n 40 meter achter het
schip werd getrokken. Bij het uitlaten wordt hierbij eerst de reflectie en schaduw van het net
gezien, waarna de schaduw van de kabel volgt. Bij het inhalen is eerst de schaduw van de
kabel te zien, en vervolgens de reflectie en schaduw van het sleepnet. Enkele beelden
hiervan zijn bijeengebracht in Figuur 14.
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Figuur 14. Reflecties (wit) en schaduwen (zwart) van het sleepnet in de Side-Scan Sonar beelden.

Op 6 mei 2011 zijn ook tests uitgevoerd waarbij de Side-Scan Sonar achter het net werd
uitgelaten. Daarvoor werd eerst het net uitgelaten tot zo’n 80 meter achter het schip.
Vervolgens werd de Side-Scan Sonar tot 90 a 100 meter uitgelaten. Op de beelden (Figuur
15) is eerst de schaduw van de kabel van het sleepnet te zien, die zich splitst vlak voor het
net, en vervolgens zijn het net en de suspensiewolk te zien. Omdat de Side-Scan Sonar vlak
achter het net blijft hangen op een vast niveau, is constant dezelfde doorsnede van de
suspensiewolk te zien die ontstaat achter het net. De bewegingen die het net lijkt te maken
zijn in werkelijkheid waarschijnlijk artefacten veroorzaakt door bewegingen van de Side-Scan
Sonar.
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Figuur 15. Opnamen van de suspensiewolk achter het sleepnet. De twee rode pijlen geven het moment weer waar
het sleepnet voorbij de Side-Scan Sonar wordt gelaten.

Met de opstelling waarbij de Side-Scan Sonar achter het net opnames maakt is niet vast te
stellen wat er in het net verdwijnt. Bij de opstelling waarbij de Side-Scan Sonar voor het net
hangt is niet precies te zeggen waar het net zich exact achter de Side-Scan Sonar bevindt.
Hierdoor is niet te zeggen of objecten die worden geïdentificeerd op de Side-Scan Sonar
beelden zich precies in het pad van het net bevinden, en als dat het geval zou zijn ook niet of
ze door het net worden opgepikt.

In de opnamen is een structuur zichtbaar die sterke overeenkomsten vertoont met een
aansnede van een sedimentaire geulopvulling (Figuur 16). Afzettingen van een geul in de
ondergrond zijn aangesneden door het talud van de zandwinput. De basis van de trog-
achtige structuur lijkt te bestaan uit grove componenten, wat zou kunnen wijzen op
zogenaamde ‘’channel lags’’, de grove afzettingen aan de basis van een geul waar de
stroomsnelheden het hoogst zijn. Daarboven zijn meer structuren te zien die parallel lopen
aan deze basis. De structuren bevinden zich tussen de 25 en 27 meter -NAP. Op deze diepte
kan de basis van zowel vroeg-Holocene getijgeulen als Pleistocene riviergeulen verwacht
worden. Hellingafwaarts van de structuren zijn concentraties van relatief grote objecten
(vanaf enkele decimeters) op de zeebodem te zien. Deze objecten zouden kunnen behoren
tot afzettingen waarin relatief veel paleontologische vondsten worden gedaan in dit deel van
de zandwinput. Een samenhang met de geulachtige structuur is daarbij niet uit te sluiten.

suspensiewolk
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Figuur 16. Boven) locatie en overzicht van structuren in de noordoostflank van de zandwinput die overeenkomsten
vertonen met aangesneden geulafzettingen (boven de rode lijn). Onder) een interpretatie van de
geulbodemafzettingen en geassocieerde concentratie van grove objecten (aangezet met punten).
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3.2.2 Maandag 6 juni 2011

Op maandag 6 juni stond er gedurende de dag een matige wind, met flinke golven van 120
cm. In de ochtend zijn met de Side-Scan Sonar opnamen gemaakt met de 900 kHz
frequentie. In de middag is er gevist. Het doel was om een overzicht te krijgen van de
zandwinput en de trajecten loodrecht op het talud. ’s Middags werd er met twee korren
tegelijk gevist die breder waren dan de mosselkor die op de testdag van 6 mei is gebruikt. In
deze opstelling werd het niet veilig geacht om de Side-Scan Sonar tegelijkertijd met de netten
uit te zetten.

In figuur 17 laat de striping (het gestreepte patroon) loodrecht op de vaarrichting zien dat de
kwaliteit van de opnamen duidelijk beïnvloed is door de golfcondities. In de beelden van de
tracks waarbij richting het noorden werd gevaren is de striping sterker dan in de beelden van
de overige tracks. Verschillen in striping worden vooral veroorzaakt door de stromingsrichting
ten opzichte van de vaarrichting. Ook is in de opnamen duidelijk te zien dat het signaal van
de stuurboord transducer (sensor) minder sterk is dan dat van de bakboord transducer
(sensor).

In de opnamen is mooi het verschil te zien tussen de onverstoorde zeebodem en het
verstoorde talud van de zandwinput (Figuur 17). Op de onverstoorde zeebodem zijn
zandgolven te zien met een lengte van ongeveer 8 meter. Hun oriëntatie is WNW – OZO.
Waar het talud van de zandwinput begint verdwijnt het regelmatige patroon van zandgolven.
Er zijn nog wel op zandgolven gelijkende structuren te zien, maar veel minder regelmatig. Dit
kunnen sporen van de hopperzuigkop zijn, lobben van geslumpt sediment of zich nieuw
ontwikkelende zandgolven.
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Figuur 17. Een deel van de opnamen van maandag 6 juni 2011. Op de beelden is aan de noordkant de
onverstoorde zeebodem te zien (deel zonder bathymetrische gegevens aangeduid met geel- en blauwtinten), en de
verstoorde patronen op de helling van de zandwinput. Ook is er duidelijk verschil te zien in de kwaliteit van de
opnamen tussen de track richting het noordoosten (rechtsonder in de figuur), met veel striping, en de track naar het
zuidwesten (linksonder in de figuur) met minder striping.

3.2.3 Dinsdag 7 juni 2011

Op dinsdag 7 juni is het noordoostelijke talud systematisch in kaart gebracht met de
hoogfrequente (900 kHz) instelling van de Side-Scan Sonar (Bijlage D). De wind was zwak en
de golven laag. Hierdoor is de opnamekwaliteit goed. Omdat de stuurboord transducer niet
naar behoren werkte is extra overlap gevaren om toch beelden van het gehele talud te
verzamelen.

N
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Op de opnamen is de morfologie van het talud goed te zien. Er zijn lobachtige structuren
zichtbaar die ongeveer parallel aan de strekking van het talud lopen (Figuur 18).

Figuur 18. Lobachtige structuren op het talud van de zandwinput.

De bodemverstoring door het net waarmee een maand eerder op 6 mei 2011 werd getest is
op de beelden van 7 juni nog zichtbaar als een vaag spoor (Figuur 19). Dit geeft aan dat er
op deze diepte (circa 40 meter) in de tussenliggende periode weinig dynamiek is geweest in
de zandwinput.

Figuur 19. Beeld van 7 juni 2011 met daarop het vage spoor van een sleepnet dat een maand eerder, op 6 mei
2011, is ingezet bij een vistocht.
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De opnamen van dinsdag 7 juni dekken het gebied waar een maand eerder structuren zijn
gezien die zouden kunnen wijzen op aangesneden geulafzettingen. In deze opnamen zijn
dergelijke structuren echter niet aanwezig. Wel blijft een concentratie van grotere objecten op
de zeebodem zichtbaar in deze noordoostflank van de zandwinput.

3.2.4 Donderdag 9 juni 2011

Op donderdag 9 juni is geprobeerd om op basis van eerdere objecten die waren
geïdentificeerd gericht te gaan vissen met één sleepnet. De Side-Scan Sonar werd over een
davit aan de stuurboordzijde van het achtersteven uitgezet, terwijl er met één net aan de
bakboordzijde werd gevist. De reden om de Side-Scan Sonar te verplaatsen was dat de
bakboord transducer het meest gevoelig is, en dus op deze manier gemonitord kan worden of
de objecten weer waargenomen worden (en eventueel opgevist). Nadeel was dat in het
beoogde gebied geen duidelijke objecten te zien waren. Vooraf is een selectie van drie
objecten gemaakt waarlangs gevaren is.

De opnamen van de donderdag 9 juni zijn slecht van kwaliteit. Dit heeft deels te maken met
de grote hoogte ten opzichte van de zeebodem waarop de Side-Scan Sonar opereerde in
verband met de sterke stroming en het grote verloop van diepte van de zandwinput. Daarbij
(en mogelijk als gevolg daarvan) zijn interferentiepatronen zichtbaar. De opnamen bleken
ongeschikt om de beoogde objecten terug te vinden, en ook de opbrengst van het vissen met
de netten was niet opmerkelijk. Door tijdgebrek kon deze test niet worden herhaald in een
gebied dat rijker was aan objecten.

3.2.5 Vrijdag 10 juni 2011, Euro-maasgeul, lage frequentie, brede strook

Op deze dag is ’s ochtends besloten om in de Euro-Maasgeul te testen of structuren die in de
zandwinpunt zichtbaar waren ook in de geul dagzomen zodat de vervolgbaarheid en
eventueel de oriëntatie zou kunnen worden vastgesteld. De datakwaliteit is echter matig, met
striping loodrecht op de vaarrichting. Deze dag werd met lage frequentie gewerkt zodat over
een brede strook data verkregen werd. De overgang van de onverstoorde
zeebodemafzettingen en de geulwand en geulbodem is duidelijk te herkennen aan de
verandering in oriëntatie van de zandgolven die in de geul parallel aan de wanden lopen
(Figuur 20). In de wand van de Euro-Maasgeul zijn geen structuren waargenomen die een
gelijkenis hadden met de mogelijke geuldoorsnede in de noordoostflank van de zandwinput.
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Figuur 20. Side-Scan Sonar opnamen van de Euro-Maasgeul met het laagfrequente kanaal  (445 kHz). Er is een
duidelijk verschil in oriëntatie tussen de zandgolven op de onverstoorde zeebodem en de structuren in de geul.
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4 Gevonden objecten

Figuur 21. Selectie van objecten die zijn geïdentificeerd. Ieder vierkant vertegenwoordigt een zeebodemoppervlak
van 20 x 20 meter.

Bijlage G bevat 39 beelden van de waargenomen objecten; een selectie is weergegeven in
Figuur 21. In een aantal gevallen is sprake van losse objecten, maar meestal zijn
concentraties van objecten waargenomen. Daarnaast zijn anomalieën geïdentificeerd die een
afwijking vertonen ten opzichte van de omringende zeebodem, bijvoorbeeld een oppervlak
met meer of minder back-scatter. Geen enkel afzonderlijk object kon worden geïdentificeerd.
Losse stenen, kleibrokken of veenbonken (geïsoleerd of in concentraties) liggen het meest
voor de hand als bron. Afval dat overboord gegooid is vanuit een schip kan ook niet worden
uitgesloten. Tot slot zouden losse objecten ook paleontologische resten kunnen zijn. In een
concentratie van stenen, die een restant zou kunnen zijn van een vlechtend geulsysteem, is
de kans op verspoelde paleontologische resten aanwezig. Het gave karakter van de meeste
vondsten in de netten suggereert echter dat ze nauwelijks zijn getransporteerd, en daarom
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mogelijk als geïsoleerde fragmenten juist tussen fijnere sedimenten gevonden zouden
kunnen worden.
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5 Discussie en conclusies

De Side-Scan Sonar opnamen zijn van variabele kwaliteit, maar geven over het algemeen
een goed beeld van de zeebodem in en om de zandwinput. Uit de beelden is af te leiden dat
de top van het sediment op de bodem van de zandwinput flink verstoord is. Toch zijn
grootschalige structuren langs het talud van de put goed in beeld gebracht, en accumulaties
van objecten (schaal: tientallen centimeters) en losse objecten zijn eveneens duidelijk
herkenbaar. Dit geeft belangrijke informatie over de “vondstomstandigheden” als er vondsten
worden gedaan.
Identificatie van de objecten is op dit detailniveau niet mogelijk. In de netten zijn tijdens de
vistochten grote stenen (doorsnede tot 0,5 meter), veenbrokken (doorsnede meer dan 1
meter) en botten van enkele tientallen centimeters doorsnede aangetroffen. Uit eerdere
vistochten is bekend dat de paleontologische resten een doorsnede tot meer dan een meter
kunnen hebben (schedels van o.a. mammoeten en bizons). In het verleden zijn zelfs
slagtanden met een lengte van 3 meter aangetroffen. De meeste van deze objecten zouden,
mits ze op de zeebodem liggen, met een hoog frequente (900 kHz) Side-Scan Sonar moeten
kunnen worden opgespoord. Ook zijn er gebieden aan te duiden met een grote vangkans op
deze objecten, bijvoorbeeld door gebiedsdekkend te meten.
De positiebepaling van de Side-Scan Sonar aan een kabel achter de boot levert een
onzekerheid op in de positiebepaling die enkele tientallen meters bedraagt. Ook de
plaatsbepaling van het schip en de netten achter het schip leveren een extra
onnauwkeurigheid op van zo’n 10 à 20 meter. Deze combinatie van onnauwkeurigheden
bemoeilijkt het gericht op objecten vissen na waarneming met de Side-Scan Sonar.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat het gecombineerd opereren van een sleepnet en een
Side-Scan Sonar mogelijk is als ze over verschillende scheepszijden worden uitgelaten. Toch
blijft het risico op contact relatief groot. De meerwaarde van dergelijk onderzoek is ook niet
groot. Als de Side-Scan Sonar voor het net wordt gesleept kunnen objecten worden herkend,
maar is het niet zeker of de objecten daadwerkelijk in het net verdwijnen omdat de exacte
locatie hiervan onzeker is.
Met twee sleepnetten is de kans op paleontologische vangsten groter, maar om daarnaast
nog een Side-Scan Sonar opnamen te laten maken levert een te groot risico op voor de
apparatuur. Met deze configuratie is daarom niet geëxperimenteerd.

De seismische opnamen met de X-star geven duidelijke informatie over de interne opbouw
van verschillende lagen in de zandwinput. Vanaf de waterbodem tot een diepte van ongeveer
25 m onder zeeniveau bevindt zich een transparante seismische eenheid. De eenheid
daaronder vertoont structuren die duiden op geulafzettingen. Dit niveau zou vanaf de
onverstoorde zeebodem nooit op deze resolutie en tot deze diepte met seismiek kunnen
worden bekeken. Om paleontologische en archeologische vondsten uit een verdieping van de
zeebodem in een geologische context te plaatsen biedt seismisch onderzoek met de X-Star
derhalve een aanzienlijke meerwaarde. De seismische opnamen van de Boomer leveren
geen bruikbare resultaten op. Mogelijk zou deze techniek met een meerkanaals streamer of
bij rustig water betere resultaten hebben opgeleverd.
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5.1 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zoals vermeld in de introductie kunnen als volgt worden beantwoord:

- Kunnen afzonderlijke botten of accumulaties van botten worden herkend op de Side-
Scan Sonar-beelden?

o Objecten kunnen worden gelokaliseerd, mits ze minimaal enkele tientallen
centimeters groot zijn. Accumulaties van objecten (botten of grove afzettingen
met daarin botten) kunnen eenvoudiger worden gelokaliseerd. Zekerheid over
de precieze aard van in beeld gebrachte anomalieën kan echter niet worden
gegeven.

- Hoe ziet de zeebodem eruit vlak vóór en vlak ná de vistochten waarbij aan het
oppervlak liggende macropaleontologische resten en artefacten met een sleepnet
worden verzameld?

o Er zijn sporen van het sleepnet zichtbaar. Deze zijn echter niet heel duidelijk.
Wel is er een spoor teruggevonden van een vistrack die een maand eerder is
gemaakt. Dit toont aan dat er in de meetperiode weinig dynamiek op de
bodem van de zandwinput was. Andere sporen konden niet of nauwelijks
worden teruggevonden. De Side-Scan Sonar beelden leveren geen bewijs dat
de vistochten efficiënt de artefacten van de zeebodem verwijderen of de
zeebodem verstoren.

- In hoeverre verschilt de bodem van de zandwinput van de omringende onverstoorde
zeebodem?

o De bodem en flanken van de zandwinput bestaan uit chaotische lobachtige
structuren, veroorzaakt door de kop van de hopperzuigers of door afstort van
de helling. De onverstoorde zeebodem bestaat uit een regelmatig patroon van
WNW – OZO georiënteerde zandgolven.

- Kunnen geologische niveaus worden herkend met de Side-Scan Sonar?
o Met de Side-Scan Sonar zijn niveaus met grove objecten te herkennen, en

mogelijk ook geulstructuren die bij een bepaald niveau passen. Dit valt echter
niet met zekerheid te zeggen. Wel zijn er concentraties van veenbrokken
waargenomen, die ook kunnen duiden op een laagovergang. Verschillen in
korrelgrootte van afzettingen zijn niet zichtbaar op de Side-Scan Sonar
opnamen. De lobben op de hellingen suggereren dat eventuele aansneden
van geologische niveaus kunnen zijn bedekt met een actieve laag sediment
dat van de helling is afgestort.

- Kunnen met behulp van seismiek geologische eenheden en structuren worden
herkend die door de zandwinning op een diepte zijn komen te liggen binnen het
bereik van de seismische apparatuur (bijvoorbeeld hypothetische afzetting B of C in
Figuur 1)?

o De seismiek laat duidelijke verschillen in interne structuur van verschillende
niveaus in de zandwinput zien. Op een diepte van rond de 30 meter onder
zeeniveau is een niveau met duidelijke interne structuren te zien die duidt op
geulmigratie. Ook is een laaggrens te herkennen op een diepte van 25 meter
onder zeeniveau. De geulstructuur die wordt gesuggereerd door de Side-Scan
Sonar beelden is niet teruggevonden als herkenbare structuur in de seismiek.
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6 Aanbevelingen

Een aanpak waarbij de Side-Scan Sonar een grote meerwaarde heeft voor paleontologisch
en archeologisch zeebodemonderzoek is wanneer de zeebodem eerst vlakdekkend in kaart
gebracht wordt met hoge resolutie Side-Scan Sonar opnamen alvorens te gaan vissen. De
verkregen beelden kunnen worden geanalyseerd en vervolgens kunnen anomalieën in de
beelden worden bevist.
De anomalieën kunnen afkomstig zijn van losse objecten, concentraties van objecten,
bodemvormen of een verandering in het backscatter signaal van de Side-Scan Sonar door
verandering van bodemsedimenten.

De onnauwkeurigheden in de positiebepaling kunnen worden opgelost door gebruik te maken
van een Side-Scan Sonar uitgerust met een nauwkeurige GPS (een USBL). Daarmee wordt
de onzekerheid van de positiebepaling van de Side-Scan Sonar-beelden teruggebracht tot de
orde van meters. Ook het net kan worden uitgerust met een eigen nauwkeurige
positiebepaling waardoor ook de positie van het net op de meter nauwkeurig kan worden
bepaald.

Door meerdere korte vistracks uit te voeren over een interessegebied bepaald uit Side-Scan
Sonar beelden is de kans groot dat objecten uiteindelijk worden opgevist en de
vondstomstandigheden afgeleid uit de Side-Scan Sonar opnamen hieraan kunnen worden
gekoppeld.
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A Overzicht zandwinput
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B Overzicht Side-Scan Sonar opnamen vrijdag 6 mei 2011
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C Overzicht Side-Scan Sonar opnamen maandag 6 juni
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D Overzicht Side-Scan Sonar opnamen dinsdag 7 juni 2011
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E Overzicht Side-Scan Sonaropnamen donderdag 9 juni 2011
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F Overzicht Side-Scan Sonar opnamen 10 juni 2011



54700

54700

¯

0 0.25 0.5 0.75 1
Kilometers

Legenda
PUMA Zandwingebied 
Diepte (t.o.v. NAP)

High : -18

Low : -44 Coordinaat stelsel: RD
Auteur: Ane Wiersma
Datum: 19-09-2011

Opnamen
side scan sonar
10 juni 2011

Side scan sonar
Signaalsterkte

High : 255

Low : 0



1204969-000-BGS-0002, Versie 1, 22 mei 2013, definitief

Geofysisch onderzoek zandwinput Maasvlakte 2 G-1

G Contact reports



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
woensdag 8 juni 2011 16:34:02 

Echo informations

Position 52°00.973 N 
3°54.606 E

Slant range 32.09 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.10 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 6.37 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607083300.xtf
Echo File Name ECHO_1.tif

Echo Number 1
Ping Number 33518

Ping Dating (ms) 48133
Date 6/7/2011
Hour 8:34:7.00

Echo Classification Rubble
Contact Name object1
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.959 N 
3°54.595 E

Heading 115.90 °
Roll 1.40 °

Pitch 4.30 °
Heave 0.00 m
Speed 1.84 m/s
Range 50.00 m

Altitude 12.91 m
Depth 12.00 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_1.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:34:55 PM 

Echo informations

Position 52°00.634 N 
3°55.944 E

Slant range 23.82 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.09 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 5.23 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607084800.xtf
Echo File Name ECHO_10.tif

Echo Number 10
Ping Number 47795

Ping Dating (ms) 114200
Date 6/7/2011
Hour 8:50:13.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.623 N 
3°55.937 E

Heading 109.66 °
Roll -1.50 °

Pitch 5.20 °
Heave 0.00 m
Speed 1.48 m/s
Range 50.00 m

Altitude 7.17 m
Depth 14.56 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_10.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:33:15 PM 

Echo informations

Position 52°00.636 N 
3°55.925 E

Slant range 20.85 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.03 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.73 m × 3.00 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607084800.xtf
Echo File Name ECHO_11.tif

Echo Number 11
Ping Number 47582

Ping Dating (ms) 99800
Date 6/7/2011
Hour 8:49:59.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.626 N 
3°55.920 E

Heading 109.40 °
Roll 0.70 °

Pitch 4.10 °
Heave 0.00 m
Speed 1.52 m/s
Range 50.00 m

Altitude 7.97 m
Depth 14.15 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_11.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:34:12 PM 

Echo informations

Position 52°00.658 N 
3°55.836 E

Slant range 25.48 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.08 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 5.03 m × 3.00 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607084800.xtf
Echo File Name ECHO_12.tif

Echo Number 12
Ping Number 46504

Ping Dating (ms) 26867
Date 6/7/2011
Hour 8:48:46.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.647 N 
3°55.829 E

Heading 109.90 °
Roll 2.50 °

Pitch 5.90 °
Heave 0.00 m
Speed 1.53 m/s
Range 50.00 m

Altitude 12.77 m
Depth 14.36 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_12.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:35:19 PM 

Echo informations

Position 52°00.665 N 
3°55.824 E

Slant range 32.18 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.17 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 5.75 m × 3.00 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607084800.xtf
Echo File Name ECHO_13.tif

Echo Number 13
Ping Number 46339

Ping Dating (ms) 15667
Date 6/7/2011
Hour 8:48:35.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.650 N 
3°55.815 E

Heading 110.61 °
Roll -0.40 °

Pitch 3.20 °
Heave 0.00 m
Speed 1.55 m/s
Range 50.00 m

Altitude 14.48 m
Depth 14.50 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_13.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:36:31 PM 

Echo informations

Position 52°01.123 N 
3°53.534 E

Slant range 30.15 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.14 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 7.87 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_16.tif

Echo Number 16
Ping Number 147747

Ping Dating (ms) 30400
Date 6/7/2011
Hour 12:41:1.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.134 N 
3°53.550 E

Heading 309.07 °
Roll 2.90 °

Pitch 6.30 °
Heave 0.00 m
Speed 1.77 m/s
Range 50.00 m

Altitude 10.50 m
Depth 12.49 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_16.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:37:18 PM 

Echo informations

Position 52°01.134 N 
3°53.522 E

Slant range 16.83 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.10 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 6.51 m × 3.02 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_18.tif

Echo Number 18
Ping Number 147961

Ping Dating (ms) 44867
Date 6/7/2011
Hour 12:41:15.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.138 N 
3°53.528 E

Heading 306.63 °
Roll -4.80 °

Pitch 11.50 °
Heave 0.00 m
Speed 1.80 m/s
Range 50.00 m

Altitude 12.25 m
Depth 11.47 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_18.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:37:41 PM 

Echo informations

Position 52°01.132 N 
3°53.470 E

Slant range 39.15 m
Side port

Frequency default
Size 30.00 m × 30.20 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 12.27 m × 3.10 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_20.tif

Echo Number 20
Ping Number 148265

Ping Dating (ms) 65467
Date 6/7/2011
Hour 12:41:36.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.147 N 
3°53.489 E

Heading 306.35 °
Roll 2.80 °

Pitch 3.60 °
Heave 0.00 m
Speed 2.42 m/s
Range 50.00 m

Altitude 16.91 m
Depth 8.46 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_20.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:38:16 PM 

Echo informations

Position 52°01.150 N 
3°53.449 E

Slant range 25.74 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.18 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 8.92 m × 3.07 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_23.tif

Echo Number 23
Ping Number 148482

Ping Dating (ms) 80133
Date 6/7/2011
Hour 12:41:51.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.157 N 
3°53.459 E

Heading 312.41 °
Roll 5.70 °

Pitch 2.20 °
Heave 0.00 m
Speed 2.71 m/s
Range 50.00 m

Altitude 19.11 m
Depth 6.34 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_23.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:38:50 PM 

Echo informations

Position 52°01.168 N 
3°53.407 E

Slant range 26.23 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.16 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 10.61 m × 3.17 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_25.tif

Echo Number 25
Ping Number 148800

Ping Dating (ms) 101667
Date 6/7/2011
Hour 12:42:12.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.174 N 
3°53.420 E

Heading 323.20 °
Roll 2.90 °

Pitch -0.60 °
Heave 0.00 m
Speed 2.70 m/s
Range 50.00 m

Altitude 19.07 m
Depth 6.48 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_25.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:39:06 PM 

Echo informations

Position 52°01.201 N 
3°53.359 E

Slant range 37.21 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.09 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 19.24 m × 3.26 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_26.tif

Echo Number 26
Ping Number 149173

Ping Dating (ms) 126867
Date 6/7/2011
Hour 12:42:38.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.201 N 
3°53.388 E

Heading 0.68 °
Roll 2.10 °

Pitch 0.00 °
Heave 0.00 m
Speed 2.25 m/s
Range 50.00 m

Altitude 17.55 m
Depth 6.69 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_26.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:39:12 PM 

Echo informations

Position 52°01.226 N 
3°53.470 E

Slant range 17.81 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.06 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.34 m × 3.08 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_27.tif

Echo Number 27
Ping Number 151052

Ping Dating (ms) 254067
Date 6/7/2011
Hour 12:44:45.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.218 N 
3°53.469 E

Heading 92.77 °
Roll 2.70 °

Pitch 5.80 °
Heave 0.00 m
Speed 1.28 m/s
Range 50.00 m

Altitude 10.17 m
Depth 13.62 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_27.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:39:21 PM 

Echo informations

Position 52°01.219 N 
3°53.530 E

Slant range 29.10 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.11 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.74 m × 3.02 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_28.tif

Echo Number 28
Ping Number 151864

Ping Dating (ms) 309000
Date 6/7/2011
Hour 12:45:40.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.205 N 
3°53.530 E

Heading 89.83 °
Roll -2.60 °

Pitch 5.90 °
Heave 0.00 m
Speed 1.42 m/s
Range 50.00 m

Altitude 12.06 m
Depth 11.30 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_28.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:39:31 PM 

Echo informations

Position 52°01.202 N 
3°53.577 E

Slant range 20.24 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.17 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.37 m × 3.02 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_29.tif

Echo Number 29
Ping Number 152472

Ping Dating (ms) 350133
Date 6/7/2011
Hour 12:46:21.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.193 N 
3°53.577 E

Heading 89.57 °
Roll -0.70 °

Pitch 2.80 °
Heave 0.00 m
Speed 1.41 m/s
Range 50.00 m

Altitude 11.03 m
Depth 11.40 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_29.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:43:33 PM 

Echo informations

Position 52°01.148 N 
3°53.672 E

Slant range 22.50 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.08 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 8.84 m × 3.24 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607081800.xtf
Echo File Name ECHO_3.tif

Echo Number 3
Ping Number 25668

Ping Dating (ms) 416933
Date 6/7/2011
Hour 8:25:16.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.142 N 
3°53.666 E

Heading 124.21 °
Roll -2.20 °

Pitch 2.80 °
Heave 0.00 m
Speed 2.66 m/s
Range 50.00 m

Altitude 18.12 m
Depth 8.58 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_3.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:41:56 PM 

Echo informations

Position 52°01.198 N 
3°53.646 E

Slant range 39.86 m
Side port

Frequency default
Size 30.00 m × 30.14 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 5.88 m × 3.07 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_30.tif

Echo Number 30
Ping Number 153389

Ping Dating (ms) 412200
Date 6/7/2011
Hour 12:47:23.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.177 N 
3°53.647 E

Heading 86.38 °
Roll 0.20 °

Pitch 5.60 °
Heave 0.00 m
Speed 1.39 m/s
Range 50.00 m

Altitude 11.48 m
Depth 11.20 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_30.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:42:10 PM 

Echo informations

Position 52°01.178 N 
3°53.703 E

Slant range 21.51 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.09 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.53 m × 3.07 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_31.tif

Echo Number 31
Ping Number 154163

Ping Dating (ms) 464533
Date 6/7/2011
Hour 12:48:15.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.170 N 
3°53.706 E

Heading 78.50 °
Roll 2.10 °

Pitch 4.60 °
Heave 0.00 m
Speed 1.38 m/s
Range 50.00 m

Altitude 14.10 m
Depth 11.18 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_31.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:42:26 PM 

Echo informations

Position 52°01.188 N 
3°53.654 E

Slant range 26.29 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.14 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.85 m × 3.10 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_32.tif

Echo Number 32
Ping Number 153497

Ping Dating (ms) 419467
Date 6/7/2011
Hour 12:47:30.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.176 N 
3°53.655 E

Heading 86.17 °
Roll -2.00 °

Pitch 6.40 °
Heave 0.00 m
Speed 1.36 m/s
Range 50.00 m

Altitude 11.44 m
Depth 11.26 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_32.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:42:37 PM 

Echo informations

Position 52°01.194 N 
3°53.901 E

Slant range 19.04 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.08 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.72 m × 3.06 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_33.tif

Echo Number 33
Ping Number 156777

Ping Dating (ms) 641429
Date 6/7/2011
Hour 12:51:12.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.191 N 
3°53.903 E

Heading 67.15 °
Roll -0.70 °

Pitch 3.10 °
Heave 0.00 m
Speed 1.33 m/s
Range 50.00 m

Altitude 18.23 m
Depth 10.77 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_33.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:42:49 PM 

Echo informations

Position 52°01.181 N 
3°53.578 E

Slant range 21.18 m
Side startboard

Frequency default
Size 30.20 m × 30.18 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.33 m × 3.02 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_34.tif

Echo Number 34
Ping Number 152495

Ping Dating (ms) 351667
Date 6/7/2011
Hour 12:46:22.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.193 N 
3°53.578 E

Heading 89.69 °
Roll 0.10 °

Pitch 3.30 °
Heave 0.00 m
Speed 1.40 m/s
Range 50.00 m

Altitude 11.02 m
Depth 11.57 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_34.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:39:48 PM 

Echo informations

Position 52°01.155 N 
3°53.729 E

Slant range 26.19 m
Side startboard

Frequency default
Size 30.20 m × 30.10 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.84 m × 3.07 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607124000.xtf
Echo File Name ECHO_35.tif

Echo Number 35
Ping Number 154397

Ping Dating (ms) 480400
Date 6/7/2011
Hour 12:48:31.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.169 N 
3°53.724 E

Heading 77.47 °
Roll 1.70 °

Pitch 2.60 °
Heave 0.00 m
Speed 1.38 m/s
Range 50.00 m

Altitude 15.13 m
Depth 11.19 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_35.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:39:56 PM 

Echo informations

Position 52°01.039 N 
3°53.906 E

Slant range 34.88 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.15 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 7.63 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607122500.xtf
Echo File Name ECHO_36.tif

Echo Number 36
Ping Number 143829

Ping Dating (ms) 665133
Date 6/7/2011
Hour 12:36:36.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.052 N 
3°53.923 E

Heading 306.93 °
Roll 3.90 °

Pitch 3.70 °
Heave 0.00 m
Speed 1.69 m/s
Range 50.00 m

Altitude 14.73 m
Depth 19.22 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_36.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:40:04 PM 

Echo informations

Position 52°01.112 N 
3°53.592 E

Slant range 27.18 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.09 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 7.76 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607122500.xtf
Echo File Name ECHO_37.tif

Echo Number 37
Ping Number 147161

Ping Dating (ms) 890600
Date 6/7/2011
Hour 12:40:21.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.122 N 
3°53.608 E

Heading 312.97 °
Roll -1.80 °

Pitch 13.90 °
Heave 0.00 m
Speed 1.76 m/s
Range 50.00 m

Altitude 7.62 m
Depth 16.83 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_37.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:40:24 PM 

Echo informations

Position 52°01.076 N 
3°54.178 E

Slant range 32.87 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.19 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 6.35 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607081800.xtf
Echo File Name ECHO_38.tif

Echo Number 38
Ping Number 29308

Ping Dating (ms) 663267
Date 6/7/2011
Hour 8:29:22.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.063 N 
3°54.169 E

Heading 114.75 °
Roll 3.80 °

Pitch 2.30 °
Heave 0.00 m
Speed 1.90 m/s
Range 50.00 m

Altitude 21.35 m
Depth 12.17 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_38.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:40:33 PM 

Echo informations

Position 52°01.075 N 
3°54.157 E

Slant range 24.93 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.14 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 5.49 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607081800.xtf
Echo File Name ECHO_39.tif

Echo Number 39
Ping Number 29145

Ping Dating (ms) 652200
Date 6/7/2011
Hour 8:29:11.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.068 N 
3°54.152 E

Heading 113.70 °
Roll 0.20 °

Pitch 2.20 °
Heave 0.00 m
Speed 1.91 m/s
Range 50.00 m

Altitude 20.72 m
Depth 11.91 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_39.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 1:45:37 PM 

Echo informations

Position 52°01.157 N 
3°53.676 E

Slant range 35.55 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.09 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 13.21 m × 3.25 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607081800.xtf
Echo File Name ECHO_4.tif

Echo Number 4
Ping Number 25611

Ping Dating (ms) 413067
Date 6/7/2011
Hour 8:25:12.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.145 N 
3°53.659 E

Heading 127.87 °
Roll 5.50 °

Pitch -2.30 °
Heave 0.00 m
Speed 2.65 m/s
Range 50.00 m

Altitude 17.83 m
Depth 7.90 m

Page 1 of 1Contact report

2012-12-21file://N:\Projects\1204500\1204969\C. Report - advise\objecten\echos\ECHO_4.htm



Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 2:03:59 PM 

Echo informations

Position 52°01.185 N 
3°53.638 E

Slant range 32.91 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.13 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 14.88 m × 3.20 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607081800.xtf
Echo File Name ECHO_5.tif

Echo Number 5
Ping Number 25066

Ping Dating (ms) 376200
Date 6/7/2011
Hour 8:24:35.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.181 N 
3°53.615 E

Heading 166.21 °
Roll -5.00 °

Pitch 2.10 °
Heave 0.00 m
Speed 2.85 m/s
Range 50.00 m

Altitude 18.64 m
Depth 5.59 m

Measurements
Length 5.51 m

Page 1 of 1Contact report
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Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:30:09 PM 

Echo informations

Position 52°01.114 N 
3°54.029 E

Slant range 40.91 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.11 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 8.98 m × 3.02 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607081800.xtf
Echo File Name ECHO_6.tif

Echo Number 6
Ping Number 28003

Ping Dating (ms) 574933
Date 6/7/2011
Hour 8:27:54.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°01.099 N 
3°54.021 E

Heading 108.32 °
Roll 2.30 °

Pitch 1.80 °
Heave 0.00 m
Speed 2.86 m/s
Range 50.00 m

Altitude 27.55 m
Depth 6.40 m

Measurements
Length 8.04 m

Page 1 of 1Contact report
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Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:30:38 PM 

Echo informations

Position 52°00.999 N 
3°54.487 E

Slant range 26.69 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.15 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 5.43 m × 3.01 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607081800.xtf
Echo File Name ECHO_7.tif

Echo Number 7
Ping Number 32367

Ping Dating (ms) 870214
Date 6/7/2011
Hour 8:32:49.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.987 N 
3°54.478 E

Heading 113.26 °
Roll 0.40 °

Pitch 5.50 °
Heave 0.00 m
Speed 1.87 m/s
Range 50.00 m

Altitude 13.07 m
Depth 12.24 m

Page 1 of 1Contact report
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Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:31:11 PM 

Echo informations

Position 52°00.623 N 
3°55.966 E

Slant range 13.72 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.08 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.15 m × 3.00 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607084800.xtf
Echo File Name ECHO_8.tif

Echo Number 8
Ping Number 48109

Ping Dating (ms) 135467
Date 6/7/2011
Hour 8:50:35.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.617 N 
3°55.962 E

Heading 110.24 °
Roll 0.90 °

Pitch 6.10 °
Heave 0.00 m
Speed 1.45 m/s
Range 50.00 m

Altitude 6.41 m
Depth 15.15 m

Page 1 of 1Contact report
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Contact report 

  

Automatic report generated by IXSEA Delph Sonar Software 
Tuesday, September 06, 2011 3:31:50 PM 

Echo informations

Position 52°00.627 N 
3°55.955 E

Slant range 16.73 m
Side port

Frequency default
Size 30.20 m × 30.03 m

Resolution 0.10 m
Uncertainty 4.52 m × 3.00 m

Source File Name D:\scheveningen zuigput\data07062011\sss\line1900110607084800.xtf
Echo File Name ECHO_9.tif

Echo Number 9
Ping Number 47957

Ping Dating (ms) 125143
Date 6/7/2011
Hour 8:50:24.00

Echo Classification
Contact Name
Contact Type

Sonar informations

Position 52°00.620 N 
3°55.950 E

Heading 110.12 °
Roll -1.10 °

Pitch 6.90 °
Heave 0.00 m
Speed 1.46 m/s
Range 50.00 m

Altitude 6.63 m
Depth 14.85 m

Page 1 of 1Contact report
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