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1 Introductie

1.1 Kader en rationale
Dit rapport beschrijft de analyse van het sedimentbudget van de Maasgeul (Figuur 1.1) op basis
van lodings- en baggerdata uit de periode 2008-2012. Het onderzoek valt onder het Kennis
Primaire Processen (KPP) programma Efficiënte Monitoring. Dit programma werkt aan de
ontwikkeling van een methode voor het bepalen van de monitoringsstrategie. Deze methode kent
drie/vier factoren, die van belang zijn. Dit zijn de (1) informatiebehoefte, (2) systeemkennis en (3)
het aanbod van meettechnieken. Dit deelonderzoek richt zich vooral op het vergroten van de
systeemkennis over de dynamiek van de bodem van de Maasgeul. Het KPP-onderzoek naar de
Maasgeul stond in 2013 in het teken van het begrijpen van het Maasgeulsysteem en welke
factoren de bodemdynamiek bepalen. De huidige monitoringsstrategie is bewust buiten beeld
gelaten. Deze zal in 2014, onder andere op basis van de hier gepresenteerde resultaten,
geëvalueerd worden.

Figuur 1.1 Overzichtskaart van de aanvaargeulen voor Rotterdam en IJmuiden (in geel). Het onderzoeksgebied,
de eerste 6 km van de Maasgeul, is aangegeven met zwart. De contouren van de Tweede Maasvlakte
(MV2) zijn zichtbaar, maar ten tijde van de bathymetrie opname (2010) was deze nog niet af. Het
coördinatensysteem voor dit, en alle andere figuren in dit rapport, is ETRS 1989 UTM Zone 31N.

1.2 Onderzoeksgebied
De Maasgeul ligt voor de monding van de Nieuwe Waterweg en tijdens dit onderzoek is de
eerste zes kilometer geanalyseerd. Hierbij is de Maasgeul ingedeeld in verschillende
(sub)vakken (Figuur 1.2). De nautisch gegarandeerde diepte is 23.2 m –LAT, als aanleg



Sedimentbudget van de Maasgeul, Noordzee - Baggeren en sedimentatie

18 december 2013, definitief

2 van 40

diepte wordt 24.1 m –LAT aangehouden (Arkesteijn, 2010). Figuur 1.3laat zien dat in
kilometervakken 1-5 de diepte (in mei 2013, de meeste recent beschikbare) veelal tussen de
24.75 en 25.25 m –LAT lag. In km 6 neemt de diepte zeewaarts snel toe tot 27.5 m –LAT. De
wanden van de Maasgeul zijn 5-10 m hoog (Figuur 1.3) en kennen hellingshoeken van 3-5º
met uitschieters tot 15º. Parallel langs de Maasgeul neemt de diepte toe van ongeveer 16 m
tot 22 m –LAT.

Figuur 1.2 Detailkaart van het onderzoeksgebied met de indeling in kilometervakken en subvakken. De gebieden
berm_noord en berm_zuid betreffen de randen van de Maasgeul. De subvakindeling is voor dit onderzoek
gebruikt en is geen vastgelegde indeling. Deze dient slechts als hulpmiddel bij het analyseren van de data.
De gele lijnen zijn contourlijnen (m LAT).

Geologisch onderzoek laat zien dat de vaargeul grotendeels bedekt is met zeer fijn tot matig
fijn zand (110-210 µm) met daarin ook klei en organische stof (o.a. Zonneveld, 1993). Deze
recent afgezette en omgewerkte laag is 0-2 m dik. Daaronder liggen grovere rivierafzettingen
(220-700 µm) van de Formatie van Kreftenheye met hier een ouderdom van ongeveer 24 tot
9 duizend jaar (Busschers et al., 2007; Busschers et al., 2008; Hijma et al., 2010; Hijma et al.,
2012). In de wanden van de Maasgeul komen ook nog jonge en relatief dikke kleilagen voor.
Dit geldt met name voor kilometers 1.5-4.5, waarbij de dikte van de kleilaag kan oplopen tot 4
m. De onderkant van de kleilaag ligt tussen de 20 en 22 m –LAT. De kleilaag ligt op de
Formatie van Kreftenheye en wordt bedekt door de actieve zandlaag. De klei is afgezet in het
Rijn-Maasestuarium en 11 tot 8.5 duizend jaar oud (Van Heteren et al., 2002; Hijma en
Cohen, 2010; Hijma et al., 2012). Indien geen klei voorkomt bestaan de wanden volledig uit
zand, waarin regelmatig sliblagen voorkomen (Zonneveld, 1993; De Ronde et al., 2009).
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Figuur 1.3 Enkele lodingsprofielen over de Maasgeul, gebaseerd op de meest recent beschikbare lodingsdata van
mei 2013. De onderste laat een zuid-noord dwarsprofiel zien door het midden van vak km 2. De bodem is
relatief vlak. Aan de noordkant komt een opvallend diepe geul voor (zie ook Figuur 1.2). Het bovenste
langsprofiel loopt van west naar oost door het midden van de Maasgeul. In het meest westelijk deel is de
Maasgeul relatief diep, in de overige delen schommelt de diepte tussen de 24.5 en 25.5 m –LAT.

De wanden van de Maasgeul zijn bedekt met megaribbels van ongeveer 0.5 m hoog en met
een golflengte van 10 m. In de geul zelf zijn de megaribbels door de baggeractiviteit niet meer
aanwezig. Ze zijn goed zichtbaar in de lodingsdata (Figuur 1.4). De megaribbels ‘lopen’
migreren waarschijnlijk de geul in en zorgen voor aanvoer van sediment over de bodem. Het
merendeel van het sediment komt echter op de Maasgeulbodem terecht door uitzakking van
zwevend sediment (De Ronde et al., 2009). De Maasgeul staat vrijwel haaks op de
kustlangse stroming en door de scherpe toename in diepte neemt de stroomsnelheid boven
de Maasgeul af. Hierdoor bezinkt een deel van het sediment. Des te dieper de geul, des te
groter is de afname in transportcapaciteit en daarmee des te groter de sedimentatiesnelheid.
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Figuur 1.4 3D-beeld van de Maasgeul richting het oosten (verticale overdrijving 10x). Op de wanden zijn de
megaribbels zichtbaar, ook de baggersporen zijn goed zichtbaar. Linksboven is de diepe geul te zien.

1.3 Onderzoeksdoelen
Het overkoepelende doel van dit onderzoek is het begrijpen van het sedimentbudget van de
Maasgeul. Dit budget wordt bepaald door de hoeveelheden gebaggerd materiaal en de
hoeveelheid sedimentatie. Met behulp van de lodings- en baggerdata zullen de volgende
vragen beantwoord worden:

1. Wat zijn de veranderingen in bodemligging in de jaren 2008-2012?
2. Hoeveel en waar is er gebaggerd in de jaren 2008-2012?
3. Zijn de lodings- en baggerdata aan elkaar te koppelen?
4. Wat is de autonome sedimentatiesnelheid en door welke factoren wordt deze beïnvloed?

Megaribbels
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2 Bodemdynamiek

2.1 Lodingsdata
Door Rijkswaterstaat zijn de lodingsdata van 2008 tot en met 2013 geleverd, een overzicht is
te vinden in bijlage A. In de lodingsdata zijn de baggersporen duidelijk zichtbaar (zie
bijvoorbeeld Figuur 1.4 en Figuur 2.1). Alle data zijn omgerekend naar een uniform format
met dezelfde eenheden. Dieptes zijn omgerekend naar negatieve meters ten opzichte van het
referentievlak LAT. Een deel van de metingen was aangeleverd met middenstandsvlak (MV)
als verticale referentie, deze zijn naar LAT omgerekend met behulp van de getijdematrix (van
de Dienst der Hydrografie). De data zijn deels als rasters met een resolutie van 1x1 m
aangeleverd, deels als onvergridde xyz-punten. De laatste zijn met behulp van de inverse
distance weigth (IDW) methode geïnterpoleerd naar hetzelfde grid als de andere
aangeleverde metingen. Door de rasters van opeenvolgende lodingen van elkaar af te
trekken is steeds de verandering in bodemvolume bepaald, zowel voor de gehele Maasgeul
als voor de afzonderlijke subvakken (o.a Figuur 2.2.). Ook is voor elke survey, voor elk
subvak, de gemiddelde bodemligging en de standaarddeviatie van de bodemligging
berekend.

Figuur 2.1 Diepteligging van de Maasgeul in mei 2012. De baggersporen zijn duidelijk zichtbaar.
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Figuur 2.2 Voorbeeld van een verschilkaart in bodemligging, in dit geval tussen mei en april 2009. Duidelijk
zichtbaar is dat er in twee gebieden gebaggerd is (donkerblauwe kleuren). In de overige delen van de
Maasgeul is de gemiddelde diepte afgenomen.

2.1.1 Nauwkeurigheid
Met het begrip nauwkeurigheid wordt hier de afwijking bedoeld van een gemeten waarde ten
opzichte van de werkelijke waarde. De nauwkeurigheid omvat zowel meetfouten (precisie) als
systematische fouten. Onder precisie wordt hier de meetfout van meetinstrumenten bedoeld.
Deze kan vastgesteld worden door een meetapparaat langdurig hetzelfde te laten meten en
te kijken naar de spreiding binnen de metingen. Deze fout is een stochastische (toevallige)
fout, die door uitmiddeling een minder grote totaalfout zal hebben wanneer naar een groter
gebied gekeken wordt (zoals de Maasgeul). De systematische fout in de dataset is de
getijdecorrectie die uniform toegepast wordt. Deze correctie is noodzakelijk, omdat de
verticale positie van het meetapparaat ten opzichte van het referentievlak (LAT) tijdens elke
lodingssurvey zal afwijken door verschillende waterstanden. Deze systematische fout wordt
door Rijkswaterstaat op 1-2 decimeter geschat (Arkesteijn, 2010, persoonlijk overleg met
Marco  van  der  Sluijs,  RWS  CIV)  en  is  daarmee  groter  dan  de  meetfout  (die  enkele
centimeters bedraagt, persoonlijk overleg met Marco van der Sluijs). De systematische fout is
per loding verschillend van grootte en kan per keer positief of negatief zijn. In het
Instandhoudingsplan van Rijkswaterstaat wordt een nauwkeurigheid van 0.15 m
aangehouden voor de lodingsdata en deze wordt omschreven als
“lodingsprecisie/standaarddeviatie”. Het valt op dit moment niet te zeggen of dit het 1 (68%)
of 2 (95%) sigma betrouwbaarheidsinterval aangeeft. In dit rapport wordt verder gewerkt met
een nauwkeurigheid van 0.15 m. Een uitgebreide nauwkeurigheidsanalyse van alle fouten die
bijdragen aan de nauwkeurigheid van de lodingsdata zal hiervoor noodzakelijk zijn. Deze is
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voor dit rapport niet uitgevoerd. Op voorhand lijkt een groot deel van de fout veroorzaakt te
worden door de getijdecorrectie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
Figuur 2.3 waarin de lodingsdata van januari 2012 te zien is. In tegenstelling tot de andere
opnames, bestaat deze opname uit twee verschillende surveys. Tussen de twee surveys zat
ongeveer een week tijd (persoonlijk overleg met Marco van der Sluijs, RWS CIV). Figuur 2.3
laat dus de gecombineerde data van twee surveys zien. Als gevolg van het toepassen van
verschillende getijdecorrecties is een haarscherpe rechte lijn zichtbaar. Het gemiddelde
hoogteverschil  tussen  data  links  of  rechts  van  de  lijn  is  0.2  m.  Het  gebruik  van  een
nauwkeurigheid van 0.15 m in dit rapport lijkt daarmee geen conservatieve schatting.

Figuur 2.3 Lodingsplot van januari 2012. De plot is gebaseerd op data van twee surveys die een verschillende
getijdecorrectie hebben gekregen waardoor een scherpe overgang zichtbaar is tussen de twee surveys. Het
gemiddelde hoogteverschil over de overgang is 0.2 m.

Het gemiddelde verschil in bodemligging tussen subvakken in twee lodingen is ~0.1 m, het
minimale verschil 0.0 m en het gemiddelde van het maximale verschil per subvak is ~0.5 m.
Hierbij komen uitschieters voor tot meer dan 1 m. Het gemiddelde verschil is dus kleiner dan
de nauwkeurigheid van de data. Dit betekent dat wanneer de veranderingen in bodemligging
omgerekend worden naar volumeveranderingen, de onzekerheid aanzienlijk wordt. Het
volgende voorbeeld laat dit goed zien: Stel dat een middensubvak eerst een gemiddelde
diepteligging had van 24 ± 0.15 m -LAT en vervolgens van 23.8 ± 0.15 m –LAT. Dit betekent
dat het gebied 0.2 ± 0.2 m ondieper is geworden
(totale nauwkeurigheid = ± 0.15 + 0.15 = 0.2). De gemiddelde oppervlakte van de 6
middensubvakken is 300000 m2. Voor een berekening van het toegenomen volume wordt de
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oppervlakte vermenigvuldigd met de verandering in diepteligging: 300000 * 0.2 ± 0.2=60000 ±
60000 m3. Voor een verandering van 0.05 m is de uitkomst 15000 ± 60000 m3, terwijl bij een
verandering van 0.75 m (de hoogste waarde in de dataset) er ongeveer 225000 ± 60000 m3

aan volume bijgekomen is. In deze berekening is er vanuit gegaan dat de 0.15 m volledig een
systematische fout is. Het is echter waarschijnlijk dat een deel hiervan een stochastische fout
is. Hierdoor wordt de nauwkeurigheid van het gemiddelde van meerdere gridpunten beter. De
nauwkeurigheid voor een middenvak is in het theoretische geval dat de 0.15 m volledig

stochastisch is . =2.73-4 m. De nauwkeurigheid bij een verschil tussen twee lodingen is

dan ± 3.87-4 m, omgerekend naar volumes ± 116 m3. Gezien de grootte van de fout
veroorzaakt door getijcorrectie (zie bijvoorbeeld Figuur 2.2) zal de stochastische fout echter
een aanzienlijk kleiner deel van de 0.15 m zijn. Ook is er mogelijk een verschil tussen de
opnames die als grids zijn aangeleverd en de opnames die door ons met de IDW methode
zijn geïnterpoleerd. Hoe groot de fout is die hierdoor is ontstaan is niet bekend, maar deze is
waarschijnlijk aanzienlijk kleiner dan de nauwkeurigheid van de metingen. Een uitgebreide
nauwkeurigheidsanalyse zal nodig zijn om de grootte van de stochastische en de
systematische fout uit te splitsen.

De onzekerheid is dus aanzienlijk en verhindert op een zeer gedetailleerd vergelijk van
bodemvolumes en baggervolumes. De grote lijnen over de maanden kunnen echter
uitstekend vergeleken worden. Ruimtelijke patronen in bodemligging zijn wel goed
waarneembaar in de verschilkaarten. In de nabije toekomst zal gebruik gemaakt worden van
een verbeterde hoogtebepaling van het lodingsapparaat, waardoor getijcorrecties niet meer
nodig zijn.

2.2 Veranderingen 2008-2013

2.2.1 Bodemligging
Om een globaal overzicht te krijgen van de ontwikkeling van de bodem, zijn per vak en
subvak het gemiddelde en de standaarddeviatie van de bodemhoogte bepaald, voor elke
bodemopname. In de onderstaande figuren wordt de bodemligging steeds samen met de
Nautisch Gegarandeerde Diepte (NGD) en de aangehouden aanlegmarge geplot. Voor de
Maasgeul is de NGD 23.2 m –LAT en de aanlegmarge 0.9 m. Dit komt neer op een
aanlegdiepte van 24.1 m –LAT (Arkesteijn, 2010).

In de verandering van de bodem is duidelijk verschil te zien tussen het zuiden, midden en
noorden van de geul (Figuur 2.4), voornamelijk in de eerste drie kilometer van de geul. De
zuidelijke delen hebben in deze vakken een duidelijk ondiepere ligging dan het midden en
noorden van de geul. De gemiddelde bodemhoogte ligt in alle metingen onder de
aanlegdiepte, maar het gemiddelde plus de standaarddeviatie komt er in enkele maanden in
het zuiden van de geul boven uit. De standaarddeviatie is een maat voor de verspreiding van
de bodemdiepte, waarbinnen bij een normale verdeling 68% van de datapunten liggen. Door
het baggeren is de diepte in de aanvaargeul echter niet normaal maar scheef verdeeld, wat te
zien is in de histogrammen van de bodemdiepte (Figuur 2.5). De verdeling is aan de ondiepe
kant vrij steil doordat bij baggerwerkzaamheden de ondiepe delen van de geul gericht worden
gebaggerd. Op basis van de zichtbare patronen in bodemligging kan worden geconcludeerd
dat de standaarddeviatie voornamelijk bepaald wordt door de bodemvariatie en niet de
meetfout van het lodingsapparaat. De systematische fout die ontstaat door de getijcorrectie
heeft geen invloed op de standaarddeviatie van de verschillende surveys, aangezien deze
uniform op de dataset wordt toegepast. De standaarddeviatie schommelt rond de 0.3 m voor
km-vaken 1-4, maar neemt in km-vakken 5 en 6 snel toe.
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Wanneer gekeken wordt naar het verschil tussen de verdeling in 2008 en 2013, is te zien dat
de verdeling in vrijwel alle vakken smaller is geworden. Dit komt doordat in de diepere delen
sedimentatie heeft plaatsgevonden, waardoor de onderkant van de verdeling naar boven
schuift, terwijl door baggeren de bovenkant op dezelfde positie blijft. Voornamelijk in km-
vakken3-6 is dit duidelijk te zien (Figuur 2.5). In de histogrammen is ook te zien dat de bodem
in vrijwel elke bodemopname ruim onder de nautisch gegarandeerde diepte ligt. Ook de
aanlegdiepte wordt in slechts weinig gevallen overschreden, maar wel vaker dan de nautisch
gegarandeerde diepte. Om een beeld te krijgen van de verdeling van de bodemligging is voor
alle opnames het totaal aantal overschrijdingen van de aanlegdiepte en nautisch
gegarandeerde diepte berekend per km-vak. In Tabel 2.1 zijn deze statistieken weergegeven,
zowel absoluut in aantal 1x1m cellen, als relatief ten opzichte van het totale oppervlak. Er is
een duidelijk verschil tussen km-vakken 1-3 en 4-6, waarbij de eerste drie km duidelijk vaker
de aanlegdiepte en nautisch gegarandeerde diepte overschrijden. Ook binnen de eerste drie
kilometer is een afname van het aantal overschrijdingen in zeewaartse richting te zien,
waarbij de eerste kilometer de aanlegdiepte met bijna 1% overschrijd.

Figuur 2.4 Gemiddelde bodemligging in de tijd voor noord, midden en zuidelijke deel van de eerste kilometer van
de Maasgeul. De middengebieden zijn groter dan de rangebieden en dit zal enige invloed hebben op de
standaarddeviatie, maar de gebieden zijn groot genoeg om dit effect minimaal te laten zijn. Het zuidelijke
deel ligt gemiddeld ondieper dan het midden en noorden. De groene lijn is de nautisch gegarandeerde
diepte + marge, de rode lijn is de nautisch gegarandeerde diepte.
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Figuur 2.5 Histogrammen van voorkomende diepte per km vak voor januari 2008 en mei 2013. De groene lijn is de
nautisch gegarandeerde diepte + marge, de rode lijn is de nautisch gegarandeerde diepte.

Ook in de gemiddelde bodemligging voor de gehele geul (km-vakken 1-6, Figuur 2.6 en
Figuur 2.7) is het verschil te zien tussen de zeewaarts gelegen vakken (km 4-6) en de vakken
aan de kant van de haven (km 1-3). Opvallend in de ontwikkeling is het ondieper worden van
de gehele geul tussen januari 2011 en januari 2012, waarna de diepte weer toeneemt voor
km-vakken 1-4 maar ondieper blijft voor km-vakken 5 en 6. Deze ontwikkeling is ook terug te
zien in het volume en wordt uitgebreider besproken in paragraaf 2.2.2. In 2011 neemt de
standaarddeviatie ook sterk af. Dit komt doordat in 2011 vrijwel niet gebaggerd is en de
baggersporen door sedimentatie steeds minder duidelijk worden. Hierdoor neemt de
bodemvariatie en daarmee de standaarddeviatie af. Verder valt op dat in km 6 de
standaarddeviatie erg groot is. Dit komt doordat in dit vak een dieper deel aanwezig is, wat te
zien is in de bathymetrie (Figuur 2.1) en de histogrammen (Figuur 2.5).

Tabel 2.1 Statistieken van de bodemligging, gesommeerd over de gehele periode 2008-2013. Er is een duidelijke
tweedeling tussen de eerste en laatste drie km.

Km 1 Km 2 Km 3 Km 4 Km 5 Km 6
Totaal aantal
cellen

33837010 37262586 36822932 36783067 37785588 43219824

Aantal cellen
ondieper dan
NGD+marge
(-24.1m LAT)

312213 150721 45607 2393 5745 6085

Percentage cellen
ondieper dan
NGD+marge (%)

0,9227 0,4045 0,1239 0,0065 0,0152 0,0141

Aantal cellen
ondieper dan NGD
(-23.2 m LAT)

917 1.368 689 0 0 0

Percentage cellen
ondieper dan NGD
(%)

0,0027 0,0037 0,0019 0 0 0

01/2008

05/2013
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Figuur 2.6 Gemiddelde bodemligging in de tijd per kilometer voor de eerste drie km van de Maasgeul. .
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Figuur 2.7 Gemiddelde bodemligging in de tijd per kilometer voor de laatste drie km van de Maasgeul. De grote
standaarddeviaties in km-vak 6 wordt veroorzaakt door de grote diepte variatie (snel dieper wordend richting
zee).

2.2.2 Bodemvolume
Figuren 2.7 en 2.8 laten de cumulatieve bodemligging en bodemvolume zien voor de gehele
Maasgeul en enkele km-vakken over de periode 2008 tot mei 2013. Met cumulatief wordt hier
bedoeld dat de verschillen in bodemligging en bodemvolume tussen twee opeenvolgende
lodingen steeds gesommeeerd zijn. Dit betekent dat de grafiek eigenlijk steeds het verschil
tussen een loding op een zeker moment en de eerste loding laat zien. De veranderingen
worden bewust zowel in m3 als in m gegeven (in feite dezelfde data), om de grootte van beide
eenheden weer te geven. Voor sommige discussies is het nuttig om in meters te praten en in
andere gevallen in kubieke meters.
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Figuur 2.8 De cumulatieve bodemligging en bodemvolume voor de gehele Maasgeul (boven) en voor km 1
(onder).De blauwe lijn geeft de cumulatieve verandering in meters weer, de zwarte lijn in kubieke meters. In
de periode 2008-mei 2013 is de gehele Maasgeul dus 0.2 m ondieper geworden, maar in km 1 is de
Maasgeul juist dieper geworden. De sterke toename in bodemvolume sinds begin 2011 is opvallend. De
blauwe waas geeft de nauwkeurigheid weer. Aangezien het steeds verschillen betreft tussen twee lodingen
is een nauwkeurigheid van ± 0.2 m gebruikt (zie paragraaf 2.1.1).
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Figuur 2.9 Cumulatieve bodemligging en bodemvolume voor km 3 en 5. In beide vakken is de Maasgeul ondieper
geworden, in km 5 zelfs een halve meter (maar nog steeds ruim beneden de nautisch gegarandeerde
diepte, namelijk gemiddeld 24.9 m –LAT in mei 2013 in vak km 5).De blauwe waas geeft de onzekerheid
weer.

De gemiddelde bodemligging van de Maasgeul is redelijk constant tot ongeveer eind 2010
wanneer de gehele Maasgeul sterk begint te verondiepen. De relatie van deze patronen ten
opzichte van baggeractiviteiten wordt in Hoofdstuk 4 behandeld. Dit duurt voort tot begin
2012, dan begint een periode waarin een sterk afname te zien is van het bodemvolume.
Vervolgens schommelt het bodemvolume rond een constante waarde die wel hoger ligt dan
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voor eind 2010. In de onderzochte periode is de Maasgeul ongeveer 0.2 m ondieper
geworden (Figuur 2.8). Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een sterke toename in
bodemliggingsvolume in vakken km 5 en 6 van ongeveer 0.55 m. Vakken km 1 en 2 zijn juist
~0.25 m dieper geworden.
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3 Baggeroverzicht

3.1 Baggerdata
Elke sleephopperzuiger die baggert op de Noordzee slaat gegevens op volgens het
Monitoring and Registration System (MARS). Hierbij worden elke vijf seconden verschillende
gegevens geregistreerd (Figuur 3.1), waarvan voor dit project de locatie en de hoeveelheid
lading de belangrijkste zijn. De massa van de lading wordt gemeten met behulp van
diepgangssensoren en het volume van de lading in het beun wordt gemeten met niveau-
opnemers. Hierdoor is elke vijf seconden bekend hoeveel volume is gebaggerd en wat de
dichtheid van het gebaggerde materiaal is. De dichtheid is niet gelijk aan de dichtheid van het
sediment op de bodem van de Maasgeul, maar lager door het mee opzuigen van water. De
toename van de massa van het schip door het baggeren wordt continue gecorrigeerd voor
veranderingen in de hoeveelheid ballastwater die het schip in de ballasttanks heeft (Kik en
Keyser, 2009). In de Maasgeul worden de gebaggerde volumes omgerekend naar Tonnen
Droge Stof (TDS) volgens:

= ( )
( )

Formule 1

Waarin:
TDS = tonnen droge stof (ton);

lading = dichtheid van de totale lading in het beun (ton/m3);
water = dichtheid van het water in het beun(ton/m3);
vaste stof = dichtheid (droge stof) van gezogen sediment (ton/m3);

Vlading = volume van de lading na zuigen (m3).

De berekening van de dichtheid van de lading wordt bepaald door het verschil in massa van
het schip voor en na het baggeren te delen door het volume van de lading.

Met behulp van deze formule wordt voor elke vijf seconden de hoeveelheid gezogen TDS
bepaald. Aan het einde van de reis (zo wordt een baggercyclus van een sleephopperzuiger
genoemd) kan op deze manier de totale hoeveelheid TDS berekend worden. De totale
hoeveelheid TDS wordt echter ook nog berekend door het massaverschil van het schip voor
en na het storten te bepalen met behulp van de diepgangssensoren. Deze laatste
hoeveelheid wordt gebruikt bij de verrekening met de baggermaatschappijen en wijkt
enigszins af van de totale hoeveelheid TDS bepaald met Formule 1.Via Rijkswaterstaat Zee
en Delta (locatie Rijswijk) is baggerdata verkregen over de periode 2008-2012. Baggerdata
eerder dan die periode waren niet beschikbaar. De geleverde data betroffen de RWS-
baggervakken F en G. Tabel 3.1 geeft de geleverde kolommen weer.

Voor een vergelijk van de gebaggerde hoeveelheden met veranderingen in de bodemligging
is het noodzakelijk om met volumes gebaggerd materiaal (m3) te werken in plaats van met
TDS. Hierbij is de vaststelling van de natte dichtheid van het gebaggerde materiaal essentieel
(zie Formule 3). Deze wordt echter niet gemeten tijdens het baggeren. Bij Rijkswaterstaat
wordt vaak een dichtheid van 1965 kg/m3 gebruikt voor een nat zandpakket. Dit is een
correcte aanname voor relatief schoon zand. Boringen in de Maasgeul laten echter zien dat
het sediment inderdaad vooral uit zand bestaat, maar ook significante hoeveelheden slib en
organisch materiaal bevat. Dit heeft tot gevolg dat de werkelijke dichtheden lager zullen zijn.
Dit wordt bevestigd door het feit dat als een dichtheid van 1965 kg/m3 wordt gebruikt, de
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gebaggerde volumes onrealistisch laag uitvallen bij een vergelijk met veranderingen in de
bodemligging. In de volgende secties wordt hier verder op ingegaan.

Tabel 3.1 Aangeleverde kolommen van de baggerreizen.

R_jaar Jaar van de reis
R_week Week van de reis
R_reis Reisnummer
R_begintijd Starttijd baggerreis
R_TDS Verrekende TDS, bepaald door verschil massa schip voor en na het storten
Regtijd Tijd van registratie (elke vijf seconde)
TDS Hoeveelheid gezogen TDS op elk geregistreerd tijdstip
Y_coord Y-coordinaat (UTM ED50) op geregistreerd tijdstip
X_coord X-coordinaat (UTM ED50) op geregistreerd tijdstip
R_beun Beunvolume bij volschip t.b.v. verrekening (m3); inclusief water
R_depl_vs Leegschipgewicht t.b.v. verrekening (0=niet bepaald) [Ton]
R_depl_ls Volschipgewicht t.b.v. verrekening (0=niet bepaald) [Ton]

3.1.1 Dichtheid van het gebaggerde materiaal
De dichtheid van een pakket nat puur zand met een standaard porositeit van 40% ligt rond de
1990 kg/m3. Boringen in de Maasgeul uit 2007 laten echter zien dat het bovenste sediment
gemiddeld 1-2% organische stof bevat (met uitschieters tot ~5%) en gemiddeld 17% silt en
klei. Met behulp van de empirische Formule 2 is de gemiddelde dichtheid van het materiaal
bepaald op ~1830 kg/m3(formule afgeleid uit Allersma, 1988):

= (1300 + 635 . ) + Formule 2

Waarin:
m = dichtheid zand/slib mengsel (kg/m3);

z = percentage zand in het zand/slib mengsel, vastgesteld op 83%;
o = percentage organische stof in het mengsel, vastgesteld op 1.5%;

o = dichtheid van nat organisch stof (kg/m3), vastgesteld op 900 kg/m3

(Allersma, 1988).

De Maasgeul boringen (29 stuks) laten een dichtheidsrange zien van 1770-1930 kg/m3.

3.1.2 Omrekenen Tonnen Droge Stof naar volumes
Voor het omrekenen van de TDS naar volumes is de volgende formule gehanteerd (hierbij
duidt zand het gebaggerde materiaal aan):

= Formule 3

Waarin :
Vm = hoeveelheid gebaggerd materiaal in m3;

m = dichtheid van het natte gebaggerde materiaal (ton/m3).

Voor de dichtheid van het (zee)water is 1020 kg/m3 gebruikt. De dichtheid van de lading in de
aangeleverde data is gemiddeld 1250 kg/m3, dit betekent dat er aanzienlijke hoeveelheden
water in het beun gezogen worden. Per reis worden enkele duizenden kubieke meters zand
gezogen.
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Figuur 3.1 Figuur ter illustratie van de enorme baggeractiviteit in de Maasgeul over de periode 2008-2012.Elk
baggermoment wordt weergegeven met een groene cirkel. Overal in de Maasgeul en in grote delen van de
noordrand wordt gebaggerd, alleen in het zeewaartse deel van km 6 en in de zuidrand is (vrijwel) niks
gebaggerd.

3.1.3 Nauwkeurigheid
De berekening van de hoeveelheelheid gebaggerd materiaal, zowel in TDS als in volume, is
afhankelijk van verschillende parameters met elk een eigen nauwkeurigheid. Binnen
Rijkswaterstaat wordt voor TDS een fout van ± 5% gebruikt. Dit is gebaseerd op de eisen
waaraan de metingen moeten voldoen binnen het MARS-systeem tijdens een waterreis.
Tijdens een waterreis wordt het beun gevuld met water, waarbij theoretisch de gebaggerde
hoeveelheid nul blijft. In praktijk is dit niet zo door de meetfout van de meetsensoren. De
meetsensoren worden tijdens de waterreis gekalibreerd.

Indien specifiek naar de gebruikte formules (Formules 1 en 2) wordt gekeken dan is duidelijk
dat de parameter met de grootste onzekerheid de dichtheid van het gebaggerde materiaal
betreft (zowel droog als nat). Op basis van de criteria die gesteld worden door het MARS-
systeem zijn de maximale nauwkeurigheden van het volume en de dichtheid van de lading
(dus inclusief meegezogen water) beperkt en kleiner dan 1% (Kik en Keyser, 2009). Variatie
in de dichtheid van het zeewater zal procentueel zeer beperkt zijn en nauwelijks relevant. De
mogelijke variatie in dichtheid van het gebaggerde sediment is echter groter en in de orde
van 4-5% (zie boven). Een berekening van de propagatie van de nauwkeurigheden zal
daarom gedomineerd worden door de onzekerheid over de dichtheid, waardoor de totale
nauwkeurigheid inderdaad rond de 5% zal uitkomen.
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3.2 Baggerhoeveelheden 2008-2012

3.2.1 Correcties
Er is een tweetal correcties noodzakelijk geweest om de baggerdata goed te gebruiken.
Allereerst één voor het verschil tussen verrekende TDS en gemeten TDS in het beun. Zoals
eerder gemeld wordt de totale hoeveelheid TDS op twee manieren vastgesteld: 1) door de
metingen van het ladingniveau in het beun en 2) door het massaverschil voor en na het
storten te bepalen. De laatste methode wordt het meest betrouwbaar geacht en gebruikt voor
de verrekening met de baggermaatschappijen. De verrekende TDS kan echter behoorlijk
afwijken van de cumulatieve waarde van de vijf-seconden registraties van gezogen TDS,
waarbij het verschil kan oplopen tot vele honderden TDS. Het is daarom nodig de vijf-
seconden registraties van de TDS in het beun te corrigeren. Dit is op de volgende manier
gedaan: stel dat de verrekende hoeveelheid 5000 TDS is voor een baggerreis. De
cumulatieve waarde is 5500 TDS. Om tot een cumulatieve waarde van 5000 TDS te komen
zijn alle vijf-seconden registraties dan gedeeld door 5500/5000=1.1. Deze omrekening is voor
elke baggerreis afzonderlijk uitgevoerd.

Een tweede correctie corrigeert de gemeten TDS-waarden voor grote, negatieve
schommelingen en hoge negatieve waardes aan het begin van een baggerreis. Grote,
negatieve schommelingen zijn er uitgefilterd en TDS-waarden zijn pas meegenomen vanaf
het moment dat de cumulatieve TDS-waarde definitief boven nul is uitgekomen. Deze
correcties zijn noodzakelijk, omdat anders het beeld ontstaat dat er behoorlijke hoeveelheden
materiaal in de Maasgeul worden gestort (Figuur 3.2).

Figuur 3.2 Voorbeeld van het filteren van sterke negatieve schommelingen. Net na 100 seconden neemt de
cumulatieve TDS-waarde sterk af en indien niet gecorrigeerd zou dit betekenen dat er op dat moment
gestort wordt in de Maasgeul. Het is bekend dat dergelijke schommelingen voorkomen door bijvoorbeeld het
lozen van water uit het beun. Alle data tussen het moment van een scherpe TDS-daling en het moment dat
de cumulatieve TDS-waarde weer gelijk is aan de waarde voor de scherpe daling zijn niet meegenomen.
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3.2.2 Overzicht
De totale hoeveelheid gebaggerd materiaal in de Maasgeul (exclusief de bermen) is 3.8 ± 0.4
miljoen m3 in de periode 2008-20121. Ter illustratie: voor deze periode betekent dit dat per
jaar gemiddeld 0.23 ± 0.03 m3/m2 gebaggerd wordt. Door sedimentatie is dit niet gelijk aan de
bodemverlaging. Er zijn duidelijk grote verschillen zichtbaar tussen de meer landwaartse
delenen de meer zeewaartse delen (Figuur 3.3): door de jaren heen is beduidend meer
gebaggerd in km 1-3 dan in km 4-6 (Tabel 3.2, Figuren 3.4, 3.5). In het middengedeelte van
de Maasgeul wordt het meest gebaggerd (Figuur 3.5).

Figuur 3.3 Gebaggerd materiaal per jaar per km-vak uitgedrukt in m3. De grootste baggeractiviteiten vinden plaats
in de eerste 3 km van de Maasgeul. In 2010 is opvallend veel gebaggerd, terwijl in 2011 juist opvallend
weinig is gebaggerd.

Figuur 3.4 Gebaggerde volumes voor de gehele Maasgeul over de periode 2008-2012. Eind 2010 is opvallend
veel gebaggerd.

1 Dit is tot en met 21 december 2012. Bij de nauwkeurigheidsberekening van de totale hoeveelheid gebaggerd materiaal
is aangenomen dat de nauwkeurigheid van een jaarlijkse optelsom 5% is. Wanneer vervolgens vijf jaar
gesommeerd worden, leidt dit tot een nauwkeurigheid van 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =11%.
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In het instandhoudingsplan van Rijkswaterstaat (Arkesteijn, 2010) staat een overzicht van de
gebaggerde hoeveelheden van 1998-2009 met een verwachting voor de periode t/m 2017.
De gebruikte eenheid daarbij is TDS. Voor 2008 en 2009 zijn de TDS-waarden in het rapport
respectievelijk 1904·103 en 1512·103 TDS, dus belangrijk hoger dan de in dit onderzoek
berekende waarden (Tabel 3.3). Het is onduidelijk waar dit verschil vandaan komt. Voor de
jaren 2010-2017 worden TDS hoeveelheden van 900·103 tot 1100·103 TDS verwacht, in lijn
met de reeds gebaggerde waarden voor 2008-2012 in Tabel 3.3. Voor vak G van de
Maasgeul wordt door De Ronde et al. (2009) voor 2008 1390·103 m3 gebaggerd materiaal
genoemd. Dit komt gezien de onzekerheid (~5%) goed overeen met de waarde uit Tabel 3.3.

Tabel 3.2 Overzicht van de gebaggerde hoeveelheden per gebied in de periode 2008-2012. Voor 2012 is dit
exclusief de maand december.

Gebied 2008 2009 2010 2011 2012 Gemiddeld/jaar
m3 m3/m2 m3 m3/m2 m3 m3/m2 m3 m3/m2 m3 m3/m2 m3 m3/m2

km1_noord 51769 0.49 7866 0.07 38035 0.36 19548 0.18 31364 0.30 29716 0.29

km1_midden 280477 1.09 63891 0.25 109350 0.42 38044 0.15 101856 0.39 118723 0.47

km1_zuid 138610 0.99 67038 0.48 77525 0.55 6329 0.05 8234 0.06 59547 0.44

km2_noord 60240 0.45 3957 0.03 75386 0.56 8046 0.06 64099 0.48 42346 0.33

km2_midden 78766 0.26 86912 0.29 297821 1.00 45402 0.15 149157 0.50 131612 0.46

km2_zuid 24876 0.20 19253 0.16 99029 0.80 634 0.01 6753 0.05 30109 0.25

km3_noord 3722 0.03 8899 0.07 85397 0.64 323 0.00 62208 0.47 32110 0.25

km3_midden 48007 0.16 147612 0.48 241313 0.79 58576 0.19 150398 0.49 129181 0.44

km3_zuid 803 0.01 8769 0.08 41690 0.37 654 0.01 3223 0.03 11028 0.10

km4_noord 20283 0.16 28659 0.23 18647 0.15 357 0.00 43444 0.35 22278 0.18

km4_midden 35726 0.11 49044 0.16 140950 0.45 12602 0.04 132170 0.42 74099 0.25

km4_zuid 237 0.00 3556 0.03 35901 0.32 0 0.00 6871 0.06 9313 0.09

km5_noord 25168 0.21 42588 0.35 3553 0.03 0 0.00 17065 0.14 17675 0.15

km5_midden 13719 0.04 18373 0.06 57214 0.18 295 0.00 67556 0.21 31432 0.10

km5_zuid 0 0.00 9955 0.08 33244 0.27 0 0.00 7061 0.06 10052 0.08

km6_noord 1920 0.01 5893 0.04 327 0.00 0 0.00 2577 0.02 2144 0.02

km6_midden 4078 0.01 3945 0.01 37366 0.10 0 0.00 11695 0.03 11417 0.03

km6_zuid 6127 0.04 1251 0.01 11046 0.08 0 0.00 2658 0.02 4216 0.03

berm_noord 196742 0.07 121838 0.05 175731 0.07 45848 0.02 187975 0.07 145627 0.07

berm_zuid 0 0.00 0 0.00 85 0.00 0 0.00 0 0.00 17 0.00

Figuur 3.5 visualiseert de ruimtelijke variatie in baggerhoeveelheden per jaar. Voor de eerste
drie km is de hoeveelheid in de midden- en noordelijke stukken constant met waardes rond
respectievelijk 0.45 en 0.3 m3/m2 per jaar2. Verder westwaarts nemen de waardes snel af.
Voor de zuidelijke stukken begint de afname in baggervolumes al vanaf km 1 en de waardes
liggen altijd relatief laag.

2 De nauwkeurigheid van getallen in Figuur 3.5 is steeds 11% van de waarde.
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Tabel 3.3 Overzicht van de gebaggerde hoeveelheden voor de gehele Maasgeul in de periode 2008-2012. Voor
2012 is dit exclusief de maand december.

Gebied 2008 2009 2010 2011 2012 Gemiddeld/jaar

103m3 103TDS 103 m3 103TDS 103 m3 103TDS 103 m3 103TDS 103 m3 103TDS 103 m3 103TDS

Km 1-6 1330 1140 920 790 2210 1900 300 260 1370 1180 1230 1050

Bermen 320 280 190 160 280 240 72 60 300 250 230 200

Figuur 3.5 Gemiddeld aantal gebaggerde kubieke meters per vierkante meter per deelgebied per jaar (oftewel,
hoeveel meter per jaar). Duidelijk is dat in de middenstrook van de eerste 3 km het meest gebaggerd wordt.
De scherpe afname tussen km 3 en 4 lijkt gekoppeld aan een versteiling van de vooroever.
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4 Sedimentbudget 2008-2012

4.1 Gebaggerde volumes versus veranderingen in bodemligging
Hierboven zijn de gebaggerde volumes en de veranderingen in bodemligging apart
behandeld, maar deze zijn natuurlijk sterk aan elkaar gekoppeld. Figuren 4.1 en 4.2 laten
zien dat forse baggeringrepen direct zichtbaar zijn in de lodingsdata. Echter, ook in periodes
zonder veel baggeringrepen zijn sterke negatieve veranderingen zichtbaar in de
bodemligging die niet kunnen worden gekoppeld aan baggeringrepen. Zoals eerder
aangegeven, wordt de nauwkeurigheid van de lodingsdata op ± 0.15 m geschat. Het verschil
tussen twee loding krijgt daardoor een nauwkeurigheid van ± 0.2 (zie paragraaf 2.1.1)
Omgerekend naar kubieke meters betekent dit voor de gehele Maasgeul een nauwkeurigheid
van ± 650000 m3 per verschil. De zichtbare schommelingen vallen dus binnen het
nauwkeurigheidsinterval, behalve een aantal negatieve pieken die aan baggeringrepen
gekoppeld kunnen worden.  Dit leidt er toe dat bij een vergelijking van in de tijd gekoppelde
gebaggerde hoeveelheden en veranderingen in bodemvolume er geen goede correlatie
gevonden wordt voor de gehele Maasgeul. Los van de invloed van de nauwkeurigheid, zal
het ontbreken van een correlatie ook deels veroorzaakt worden door uitmiddeling: een
baggeringreep in km 1 kan gecompenseerd worden door sedimentatie in km 6. Hierdoor
verandert het gemiddelde bodemvolume nauwelijks, terwijl er toch gebaggerd is. De
nauwkeurigheid en de uitmiddeling zullen deels ook de oorzaak zijn van het feit dat de
hoeveelheden gebaggerd materiaal regelmatig een stuk kleiner zijn dan de volumetrische
veranderingen in bodemligging. Ook de onzekerheid over de daadwerkelijke dichtheid van
het gebaggerde materiaal speelt hierbij een rol (zie ook paragraaf 3.1.1).

Figuur 4.1 Veranderingen in bodemvolume tussen twee lodingen(grijze lijn) en gebaggerde volumes in
overeenkomende periodes (blauwe lijn) voor de gehele Maasgeul. Het bodemvolume kent een grillig
verloop, dit wordt mede veroorzaakt door de relatief grote onzekerheid die voor ruis zorgt. De rode lijnen zijn
een indicatie van het nauwkeurigheidsinterval van de bodemligging (± 0.2 m).
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Ook in Figuur 4.3 valt op dat er veel negatieve schommelingen zijn in het
bodemliggingsvolume die niet direct te koppelen zijn aan baggeractiviteiten. Voor de
kilometervakken geldt een omgerekende nauwkeurigheid van ± 105000 m3 en  de  meeste
schommelingen vallen daarbinnen. Wat wel opvalt is dat de schommelingen in bodemligging
zeewaarts steeds kleiner worden, terwijl de baggeringrepen ook kleiner worden. Dit betekent
dat de schommelingen zeker niet volledig door het relatief brede nauwkeurigheidsinterval
verklaard kunnen worden, anders zouden de schommelingen in elk km-vak even hoog
moeten zijn. Het is echter lastig een proces te bedenken dat er voor grootschalige
bodemverlaging zorgt in de Maasgeul in periodes dat er niet gebaggerd wordt. Figuur 4.5
geeft de verschilkaart van een periode (november-december 2008) waarin er grootschalige
bodemverlaging plaatsvindt, veel meer dan de berekende hoeveel gebaggerd materiaal. De
locaties van de baggeringrepen zijn duidelijk zichtbaar, maar wat opvalt is in de overige delen
vrij uniforme bodemverlaging plaatsvindt terwijl daar niet gebaggerd is. Het uniforme karakter
doet sterk vermoeden dat dit door een systematisch verschil komt. De meest waarschijnlijke
verklaring lijkt dat dit komt door de systematische fout afkomstig van de getijcorrectie.

Figuur 4.2 Cumulatieve bodemvolumes (grijze lijn) en gebaggerde volumes (blauwe lijn) voor de gehele Maasgeul.
De meest opvallend verandering vindt plaats in 2011 wanneer er een zeer sterke toename in bodemvolume
waarneembaar is.

In grote lijnen valt op dat er een afwisseling is van relatief langzaam toenemende
bodemvolumes, gevolgd door een baggeringreep die weer gevolgd wordt door toenemende
bodemvolumes. De grote baggeringreep die eind 2010 begint, wordt gevolgd door een
periode van een relatief snelle toename van bodemvolume.
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Figuur 4.3 Veranderingen in bodemvolume (grijze lijn) en gebaggerde volumes (blauwe lijn) voor km’s 1, 3 en 5
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4.1.1 Trendanalyse
Er is in een korte analyse gekeken naar trends in bodemvolume voor periodes met ongeveer
gelijke baggerinspanning. De trendperiodes zijn visueel vastgesteld in Figuur 4.4. Er is een
periode, medio 2008, waarin heel weinig gebaggerd wordt en drie periodes waarin
vergelijkbare hoeveelheden gebaggerd worden (begin 2009, 2011 en 2012). In een lange
periode van mei 2009 t/m september 2010 wordt vrij gelijkmatig gebaggerd. Tabel 4.1 geeft
van elke periode de gemiddelde veranderingen in volume per dag weer, maar ook de
minimale en maximale veranderingen. Zit hier een grote spreiding in, dan betekent dit dat er
veel onzekerheid bestaat rondom de trendlijn. Door de relatief grote schommelingen in
bodemvolume is de onzekerheid aanzienlijk. Hierbij is belangrijk te vermelden dat de
nauwkeurigheid van de data hierbij nog niet is meegenomen. Hoewel de onzekerheid dus
aanzienlijk is, komen er wel enkele interessante observaties uit. Zo valt op dat, afgezien van
de data volgend uit de trend begin 2009, de gemiddelde toename in bodemvolume tijdens
periodes van weinig baggeringrepen schommelt tussen de 0.3 en 0.4 m/jaar (zie ook
Hoofdstuk 5). In de periode mei 2009 tot september 2010 vinden er continu relatief veel
baggeringrepen plaats. De netto toename in bodemvolume is in die periode kleiner dan in de
andere periodes en ongeveer 0.1 m/jaar. De bruto sedimentatie
(bodemvolumeverandering+baggervolume) blijft echter enigszins constant met waarden in de
orde van 0.3-0.4 m/jaar. Dit betekent dat er in periodes van continue relatief grote
baggeringrepen er meer sneller sedimentatie optreedt dan in periodes met relatief kleine
baggeringrepen. Een uitgebreidere trendanalyse zal moeten uitwijzen of de waarde van 0.3-
0.4 m/jaar inderdaad een enigszins constante waarde is.

Figuur 4.4 Cumulatief baggervolume en bodemvolume ten opzichte van 01/2008, inclusief berekende lineaire
trends in zwart.
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Tabel 4.1 Overzicht van trendanalyse. De eerste drie rijen onder de kop geven de gemiddelde, minimale en
maximale trend in bodemvolumeverandering. De twee rijen daaronder geven de baggervolumes en de
standaarddeviatie. De laatste drie rijen Laten de bruto veranderingen in bodemvolume zien. Dit zijn de
optelsommen van de veranderingen in bodemvolume en baggervolumes (zie ook Hoofdstuk 5).

Periode 04-2008
t/m
09-2008

12-2008
t/m
04-2009

05-2009
t/m
09-2010

12-2010
t/m
10-2011

06-2012
t/m
10-2012

Trend
bodemvolume

2881
0.3

-2196
-0.2

1097
0.1

3502
0.4

3627
0.4

(m3/dag)
(m/jaar)

Min trend
bodemvolume

853
0.1

-5874
-0.6

518
0.1

2411
0.3

-678
-0.1

(m3/dag)
(m/jaar)

Max trend
bodemvolume

4909
0.5

1483
0.2

1676
0.2

4594
0.5

7931
0.9

(m3/dag)
(m/jaar)

Gemiddelde
baggerhoeveelheid

87
0.0

352
0.0

1767
0.2

298
0.0

451
0.0

(m3/dag)
(m/jaar)

Standaarddeviatie
baggerhoeveelheid

120 149 1254 395 612 (m3/dag)

Trend + bagger
(Bruto)

2968
0.3

-1843
-0.2

2864
0.3

3800
0.4

4078
0.4

(m3/dag)
(m/jaar)

Trendmin + bagger
(Bruto)

940
0.1

-5521
-0.6

2285
0.2

2708
0.3

-227
0.0

(m3/dag)
(m/jaar)

Trendmax +
bagger
(Bruto)

4996
0.5

1835
0.2

3443
0.4

4892
0.5

8382
0.9

(m3/dag)
(m/jaar)

4.2 TDS versus bodemverlaging

Uit bovenstaande blijkt dat op basis van de metingen het niet mogelijk is om een vaste relatie
te vinden tussen gewonnen TDS en bodemverlaging. Dit komt wederom deels door de
nauwkeurigheid van de metingen en deels doordat bij baggeren gericht de ondiepe delen
worden gebaggerd. In een periode waarin veel sedimentatie optreedt, kunnen de diepere
delen van een vak sedimenteren terwijl de ondiepe delen worden gebaggerd. Hierdoor kan
netto het volume zijn toegenomen in een specifieke periode. Dit geeft aan de huidige opzet
met kilometervakken wellicht niet de juiste is om de correlatie goed vast te kunnen stellen.
Het is aan te bevelen om in een vervolgstudie specifiek te kijken naar het verloop van de
bodemligging in een gebied waar net veel gebaggerd is. De vorm van het gebied wordt dan
bepaald door de baggeringreep. Hierdoor neemt de invloed van uitmiddeling sterk af.

Eerder in dit rapport is wel de theoretische relatie tussen TDS en volume vastgesteld en op
basis van die relatie kan de theoretische bodemverlaging uitgerekend worden. Voor nat
sediment met een dichtheid tussen de 1770 en 1930 kg/m3 geldt dat het volume ongeveer
65-80% van de waarde voor TDS is. Indien 1 TDS gebaggerd wordt op 1 m2, betekent dit een
theoretische bodemverlaging van 0.65 tot 0.8 m.
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Figuur 4.5 Verschilkaart tussen de surveys van december en november 2009. De locaties van de baggeringrepen
zijn duidelijk zichtbaar (donkerblauwe gebieden), maar in vrijwel de gehele Maasgeul vindt uniforme
bodemverlaging plaats.
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5 Discussie

Door het relatief grote diepteverschil tussen de Maasgeul en omgeving vindt er continue
sedimentatie plaats. Onder verder gelijke omstandigheden, nemen de sedimentatiesnelheden
toe naarmate het diepteverschil groter wordt. Op basis hiervan kan verwacht worden dat in
meer landwaartse delen de sedimentatiesnelheden hoger zullen zijn dan in de meer
zeewaartse delen van de Maasgeul. Verschillende andere factoren, zoals stroomsnelheden,
sediment aanbod, golfregime, spelen hierbij echter ook een rol. De individuele bijdragen van
elk van de factoren is op dit moment niet bekend, maar het netto-effect is dat per jaar in de
meer landwaartse delen meer gebaggerd moet worden dan in de meer zeewaartse delen
(Figuur 3.5) om de Maasgeul op het gewenste peil te houden. In de hieronder volgende
discussie wordt eerst ingegaan op de sedimentatiesnelheden in het gebied, zowel op basis
van de geanalyseerde data, als op basis van eerdere modelberekeningen. De
sedimentatiesnelheid is bepaald aan de hand van het verschil tussen de totale hoeveelheid
gebaggerd materiaal en de verandering in bodemvolume per km-vak, oftewel het
grootschalige sedimentbudget. Vervolgens worden drie factoren behandeld die mogelijk van
invloed zijn op de sedimentatiesnelheden in de Maasgeul: baggeringrepen, stormen en de
aanleg van de Tweede Maasvlakte.

5.1 Sedimentatiesnelheden op basis van de lodings- en baggerdata
In de onderzochte periode 2008-2012 is 3.8 ± 0.4 miljoen m3 sediment  gebaggerd  in  de
gehele Maasgeul (exclusief de bermen). Over dezelfde periode is het bodemvolume
toegenomen met 650.000 ± 670.000 m3, dit betekent een gemiddelde verondieping van 0.2 m
(zie hoofdstuk 2). De bruto sedimentatie in de Maasgeul is de optelsom van deze getallen en
is circa 4.5 ± 0.8 miljoen m3. Voor de gehele Maasgeul leidt dit tot een gemiddelde
sedimentatiesnelheid van 0.3 ± 0.05 m per jaar3. Figuur 5.1 laat voor elke kilometer de netto
en bruto sedimentbudgetten zien, alsmede de gemiddelde bruto sedimentatiesnelheden.
Duidelijk zichtbaar is wederom dat in de eerste 3 km veel gebaggerd wordt en dat de bruto
sedimentatiesnelheden daar relatief hoog zijn. De laatste variëren van 0.1 tot 0.4 m/jaar.

5.2 Sedimentatiesnelheden op basis van modellen
De sedimentatiesnelheid in de Maasgeul is in het verleden verscheidene malen gemodelleerd
met behulp van het SEDTUBE model (Van Rijn, 2005; De Ronde et al., 2009). Voor km 4 en
5 worden snelheden tussen de 0.2 en 0.4 m/jaar berekend, in lijn met de waardes in Figuur
5.1. Deze getallen gelden wel voor een situatie zonder de Tweede Maasvlakte (MV2). Na
aanleg van MV2 neemt volgens SEDTUBE de sedimentatiesnelheid rond km 4-5 toe tot 0.75-
1.5 m/jaar. Deze scherpe toename ontstaat door de verwachte vorming van een erosiekuil
voor de MV2, waardoor er veel sediment beschikbaar komt voor transport richting de
Maasgeul (Roelvink en Aarninkhof, 2005). Voor het eerste deel van de Maasgeul, dat in de
luwte van MV2 ligt, wordt voorspeld dat sedimentatiesnelheden afnemen. Voor de gehele
Maasgeul is berekend dat door de aanleg van de MV2 de sedimentatiesnelheden gemiddeld
toenemen en er meer gebaggerd zal moeten worden om de Maasgeul op diepte te houden.
Voor meer discussie over de invloed van MV2, zie paragraaf 5.5.

3 De nauwkeurigheid van de bruto sedimentatie is 400000 + 670000 =~800000. De gemiddelde sedimentatiesnelheid
is dan 4.5 miljoen gedeeld door het totale oppervlak (3368826 m2). De meetperiode is 1767 dagen, omgerekend
leidt dit tot een sedimentatiesnelheid van 0.3 m/jaar. De relatieve nauwkeurigheid wordt als volgt berekend:

+ =18%. Dit leidt tot een nauwkeurigheid van ± 0.15 m.
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Figuur 5.1 De totale hoeveelheid gebaggerd materiaal (netto baggervolume), de totale netto verandering in
bodemvolume en de bruto sedimentatie per km. Tussen haakjes in de legenda staat steeds de gemiddelde
bruto sedimentatiesnelheid per km.

5.3 Invloed van baggeringrepen op sedimentatiesnelheden
In de eerste paar kilometer van de Maasgeul wordt dermate veel gebaggerd dat het zeer
lastig is onderscheid te maken tussen sedimentatiesnelheden direct na een baggeringreep en
enige tijd erna. Er zijn simpelweg te weinig periodes zonder baggeringrepen. Voor de meer
zeewaartse kilometers zijn de periodes zonder baggeringrepen langer (Figuur 5.2). De
berekende sedimentatiesnelheden tussen twee opeenvolgende surveys lijken te worden
gedomineerd door de nauwkeurigheid van de bodemliggingsmetingen, waardoor er relatief
grote schommelingen in sedimentatiesnelheid optreden die niet te linken zijn aan
baggeringrepen. Een eerste trendanalyse over meerdere maanden lijkt erop te wijzen dat
over langere periodes er wel een verband bestaat tussen baggeringrepen en
sedimentatiesnelheid: des te groter de baggerinspanning, des te groter de
sedimentatiesnelheid. De onzekerheid is echter aanzienlijk en een uitgebreidere
nauwkeurigheids- en trendanalyse zal noodzakelijk zijn om dit aan te kunnen tonen. Het is
wenselijk ook de sedimentatiesnelheid te weten direct na een grote baggeringreep, maar
zoals eerder aangegeven is er geen verband gevonden tussen een baggeringreep en de
sedimentatiesnelheid in de maand erop.

De analyse van de invloed van baggeringrepen op sedimentatiesnelheden wordt ook
gehinderd doordat de analyses uitgevoerd zijn per km-vak, waardoor zowel
sedimentatiesnelheden van gebieden waar niet gebaggerd is en gebieden waar wel
gebaggerd is binnen een km-vak meegenomen worden. Het zou beter zijn om in een
vervolgstap het verloop van sedimentatiesnelheden te volgen in specifieke gebieden waar net
gebaggerd is. Figuur 2.2 laat bijvoorbeeld duidelijk zien dat er geconcentreerd gebaggerd
wordt. Door de sedimentatiesnelheden specifiek in een gebied waar net gebaggerd is te
volgen in de tijd, wordt het probleem van uitmiddeling weggenomen. Hierdoor is een beter
vergelijk mogelijk met sedimentatiesnelheden in gebieden waar geen baggeringreep heeft
plaatsgevonden. Uit een eerdere studie kwam naar voren dat er waarschijnlijk versnelde
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sedimentatie plaatsvindt na een baggeringreep (Van Dijk et al., 2011). Een van de effecten
van een baggeringreep is het ontstaan van een verdieping ten opzichte van de omgeving,
waardoor stroomsnelheden lager zullen zijn en er meer sediment kan bezinken. Dit effect zal
vooral optreden indien gebieden in hun geheel verdiept worden. Diepteverschillen ten
opzichte van de directe omgeving zijn echter gering en de afname in stroomsnelheid
daardoor eveneens (op basis van het SedTube model van Van Rijn, 2005). De toename in
sedimentatie door versneld uitzakken van zwevend transport zal daardoor gering zijn. Snelle
sedimentatie in een gebaggerde diepte zal waarschijnlijk met name gebeuren door afglijding
van korrels langs de randen onder invloed van zwaartekracht en stroming.

Figuur 5.2 Sedimentatiesnelheden versus gebaggerde volumes. Door de relatief grote onnauwkeurigheid in de
bodemliggingsveranderingen zijn de fluctuaties in sedimentatiesnelheid vrijwel willekeurig. Er is geen
eenduidige correlatie vast te stellen tussen sedimentatiesnelheid en gebaggerde volumes. De
sedimentatiesnelheid is berekend over de som van de bodemvolumeveranderingen en de baggervolumes.
Stel er is 1000 m3 gebaggerd en het bodemvolume is met 800 m3 afgenomen, dan is er 200 m3

gesedimenteerd. Met die 200 m3 is de sedimentatiesnelheid uitgerekend.

5.4 Invloed van stormen op sedimentatiesnelheden
Figuur 5.3 laat de etmaalgemiddelde windsnelheid zien voor Hoek voor Holland voor de
relevante periode. Een periode met opvallend hoge windsnelheden uit het westen tot
zuidwesten doet zich eind 2011-begin 2012 voor. Rond die periode komen ook de hoogste
bruto sedimentatiesnelheden voor (Figuur 5.4). Hoewel het verleidelijk is dit aan elkaar te
koppelen, laat Figuur 5.4 ook zien dat andere momenten met hoge sedimentatiesnelheden
niet aan hoge windsnelheden te koppelen zijn. Ook zijn er periodes met gemiddelde hoge
windsnelheden zonder merkbare invloed op de bruto sedimentatiesnelheid. Zoals eerder is
aangetoond zijn de verschillen tussen individuele lodingen niet nauwkeurig genoeg om
daaruit betrouwbare sedimentatiesnelheden af te leiden. Het is op dit moment dus niet
mogelijk om na te gaan of er een correlatie bestaat tussen wind- en sedimentatiesnelheden.
Wellicht zijn afgeleide parameters als golfhoogtes of stroomsnelheid belangrijker. In een
vervolgstudie zou dit verder onderzocht kunnen worden.
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Figuur 5.3 Etmaalgemiddelde windsnelheid voor Hoek van Holland in de relevante periode (bron: KNMI). De
zwarte lijn geeft de 14-dagen gemiddelde windsnelheid weer. De groene lijn geeft de 14-dagen gemiddelde
windrichting weer (90=oost, 180=zuid, =270=west en 360=noord). Tijdens de stormachtige periodes begin
2008 en eind 2011 kwam de wind vooral uit het westen.

Figuur 5.4 Bruto sedimentatiesnelheid voor de gehele Maasgeul (rode lijn) versus het14-daagse gemiddelde van
etmaalgemiddelde windsnelheden (zwarte lijn).
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5.5 Invloed van de Tweede Maasvlakte (MV2) op sedimentatiesnelheden
Met behulp van Delft3D is voor de aanleg van MV2 de hydro- en morfodynamische invloed
van de aanleg gemodelleerd (Roelvink en Aarninkhof, 2005). Voor de Maasgeul werd
berekend dat in het deel km 3.3-5.5 de hoeveelheid inkomend sediment zou vervijfvoudigen,
terwijl in het deel km 0-3.3 de hoeveelheid tien keer zo klein zou worden. Over de gehele
Maasgeul zou dit een toename van de sedimentatiesnelheid kunnen betekenen met 22%,
met als gevolg meer benodigde baggerinspanningen. De dataset die voor dit rapport is
gebruikt loopt tot eind 2012 en is eigenlijk te kort om de invloed van MV2 op
sedimentatiesnelheden vast te stellen. In 2011 is er wel opvallend veel sedimentatie. De
toename in sedimentatiesnelheden start begin 2011 na een periode waarin veel gebaggerd
is. Dit laatste kan de sterke toename echter niet verklaren, aangezien deze over de gehele
geul optreedt, ook in gebieden waar weinig gebaggerd is. Sedimentatiesnelheden nemen in
2011 gemiddeld met een factor 2-4 toe. Een voor de hand liggende verklaring lijkt de aanleg
van MV2, aangezien de contouren daarvan eind 2010 vrijwel klaar waren. Het is goed
denkbaar dat tijdens het opspuiten een deel van het materiaal meegevoerd werd door
stroming richting de Maasgeul. Zeker in de laatste fase, wanneer het ondiep wordt rondom de
contouren van MV2, kunnen stroomsnelheden toenemen en zorgen voor extra
sedimenttransport. Ook in eerdere fasen van de aanleg (die begin 2009 startte) kan een
periode van intensief opspuiten gezorgd hebben voor sedimentatie in de Maasgeul. Een
vergelijk van opspuitdata met de lodings- en baggerdata zou hier uitsluitsel over kunnen
geven. In 2012 zijn de sedimentatiesnelheden niet uitzonderlijk hoog en de baggerinspanning
is normaal. Bathymetrieverschilkaarten tussen 2012 en 2009 laten wel zien dat zich
inderdaad een erosiekuil gevormd heeft (Figuur 5.5)4.  De  toekomst  moet  uitwijzen  wat  de
aanleg van MV2 voor de sedimentbalans van de Maasgeul betekent en of de
sedimentatiesnelheden inderdaad drastisch gaan wijzigen.Dit betekent wel dat de inzichten
beschreven in dit rapport niet 1-op-1 naar de toekomst geëxtrapoleerd kunnen worden,
aangezien de sedimentbalans zeer waarschijnlijk zal veranderen.

4 Bron: Vaklodingen Rijkswaterstaat
(http://opendap.deltares.nl/thredds/catalog/opendap/rijkswaterstaat/vaklodingen/catalog.html)
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Figuur 5.5 Verschilkaart tussen de vaklodingen uit 2012 en 2009. Bij de punt van de Maasvlakte is een duidelijke
erosiekuil ontstaan, met op de diepste punten ongeveer 3 m erosie. De exacte omvang van de erosiekuil is
niet duidelijk zichtbaar.
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6 Conclusies

De beschreven analyse van de bodemliggings- en baggerdata laat zien dat deze data goed
bruikbaar zijn voor het begrijpen van het sedimentbudget van een aanvaargeul. Verschillende
aspecten van het Maasgeulsysteem zijn in onderzocht, om de volgende vragen te kunnen
beantwoorden:

Wat zijn de veranderingen in bodemligging in de jaren 2008-2012?
Hoofdstuk twee gaat in op de veranderingen in bodemligging. De nautisch gegarandeerde
diepte wordt zeer goed gehandhaafd en de bodemligging ligt vaak 0.5-1 m onder de nautisch
gegarandeerde diepte. In de onderzochte periode is de nautisch gegarandeerde diepte in km
1-3 in 917 cellen van 1x1m overschreden. Dit komt neer op ongeveer 0.003%. In km 4-6 is de
nautische gegarandeerde diepte nooit overschreden. Over de gehele periode is de Maasgeul
gemiddeld 0.2 m ondieper geworden. Dit komt vooral door een verondieping (~0.55 m) van
kilometervakken 3-6; kilometervakken 1-2 zijn juist iets dieper geworden (~0.25 m). In het
algemeen ligt de gemiddelde bodem ruim een halve meter onder de 24.1 m –LAT (de
aanlegdiepte). De standaarddeviatie is ongeveer ± 0.5 m in kilometervakken 1-5 en wordt
vooral bepaald door de baggersporen. In kilometervak 6 is de standaarddeviatie groter
doordat de diepte daar zeewaarts sterk toeneemt. Door de jaren blijft de bodemligging door
baggeractiviteiten op een constant niveau, alleen in 2011 vindt een opvallende verondieping
plaats. De nauwkeurigheid van de lodingsdata wordt geschat op ± 0.15 m. Een groot deel
hiervan wordt veroorzaakt door de getijdecorrectie, een systematische fout. Een ander deel
komt door de precisie van het meetinstrument, een stochastische fout die over grotere
gebieden relatief onbelangrijk wordt.

Hoeveel en waar is er gebaggerd in de jaren 2008-2012?
Afgezien van het uiterste westelijke deel van kilometervak 6 wordt overal in de Maasgeul veel
gebaggerd, per jaar gemiddeld 1230000 m3. In 2010 is opvallend veel gebaggerd (2210000
m3), het jaar erop opvallend weinig (300000 m3).  Zoals  bekend,  moet  er  in  de  eerste
kilometers van de Maasgeul veel meer gebaggerd worden om de gewenste diepte te
behouden. In de eerste 2 kilometers is de baggerintensiteit vrijwel gelijk (~0.4-0.5 m3/m2),
daarna neemt de baggerintensiteit snel af tot ~0.03 m3/m2 in  kilometervak  6.  De
nauwkeurigheid van de baggerdata wordt geschat op ± 5%. Dit wordt vooral veroorzaakt door
de onzekerheid omtrent de dichtheid van het gebaggerde sediment.

Zijn de bodemliggings- en baggerdata aan elkaar te koppelen?
Grote baggeringrepen zijn goed terug te zien in de lodingsdata. De relatief grote
onnauwkeurigheid van de lodingsdata zorgt er echter voor dat er veel ruis zit rond de
lodingsdata, waardoor de bagger- en lodingsdata niet 1-op-1 aan elkaar te koppelen zijn. Uit
een eerste trendananalyse over meerdere maanden lijkt naar voren te komen dat periodes
van relatief grote baggerinspanningen leiden tot snellere sedimentatie in vergelijking met
periodes met relatief weinig baggerinspanningen. De onzekerheden zijn ook hier nog
aanzienlijk en een uitgebreidere nauwkeurigheids- en trendanalyse zal noodzakelijk zijn om
dit aan te kunnen tonen.
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Wat is de sedimentatiesnelheid en door welke factoren wordt deze beïnvloed?
De sedimentatiesnelheid is berekend aan de hand van de bruto sedimentatie in de Maasgeul.
Deze wordt berekend door de netto sedimentatie (netto bodemveranderingvolume) bij het
gebaggerde volume op te tellen. Voor de gehele Maasgeul komt dit neer op een gemiddelde
sedimentatiesnelheid van 0.3 ± 0.05 m/jaar. De hoogste snelheden komen in kilometervakken
1-3 voor (0.4 m/jaar), de laagste in kilometervak 6 (0.1 m/jaar). Deze waarden zijn in
overeenstemming met modelberekeningen.

Het is niet mogelijk gebleken een directe en constante relatie te vinden tussen een
baggeringreep en een verandering in bodemvolume. Dit wordt verklaard door de relatief grote
onnauwkeurigheid van de lodingsdata. Over meerdere maanden lijken relatief grote
baggeringrepen te leiden tot snellere sedimentatie in vergelijking met periodes met relatief
kleine baggeringrepen.

Een mogelijk andere belangrijk factor is de gemiddelde windsnelheid over een langere
periode. Door grotere golven nemen de stroomsnelheid en transportcapaciteit toe. Eind 2011
is er een opvallend winderige periode die samenvalt met een periode van snelle
sedimentatie. Voor andere periodes is er geen duidelijke relatie tussen wind- en
sedimentatiesnelheid. De analyse wordt gehinderd door de ruis in de lodingsdata. Het is
verder goed mogelijk dat windsnelheid niet de juiste parameter is voor een vergelijk, maar dat
stromings- of golfdata gebruikt moeten worden.

De aanleg van de MV2 leidt naar verwachting tot een geheel andere sedimentatiedynamiek in
de Maasgeul (Roelvink en Aarninkhof, 2005). In de eerste drie km nemen de
sedimentatiesnelheden naar verwachting sterk af en in de buitenste 3 km juist sterk toe. De
geanalyseerde periode is eigenlijk te kort om hierover onderbouwde uitspraken te kunnen
doen. De opvallend hoge sedimentatiesnelheden in 2011 worden waarschijnlijk wel
veroorzaakt door opspuitactiviteiten, maar in 2012 zijn de sedimentatiesnelheden normaal.
De toekomst zal moeten uitwijzen wat de invloed van MV2 op het sedimentbudget van de
Maasgeul is.
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A Overzicht gebruikte data

Aanduiding in
figuren

Begin
opname

Eind
opname

Reductievlak Format

200800 20080128 20080128 LAT xyz
200801 20080218 20080218 LAT xyz
200802 20080306 20080306 LAT xyz
200803 20080327 20080328 LAT xyz
200804 20080331 20080401 LAT xyz
200805 20080422 20080423 LAT xyz
200806 20080526 20080528 LAT xyz
200807 20080630 20080701 LAT xyz
200808 20080725 20080728 LAT xyz
200809 20080818 20080819 LAT xyz
200810 20080910 20080910 LAT xyz
200811 20081008 20081009 LAT xyz
200812 20081104 20081104 LAT xyz
200813 20081201 20081202 LAT xyz
200900 20090106 20090107 LAT xyz
200901 20090202 20090203 LAT xyz
200902 20090303 20090304 LAT xyz
200903 20090330 20090331 LAT xyz
200904 20090423 20090424 LAT xyz
200905 20090528 20090528 LAT xyz
200906 20090623 20090624 LAT xyz
200907 20090721 20090721 LAT xyz
200908 20090818 20090818 LAT xyz
200909 20090917 20090917 LAT xyz
200910 20091013 20091014 LAT xyz
200911 20091109 20091112 MV grid
200912 20091208 20091208 MV grid
201001 20100106 20100106 MV grid
201002 20100203 20100103 MV grid
201003 20100303 20100304 MV grid
201004 20100407 20100407 MV grid
201005 20100506 20100507 MV grid
201006 20100531 20100601 MV grid
201007 20100707 20100707 MV grid
201008 20100802 20100803 MV grid
201009 20100906 20100906 MV grid
201010 20101004 20101005 MV grid
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A-2

201011 20101101 20101102 MV grid
201012 20101208 20101208 MV grid
201101 20110105 20110106 MV grid
201102 20110201 20110201 MV grid
201103 20110328 20110401 MV grid
201104 20110404 20110405 MV grid
201105 20110503 20110504 MV grid
201106 20110530 20110530 MV grid
201107 20110704 20110705 MV grid
201108 20110801 20110802 MV grid
201109 20110914 20110915 MV grid
201110 20111003 20111004 MV grid
201111 20111102 20111102 MV grid
201112 20111212 20111212 MV grid
201201 20120119 20120119 LAT grid
201202 20120201 20120201 LAT grid
201203 20120327 20120328 LAT grid
201204 20120404 20120405 LAT grid
201205 20120501 20120502 LAT grid
201206 20120604 20120605 LAT grid
201207 20120703 20120704 LAT grid
201208 20120730 20120731 LAT grid
201209 20120904 20120905 LAT grid
201210 20121003 20121004 LAT grid
201211 20121129 20121130 LAT grid
201212 20121203 20121205 LAT grid
201301 20130108 20130109 LAT grid
201302 20130211 20130212 LAT xyz
201303 20130304 20130305 LAT xyz
201304 20130403 20130404 LAT xyz
201305 20130501 20130502 LAT xyz


