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Van de onderwaterwereld weten we nog maar erg weinig. Minder bijvoorbeeld dan van Titan, 

één van de manen van Saturnus, de planeet met de ringen. Blijkbaar is het niet eenvoudig, zeg 

maar te duur, om de geheimen van de diepzee te achterhalen. Stukje bij beetje komen deze 

geheimen boven water, maar er zijn nog heel veel vragen. Over de kustzeeën, zoals de 

Noordzee en de Waddenzee, weten we natuurlijk veel meer. Die zijn veel dichterbij en hebben 

aanzienlijk meer economische betekenis. Indrukwekkende beelden van vooral de biologische 

variatie kom je elke week tegen op Discovery Channel en National Geographic. Onderzoekers 

die de onderwaterwereld in beeld brengen, zoals destijds Jacques-Yves Cousteau en Robert 

Ballard, hebben de mooiste baan van de wereld. De nadere verkenning van de zee begint met 

het in kaart brengen van de zeebodem en daarvoor zijn dieptemetingen essentieel. 

 

Fig. 1 – Handloding in Alaska, 1942 (bron: NOAA 2006) 

Dit artikel gaat over het meten van waterdiepte en hoe je daarmee een min of meer compleet 

beeld kunt krijgen van de topografie van de zeebodem. De tijd van handlodingen is lang 

vervlogen. Sinds de Eerste Wereldoorlog is bekend dat meten met geluid het meest geschikt is 



om de waterdiepte te meten. Met licht of radiogolven lukt het niet, want het water absorbeert 

dat type energie vrijwel onmiddellijk. Een uitzondering geldt voor laserlicht, waarmee je in 

helder water tot diepten van enkele tientallen meters kunt meten. Als je met geschikte 

apparatuur een geluidspuls, een pakketje geluidsenergie, naar de bodem stuurt en even 

wacht, dan kun je – ook voor de maximale waterdiepte, die op aarde voorkomt – de door de 

bodem teruggekaatste puls weer “horen”. In de tijd tussen het zenden en ontvangen legt de 

puls tweemaal de afstand tussen zeespiegel en zeebodem af. De diepte krijg je dus door de 

helft van het tijdverschil te vermenigvuldigen met de snelheid van geluid in water. 

Het artikel heeft de volgende indeling: 

1.	  Geluid	  in	  water	  

2.	  Het	  echolood	  

3.	  Multibeam	  sonar	  

4.	  Van	  metingen	  tot	  zeekaart	  

 

Fig. 2 – Dieptekaart van het Zeegat van het Vlie 



1. Geluid in water 
Het verschijnsel dat we geluid noemen is een drukgolf. Wat gebeurt er eigenlijk als je een 

geluid maakt? Klap bijvoorbeeld in je handen en er ontstaat een verstoring van de lucht. Zo’n 

verstoring is een patroon van verdichtingen en verdunningen van de luchtdeeltjes. Deze 

verstoring breidt zich rond de geluidsbron naar alle kanten uit. Vanwege de bolvormige 

uitbreiding neemt de intensiteit van het geluid, het volume, af met toenemende afstand van 

de bron. Zolang er op zekere afstand van de bron genoeg energie resteert, trillen de haartjes 

in je oren, die deze trilling via een heel vernuftig mechanisme vertalen tot de registratie van 

de klap in je hersenen. De biologie van het horen blijft hier buiten beschouwing maar is de 

moeite van het bestuderen zeker waard. 

 

Fig. 3 – Ruimtelijke uitbreiding van de geluidsgolf vanuit de bron in het midden 

De klap in je handen is in lucht een koud kunstje. In het luchtledige ook, maar dan hoor je de 

klap niet: er zijn geen deeltjes die elkaar de verdichtingen en verdunningen van de 

drukverstoring kunnen doorgeven. En onder water kost het je heel wat moeite om in je 

handen te klappen, maar als het je dan toch lukt plant de drukverstoring zich prima in het 

water voort. In andere gassen en vloeistoffen zal geluid zich op dezelfde manier voordoen. En 

hoe zit dat met vaste stoffen? Het zal je niet lukken om ‘in de vaste stof’ in je handen te slaan, 

maar een tik op tafel kan als proef dienen om te laten zien dat het goed lukt om de 

drukverstoring in de vaste stof als geluid waar te nemen. In het algemeen is er dus een 

medium nodig om geluid te kunnen waarnemen. En dat medium kan gasvormig, vloeibaar of 

vast zijn. 



Vraag	  1	  

Wat kun je vinden over de snelheid van geluid in lucht, water en gesteente? 

Met een natuurkundige bril op kun je zeggen dat de snelheid waarmee geluid zich in een 

medium voortplant afhangt van drie eigenschappen van het medium: dichtheid, elasticiteit en 

(alleen voor vaste stoffen) stijfheid. En dus niet van de aard van het geluid, hoe hard het is of 

welke toonhoogte het heeft.  

In zeewater variëren de dichtheid en de elasticiteit met de temperatuur, het zoutgehalte en de 

diepte. Zoals gezegd bepaal je de diepte aan de hand van het meten van het tijdverloop 

tussen zenden en weer terugontvangen van een gereflecteerd geluidssignaal, dat je daarna 

met de geluidssnelheid vermenigvuldigt. Daardoor leidt een fout in de geluidssnelheid direct 

tot een fout in de gemeten diepte. Het is voor een nauwkeurige dieptemeting belangrijk dat je 

de geluidssnelheid goed kent. 

 

Fig. 4 – Globale temperatuurverdeling aan het oceaanoppervlak (bron: Space Science and 

Engineering Center: University of Wisconsin-Madison) 

De temperatuurverdeling in de oceanen vormt een belangrijk onderzoeksthema van 

oceanografen. Vooral het warmtetransport in de oceanen wordt gezien als bepalend voor de 

klimaatverdeling en daarmee de leefbaarheid van diverse regio’s. 

Vraag	  2	  

Door welke omstandigheden kan de zeewatertemperatuur variëren? 



Een dergelijk globaal overzicht kun je ook vinden voor het zoutgehalte of de saliniteit.  

 

Fig. 5 – Jaarlijkse gemiddelde zoutgehalteverdeling aan het oceaanoppervlak 

De saliniteit van zeewater is het gevolg van het oplossen van allerlei minerale zouten, doordat 

het water in contact is met de vaste aardkorst, rotsen en sediment. De saliniteit is het verschil 

in massa tussen een hoeveelheid zeewater en een gelijke hoeveelheid zuiver water. Stel dat je 

1,000 m3 water hebt, dan moet je daar 35(!) kg zout in oplossen om de gemiddelde saliniteit 

van zeewater te bereiken. De massa van 1 m3 zeewater is dus gemiddeld 1035 kg. De saliniteit 

van dit water is 35 psu (practical salinity units) of 35 promille. Dus al het zout dat ze in een 

supermarkt op voorraad hebben om 1 m3 water zout te maken… In de praktijk is NaCl 

weliswaar het meest voorkomende zeezout, maar er komen in de natuur heel veel andere 

zouten voor. 

Dat zeewater een heel bijzonder spulletje is wist je al. Het is de moeite waard om er meer over 

te lezen, bijvoorbeeld in wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeewater. 

Er zijn vele onderzoekers die een proefondervindelijke formulering hebben opgesteld voor 

het verband tussen temperatuur, zoutgehalte en diepte enerzijds en de geluidssnelheid 

anderzijds. Een voorbeeld van zo’n formulering is de formule van Medwin: 



 

Hierin is c  geluidssnelheid in m/s 

  T temperatuur in °C 

  S saliniteit in psu of promille 

  d diepte in m 

Opdracht	  1	  

Bereken met de formule van Medwin de geluidssnelheid op 1 m onder het oppervlak van 

zeewater met een temperatuur van 18 °C en een zoutgehalte van 30 psu. 

Opdracht	  2	  

Herhaal deze opdracht bij temperaturen oplopend per graad van 0 tot 30 °C en maak een 

grafiek van de resultaten. Tip: gebruik een spreadsheet zoals Excel. 

  



2. Het echolood 
Bij dieptemetingen zend je een zelf opgewekt geluid naar de bodem, die het geluid 

reflecteert, waarna je het weer terugontvangt. De zender en de ontvanger vormen samen één 

eenheid, die we in het vervolg transducer noemen. Het woord is afgeleid van het latijn, 

transducere = doorvoeren. Een transducer vormt elektrische signalen om in akoestische 

(geluid) en andersom. De combinatie van de bedienings- en registratiekast, kabels en de 

transducer vormt het echolood.  

 

Fig. 6 – Het principe van een echolood 

Neem aan dat een echolood is geïnstalleerd aan boord van een meetschip. De transducer 

bevindt zich op 1,20 m onder water. In een bepaalde positie lees je op het echolood een 

diepte af van 8,45 m. Zet je deze diepte dan zo maar in de kaart? Nee, niet zo maar. Om dat te 

kunnen doen wil je eerst een paar dingen weten: 

 Is de diepte die het echolood aangeeft gemeten ten opzichte van de transducer 

of ten opzichte van de waterspiegel? 

 Is de transducerdiepte goed ingesteld? 

 Is de door het echolood gebruikte geluidssnelheid wel de juiste? 

 Moet je de te karteren waterdiepte nog corrigeren voor bepaalde 

omstandigheden? 

Een echolood voor hydrografische metingen geeft je altijd de mogelijkheid om zowel 

de transducerdiepte als de geluidssnelheid in te stellen. De omstandigheden waarin je 

meet kunnen immers van plaats tot plaats en van dag tot dag variëren. De 



transducerdiepte verandert bijvoorbeeld doordat de inzinking van het schip in het 

water afhankelijk is van de beladingstoestand en de vaarsnelheid (overigens ook van de 

dichtheid van het water). En de gevoeligheid van de geluidssnelheid voor temperatuur, 

zoutgehalte en diepte zagen we al. Al met al is het voor nauwkeurige dieptemetingen 

nodig om de transducerdiepte en de geluidssnelheid zo goed mogelijk te kennen en bij 

te stellen. 

In formulevorm ziet de dieptemeting er uit als 

 𝐷𝐷 = 𝑐𝑐 ∙ 𝑡𝑡/2 + 𝑑𝑑  

met D bodemdiepte t.o.v. de waterspiegel [m] 

 c geluidssnelheid [m/s] 

 t looptijd van het signaal tussen uitzending en ontvangst [s] 

 dt transducerdiepte t.o.v. de waterspiegel [m] 

Als de geluidsnelheid 1500 m/s bedraagt komt een diepte van 8,45 m t.o.v. de 

waterspiegel (bij de gegeven transducerdiepte van 1,20 m) overeen met een looptijd 

van 9,7 ms. 

Vraag	  3	  

Hoe vaak zou je op deze diepte de dieptemeting kunnen herhalen? En als het 750 m diep zou 

zijn? 

Vraag	  4	  

Wat zou de waterdiepte zijn als de geluidssnelheid 1% lager was, dus 1485 m/s? 

Moderne echoloden kunnen de waterdiepte op deze manier bepalen met een 

nauwkeurigheid van 0,25%, mits je de geluidssnelheid en de transducerdiepte goed hebt 

ingesteld.  In het voorbeeld komt het er (met een goed ingesteld modern apparaat) op neer 

dat de waargenomen 8,45 m binnen 2 cm van de werkelijke waarde ligt. 

  



2.1 Barcheck 
Voordat je met een echolood betrouwbare metingen kunt doen wil je eerst controleren of het 

instrument de juiste diepte aangeeft. Omdat je op een hydrografisch echolood zelf de 

transducerdiepte en de geluidssnelheid kunt instellen, kan het zijn dat de ingestelde waarden 

niet kloppen bij de feitelijke toestand. Om daarachter te komen moet je een meting uitvoeren 

van een bekende diepte. Dit kan bijvoorbeeld de bodem van een sluis zijn, maar die is niet 

altijd in de buurt. Een oplossing , die je altijd bij de hand kunt hebben, is om een reflecterende 

plaat of balk (Engels: bar) aan één of meer draden op een bekende diepte onder te transducer 

te hangen. Je hangt de bar zó, dat de echo ervan op het echolood goed te zien is. 

Door de draad te markeren kun je de bar op de gewenste diepte houden. Hoe beter de 

markering op de draad, hoe nauwkeuriger de uiteindelijke dieptemeting. De bekende diepte 

waarop je de bar hangt kies je meestal ten opzichte van de waterspiegel.  

 

Fig. 7 – Het principe van de barcheck 

In de figuur zie je hoe het werkt. Je wilt op het echolood de diepte van de bar ten opzichte van  

de waterspiegel zien. Meet met een meetband de hoogte van het dek boven water (in de 

haven, met stilstaand water). Lees aan beide kanten van het schip de gemarkeerde draden op 

dekhoogte af. Als je de dekhoogte boven water van de draadlengte aftrekt weet je precies hoe 

diep de bar onder water hangt.  

Eerst hang je de bar op een kleine afstand, bijvoorbeeld 1 m, onder de transducer, dus als de 

transducerdiepte 1,20 m was, hangt de bar 2,20 m onder water. Dan stel je de transducer-

diepte op het echolood zo in dat je de echo van de bar ziet op 2,20 m. De tweede stap is de 

bar te hangen op de gemiddelde bodemdiepte van het surveygebied (het gebied waar je met 



het gekalibreerde echolood wilt gaan meten). Dit stelt soms hoge eisen aan de draden: 

zorgvuldig markeren is lastig, en de draden uitgeven en weer inhalen is ook niet eenvoudig. Je 

hebt dus een plek nodig – in de buurt van het surveygebied, waar de geluidssnelheid 

ongeveer hetzelfde is – met een diepte die groter is dan de gemiddelde diepte in het 

surveygebied. Als je de echo van de bar op deze diepte goed kunt zien, dan stel je de 

geluidssnelheid op het echolood zo in dat de afgelezen diepte gelijk is aan de diepte van de 

bar onder water.  

Nu is het echolood gekalibreerd en kan de eigenlijke dieptemeting beginnen. 

2.2 Bundelbreedte 
Een transducer bestaat uit een groot aantal elementjes, die in hetzelfde vlak zijn aangebracht. 

Ze worden ingegoten in een speciaal zeewaterbestendig rubber. Het vlak met daarin de 

transducerelementen wordt omlaag in het water vastgezet, hetzij vast in het schip of aan een 

paal die wegneembaar over de zijkant van het meetplatform steekt.  

Zo’n transducerelement zet iets uit als je er een elektrische stroom doorheenstuurt en krimpt 

als je de stroom weer wegneemt. Dit verschijnsel noem je piëzo-elektriciteit, en het werkt ook 

andersom: als je een element samendrukt verandert de elektrische weerstand en gaat er een 

stroom doorheen lopen. Door de elementjes op hetzelfde moment een stroom te geven, 

zetten ze alle tegelijk uit en verplaatsen ze de buitenkant van de transducer een stukje. 

 

Fig. 8 – Een transducer opgebouwd uit vele piëzo-elektrische elementjes 

De variatie van de stroomsterkte gebeurt tienduizenden keren per seconde. Dit leidt tot 

trillingen van het transduceroppervlak met frequenties van tientallen kHz (kiloherz). 



De transducer geeft de trilling door aan het water. De richting waarin de trilling het verst in 

het water doordringt staat haaks op het transduceroppervlak. Bij een toenemende hoek met 

deze haakse richting neemt het doordringend vermogen af. Zo kun je de richting bepalen 

waarin het bereik half zo groot is als het maximale bereik haaks op de transducer. De hoek 

tussen deze richting met het halve bereik ter weerszijden van de haakse richting noem je de 

bundelhoek. 

We hebben dus een hoeveelheid geluid van korte duur, de puls, in een gebied dat naar beide 

zijden begrensd is, de bundel. De bundelhoek bepaalt de grootte van het gebied op de 

bodem dat door de geluidspuls wordt aangestraald. Dit gebied noem je de voetafdruk 

(footprint) van de bundel. Onderstaande figuur toont hoe de voetafdruk groter wordt met de 

diepte. 

 

Fig. 9 – Echoloodbundel vormt een voetafdruk, die varieert met de bundelhoek en de diepte 

De praktijk leert dat de bundelhoek afhangt van de omvang van de transducer en van de 

golflengte van het gebruikte signaal. En daarnaast maakt het nog iets uit welke vorm het 

transducervlak heeft, rond of rechthoekig. In formulevorm: 

Ronde transducer  𝛽𝛽 = 65°𝐿𝐿/𝜆𝜆   

 Rechthoekige transducer 𝛽𝛽 = 50°𝐿𝐿/𝜆𝜆  



met β bundelbreedte [°] 

L diameter of lengte [m] 

λ golflengte [m] 

De golflengte bereken je door de geluidssnelheid te delen door de frequentie. 

Opdracht	  3	  

Bereken de bundelbreedte van een echolood met een frequentie van 33 kHz en een 

transducer met een diameter van 33 cm. Bepaal ook de diameter van de voetafdruk op een 

bodemdiepte onder de transducer van 10 m. Herhaal de berekening voor een 210 kHz-signaal 

vanuit een transducer van dezelfde omvang.  

Vraag	  5	  

Hoe groot zou de 33 kHz-transducer moeten zijn om een even smalle bundel te krijgen als met 

het 210 kHz-signaal? 

De registratie van een echolood, op papier of op een beeldscherm, ziet er bijvoorbeeld uit als 

in figuur 10. 

 

Fig. 10 – Echoloodcomputer met daarachter een registratievoorbeeld 



De bovenste rechte lijn stelt de waterspiegel voor en de diepte is af te lezen op de schaal-

lijnen. De diepteschaal kun je instellen, bijvoorbeeld van 0 – 10 m of van 0 – 100 m. Ook kun je 

meestal een bereik kiezen dat niet bij 0 begint. De bovenste lijn krijgt dan een andere waarde 

en de schaal waarmee de bodem wordt afgebeeld kan groter zijn, zodat je meer details in het 

bodemreliëf kunt zien. De verticale lijnen op de registratie zijn fixmarkeringen. Deze kunnen 

automatisch, na verloop van een aantal seconden of meters, of met de hand worden 

aangegeven. De fixmarkeringen zijn belangrijk om de dieptemetingen te koppelen aan de 

positie. De positie van dieptes tussen fixmarkeringen in wordt geïnterpoleerd. Een fix-

markering met de hand is handig bij het bepalen van de positie van ondieptes of wrakken. 

Het gevolg van de bundelbreedte is dat er een zekere vervorming optreedt van objecten op 

de bodem. Dit kun je zien aan de hand van onderstaande figuur. 

 

Fig. 11 – De registratie(zwart) van een zeecontainer (groen) toont verflauwde vormen 

Depressies of kuilen zijn als gevolg van de bundelbreedte op de registratie minder 

uitgesproken dan in werkelijkheid, minder diep en kleiner. Meestal is dat geen bezwaar, want 

men is vooral geïnteresseerd in de ondiepste plaatsen. 

 

Fig. 12 – Een kuil in de zeebodem (groen) komt minder diep en kleiner op de registratie (zwart) 



Een derde gevolg van de bundelbreedte is dat hellingen van de zeebodem op de registratie 

iets minder steil lijken. 

 

Fig. 13 – Een helling op de registratie (zwart) is minder steil dan in werkelijkheid (groen) 

Een voordeel van een bundel met enige breedte is dat ook bij een bewegend schip de 

verticale afstand van transducer tot bodem binnen de bundel blijft vallen. Als dat niet zo was, 

dan zou je een instrument nodig hebben om de precieze stand van het schip te meten. Die 

bestaan, maar zijn duur. 

 

Fig. 14 – Verticale afstand transducer (zwart) naar bodem valt binnen de bundelbreedte 

Het meten van de waterdiepte met een echolood komt nog steeds veel voor. Het is een prima 

methode als je wilt weten hoe diep het is. Maar voor de productie van een dieptekaart is het 

echolood grotendeels achterhaald. Daarvoor zijn modernere middelen beschikbaar, zoals de 

multibeam sonar.  Ook metingen vanuit de lucht zijn mogelijk, zij het minder gedetailleerd.  



3. Multibeam sonar 
Een multibeam sonar kun je zien als een echolood dat gelijktijdig vele smalle bundeltjes op de 

waterbodem laat vallen. Dit gebeurt in een waaiervorm, dwars op de koers van het schip 

(Engels: swath). De breedte van het pad dat je zo in één keer kunt meten kan wel 10 maal de 

waterdiepte zijn. Moderne multibeams kunnen meer dan 200 dieptewaarden per uitzending 

(ping) leveren, en dat vele tientallen keren per seconde.  

 

Fig. 15 – Multibeam sonar bestaat uit vele smalle bundels, dwars op de koers van het schip 

(tekening Centre for Marine Environmental Sciences, Univ. Bremen) 

De introductie van de multibeam werd mogelijk door de razendsnelle ontwikkeling van micro-

elektronica en computertechniek (vooral van snelle dataopslag).  De hoeveelheid 

meetgegevens loopt al gauw op tot 1 Gb per uur. 

Een gewoon echolood kun je vrij eenvoudig installeren en vrijwel direct gebruiken. Een 

multibeam vereist heel wat meer moeite. Voordat je precies weet in welke richting elk 

bundeltje naar de bodem ‘kijkt’, moet je voor iedere ping de stand van het schip (de 

transducer) in het water bepalen.  

Figuur 16 toont de bewegingen die een schip (of een vliegtuig) kan maken.  Het zijn drie 

translaties en drie rotaties. De vertaling: heave = dompen, surge = schrikken, sway = verzetten, 

pitch = stampen, roll = rollen en yaw = gieren. De definitie van de assen, de positieve 

richtingen en ook de oorsprong van het assenstelsel kunnen variëren. 



 

Fig. 16 – De bewegingmogelijkheden van een schip 

Vraag	  6	  

Welke van deze bewegingen heeft de meeste invloed op de positie van de voetafdruk van een 

enkele multibeambundel aan de buitenkant van de waaier? 

Je kunt je voorstellen dat er een flinke rekensom aan te pas komt om vanuit de positie van de 

GPS-antenne eerst de positie van de transducer en uiteindelijk de positie en diepte van elke 

voetafdruk te bepalen. En als je eruit wilt halen wat erin zit, is het nodig om van elk onderdeel 

van de meting te bepalen hoe goed dat getal is bepaald, omdat elk foutje leidt tot een fout in 

de positie en de diepte van de voetafdrukken. Het complete meetresultaat bestaat altijd uit de 

gevraagde waarden èn de nauwkeurigheid van die waarden. 

Nog belangrijker dan bij een gewoon echolood is het gebruik van de juiste geluidssnelheid. 

Het gaat nu niet alleen over de juiste gemiddelde geluidssnelheid voor het traject tussen 

transducer en de bodem recht daaronder, maar ook over de (horizontale) gelaagdheid van het 

water wat betreft temperatuur en zoutgehalte. In een gebied als de monding van de Nieuwe 

Waterweg varieert die gelaagdheid met elke fase van het getij. Met vloed dringt zich een wig 

van zout water onder het zoete water van de rivieren. Het meten van de sterk variërende 

geluidssnelheid is daar dan ook eigenlijk continu nodig. 



 

Fig. 17 – Het resultaat van de verwerkte multibeamgegevens 

Tot slot van dit hoofdstuk onderstaande figuur, waarin je onder meer een schip ziet met twee 

armen voorzien van een groot aantal verticaal metende echoloden; een tussenvorm tussen 

het echolood en de multibeam. Een dergelijk systeem wordt soms toegepast voor metingen 

op ondiep water. 

 
Fig. 18 – Verschillende mogelijkheden voor dieptemeting met geluid 



 

4. Van metingen tot zeekaart 
Om een gebied in kaart te brengen is een systematische aanpak nodig. Er is speciale survey-

software om dat mogelijk te maken. De software heeft als belangrijkste taak om de gegevens 

van de diverse meetsystemen in te lezen, te beoordelen op de juiste kwaliteit en op te slaan. 

Daarbij moeten de gegevens van een tijdmarkering voorzien worden, zodat bij het verwerken 

de gegevens van een bepaald moment bij elkaar gezocht kunnen worden. 

Bijvoorbeeld worden tijdens het varen de metingen van GPS-posities opgeslagen in een 

bestand en de diepte- en koersmetingen in andere bestanden, terwijl de getijmetingen aan de 

wal worden opgeslagen in weer een ander bestand. Om de gemeten diepten te corrigeren 

voor het getij en dan op de juiste positie in de kaart te zetten, moet je de diverse bestanden 

doorzoeken en de gegevens van hetzelfde tijdstip met elkaar combineren. 

Een tweede belangrijke taak van de surveysoftware is het ontwerpen en uitvoeren van een 

vaarplan. Nadat je de begrenzing van het op te nemen gebied hebt ingevoerd bedenk je een 

manier om dat gebied zo efficiënt mogelijk te voorzien van meetgegevens. Daarbij houd je 

rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de beschikbare meetsystemen.  

  

Fig. 19 – Lijnenpatroon voor echolood en multibeam sonar 

De figuur toont links een lijnenplan voor een echolood. Met dit systeem is het niet te doen om 

de hele bodem te bedekken. Tijdens het varen van de lijnen meet je waar het ondiep is en in 

kritische gevallen – bijvoorbeeld als schepen aan de grond zouden kunnen lopen – vaar je een 

aanvullend ‘bloemetje’ om zeker te stellen dat je de kleinste diepte hebt vastgesteld. Bij een 

multibeam meet je wèl in één keer de hele bodem. In dat geval lijkt het varen op schilderen, 

zoals in de rechterfiguur. De vaarlijnen volgen de contouren van het reliëf onder water. 



Tijdens het varen is er sprake van een bepaalde steeds wisselende waterstand, vooral als 

gevolg van het getij – of de afvoer van rivieren. Een dieptekaart kan met deze variaties geen 

rekening mee houden. In de kaart worden alle diepten aangegeven ten opzichte van een vast 

niveau. Dit zogenaamde reductievlak staat vermeld in het titelblok van de kaart. Meestal kiest 

men hiervoor een niveau, dat het meest ongunstige dieptebeeld oplevert: in de praktijk staat 

er dan altijd meer water. Bijvoorbeeld kiest men de laagste stand die het water kan hebben als 

gevolg van de stand van maan en zon (Engels: lowest astronomical tide, LAT). 

Vooral bij metingen met het echolood is het gebruikelijk om dwars op het patroon van 

surveylijnen een patroon van controlelijnen te varen. Omdat de controlelijnen op andere 

tijdstippen zijn gevaren dan de oorspronkelijke lijnen, verschilt de waterstand van lijn tot lijn. 

Nadat voor alle lijnen de gemeten diepten zijn gereduceerd voor de waterstand moet de 

diepte op de kruispunten van lijnen overeenkomen. Verschillen wijzen op een fout, die je 

vervolgens opspoort en corrigeert. Zo zou het niveau van een bepaalde lijn een of meer dm 

hoger of lager komen te liggen. 

Voor de nauwkeurigste resultaten wil je de meetgegevens ook corrigeren voor de verticale 

bewegingen van de transducer. Diverse invloeden zijn dompen, beladingstoestand en 

inzinken (of juist planeren) als gevolg van de vaarsnelheid. Desgewenst houd je rekening met 

variaties in de geluidssnelheid voor verschillende diepten. 

Een andere stap die nodig is tijdens de gegevensbewerking is het berekenen van de positie 

van de transducer. De positie van de GPS-antenne is gelijktijdig met de diepte gemeten, 

evenals de koers van het schip (meestal met een gyrokompas). Tijdens de installatie van de 

meetsystemen aan boord heb je gemeten wat de langsscheepse, dwarsscheepse en verticale 

afstanden zijn tussen de GPS-antenne en de echoloodtransducer. Deze afstanden noemt men 

vaak de offsets. De combinatie van de offsets en de koers bepaalt de positie van de echolood-

transducer ten opzichte van de GPS-antenne. 

Alle posities moeten zijn bepaald in het coördinatenstelsel waarin de opdrachtgever de 

resultaten wil hebben. Voor zover dat niet direct door de GPS-ontvanger gebeurd is, moet je 

dit tijdens de gegevensbewerking in orde maken. 

Uiteindelijk ontstaat er een lijst met punten, waarvoor je de gereduceerde en gecorrigeerde 

diepte hebt bepaald. Deze lijst is de basis van een digitaal terrein model. Een voorbeeld is 

hieronder afgebeeld. 



 

Fig. 20 – Grafische weergave van een digitaal terreinmodel 

Er bestaan diverse manieren om de surveyresultaten aan te bieden aan de opdrachtgever. 

Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig van de Ocean Mapping Group. 

Een eerste tussenresultaat is het minuutblad (Engels: fair sheet). Hierop staan (vrijwel) alle 

meetgegevens afgebeeld, hetgeen een onoverzichtelijk beeld oplevert. Door kleuren te 

gebruiken voor bepaalde diepte-intervallen wordt het iets beter. Je kunt goed zien of de 

bodem volledig bedekt is en waar nog gaten zijn in de bedekking. 

 

Fig. 21 – Minuutblad 



De presentatie van de gegevens wordt overzichtelijker als je dieptelijnen of contouren tekent.  

 

Fig. 22 – Contourenkaart 

De verschillen tussen producten van het echolood en van de multibeam sonar komen 

hieronder mooi in beeld. Eerst in de vorm van een kleurenkaart en daaronder hetzelfde gebied 

met een kunstmatige lichtbron. Afhankelijk van de gezochte informatie hebben beide 

presentatievormen hun eigen voor- en nadelen. Oordeel zelf welke je voorkeur heeft. 

  

  

Fig. 23 – Kleurenkaart en schaduwenkaart van resp. echolood- en multibeamsurvey 
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