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Samenvatting
SPA Eutrotracks richt zich op de analyse van historische sensordata van het RWS meetschip
Zirfaea (meetvis, ferrybox, CTD profielen) ten behoeve van advies voor efficiëntere eutrofiërings
monitoring op de Noordzee. Een deel van deze data is tot op heden hoofdzakelijk als
experimentele informatie ingewonnen door RWS. Om een inzicht in de nauwkeurigheid van de
historische sensormetingen te krijgen, is een aantal statistische analyses uitgevoerd. Het gaat
hierbij om ruimtelijke en temporele dekking en spreiding van waarden van chlorofyl-a (c.q.
fluorescentie) en opgeloste zuurstofconcentratie in relatie tot de natuurlijke variaties in het
systeem en in relatie tot de informatiebehoefte van een typische eutrofiërings-assessment voor
OSPAR of KRM.
De analyse laat zien dat de meetvisdata onderling het meest consistent zijn en goed correleren
met de MWTL referentiedata. Deze data hebben een zeer hoge spatio-temporele resolutie langs
de raaien in de bovenste 5 meter van de waterkolom, maar zijn beperkt in hun totale ruimtelijke
dekking. De hoge meetvis-resolutie langs de raaien is vooral waardevol voor validatie van
modellen en remote-sensing retrieval en voor het kwantificeren van gradiënten rond de MWTL
meetstations. Voor monitoring in het algemeen wordt geadviseerd deze data te aggregeren in
'data bursts' waarbij het burst-gemiddelde over tijd en ruimte en een maat voor de onzekerheid in
dit gemiddelde bepaald kan worden. De ferrybox data hebben de meest uitgebreide ruimtelijke
dekking, maar lijden in hun huidige vorm onder inconsistenties en relatief grote ruis in de
meetgegevens. Het voornaamste advies m.b.t. de ferryboxdata is om deze te herkalibreren en op
te schonen en de invloed van de bemonsteringswijze op de datakwaliteit te evalueren. De ferrybox
is een krachtig platform dat uitgebreid kan worden naar andere grootheden zoals nutriënten en/of
overgezet kan worden naar andere schepen van de rijksrederij of koopvaardij, mits de
datakwaliteit gewaarborgd kan worden. De CTD-profiel-data zijn evenals de meetvisdata relatief
precies, maar hebben relatief lage horizontale en temporele resolutie en zijn daardoor, net als het
standaard MWTL, beperkt in hun nauwkeurigheid om gebiedsgewijze statistieken te schatten voor
een typisch OSPAR assessment. De profielen bieden echter de beste dekking en resolutie in de
verticaal. Dit is niet alleen voor afgeleide informatiebehoeften zoals modelvalidatie relevant, maar
ook de van belang om eutrofiëringseffecten onder het oppervlak te kunnen vaststellen (i.h.b.
zuurstofloosheid en diepere chlorofyl-maxima). Een belangrijke aanbeveling op gebied van
databeheer is om de vindbaarheid en gebruik van deze sensordata te bevorderen door de
documentatie, kwaliteitsborging en publicatie van deze data verder ter hand te nemen. Een
bijkomend resultaat van SPA Eutrotracks is een OpenEarth toolbox om de DONAR data
geschikter te maken voor statistische analyses en visualisatie.
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1 Inleiding  

1.1 Context en historie 

 

Dit memo geeft een samenvatting van de resultaten van het SPA project Eutrotracks. 

Eutrotracks dient gezien te worden in relatie tot het grootschaliger KPP-programma Meten & 

Monitoren waarin Deltares Rijkswaterstaat o.a. adviseert hoe tot efficiëntere 

eutrofiëringsmonitoring op de Noordzee te komen. Het werk in dit KPP programma is in 2011 

aangevangen met een analyse van verschillende monitoringstechnieken en 

systeemkenmerken voor mariene waterkwaliteit in de breedte (Laane et al. 2013a). Deze 

analyse heeft tot een eerste voorstel van een roadmap voor innovatie van de monitoring 

geleid (Laane et al. 2013b). Daarnaast is er door Blaas et al. (2012) een memo opgesteld om 

een geïntegreerde monitoringsstrategie voor (optische) waterkwaliteit waarin in situ steek-

monsters, remote-sensing en sensormetingen vanaf schepen en semi-permanente stations 

een plaats kunnen krijgen. Het voorstel bestaat uit een kern bestaande uit sensormetingen op 

zowel satellieten, scheepsgebonden als semi-permanente platforms, omgeven door een schil 

van gerichte kalibratie- en validatiemetingen. De inzet van de schepen zal bij dergelijke 

strategie juist ondersteunend zijn in plaats van leidend. 

 

In 2010 is in opdracht van RWS door Jaap van der Meer (NIOZ) al een eerste analyse van 

een deel van de ferrybox data (temperatuur, zoutgehalte, troebelheid en fluorescentie) 

gemaakt. Van der Meer (2010a,b) presenteert resultaten van een spatiotemporele kriging-

analyse van Zirfaea ferrybox data voor 2007-2008 eveneens om te beoordelen of de inzet 

van de ferrybox toegevoegde waarde heeft in de monitoringsstrategie. Al deze resultaten zijn 

voor zover bekend niet formeel gepubliceerd. Een conclusie van Van der Meer was dat door 

de hogere ruimtelijke dekking van de ferrybox de statistische schattingen voor de ruimtelijke 

verdeling van de grootheden betrouwbaarder was dan op basis van de MWTL stations. Van 

der Meer (2010a,b) concludeert verder dat de inzet van de ferrybox tot een verbetering van 

het meetnet kan leiden, mits de criteria voor verbetering helder gemaakt kunnen worden 

(d.w.z. de informatiebehoefte inclusief gewenste nauwkeurigheden). Ook merkt Van der Meer 

op dat de huidige inzet van de ferrybox deels gekoppeld is aan de MWTL vaartochten voor in 

situ monsters en dat het laten vervallen of minder frequent bezoeken van met name een 

afgelegen in situ locatie impliceert dat ook de scheepssensoren voor die raaien minder data 

zullen opleveren. 

 

In 2012 is in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam) door Deltares een 

eerste evaluatie gemaakt van de ferrybox, meetvis en CTD data in het kader van de 

aanlegmonitoring voor Maasvlakte 2 (Garcia & Blaas 2013). De analyse heeft zicht destijds 

beperkt tot een eerdere versie van de datasets en met name tot grootheden troebelheid en 

transmissie van zichtbaar licht, omdat dat de doelgrootheden voor de aanlegmonitoring 

waren. De conclusies van Garcia en Blaas (2013) waren enerzijds dat de ferrybox, meetvis 

en CTD data in potentie een zeer waardevolle bron van validatie-data waren voor de 

modellen die in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam werden ontwikkeld ten behoeve van de 

monitoring, anderzijds dat de kwaliteit (stabiliteit en niveau van validatie) van de troebelheids-

variabelen op dat moment nog onvoldoende was om in te zetten voor trendanalyses. Garcia 

en Blaas (2013) hebben naar aanleiding van de bevindingen een aantal aanbevelingen aan 

RWS gedaan om de datakwaliteit te verbeteren. Deze zullen in dit rapport opnieuw aan de 

orde komen. 
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In 2013 zijn historische remote-sensing-data van chlorofyl-a geëvalueerd in de context van 

een typische bepaling van de OSPAR eutrofiëringstatus (‘assessment’) in de Nederlandse 

Noordzee (Blaas et al., 2013; Baretta-Bekker, 2013a,b; OSPAR, 2013). Deze toepassing 

illustreerde het belang van de veel grotere effectieve ruimtelijke en temporele resolutie en 

dekking van satelliet-chlorofyl-a metingen op de Noordzee ten opzichte van de 

scheepsgebonden flessenmonsters voor de nauwkeurigheid van een assessment resultaat. 

Met alleen de MWTL steekmonsters kunnen interjaarlijkse trends in de 

eutrofiëringsindicatoren (gemiddelde en percentielen van chlorofyl-a) niet of nauwelijks 

significant worden vastgesteld, terwijl dit met inzet van hogere resolutie meer dekkende 

remote sensing data wel lukt.  

 

In 2014 krijgt dit werk een vervolg in de vorm van een implementatie-advies voor 

stapsgewijze vernieuwing en efficiëntie-verhoging van het eutrofiërings-monitorings-

programma. Voor het implementatie-advies is de centrale vraag hoe betrouwbaar de diverse 

data zijn in relatie tot hun kosten en baten en of er nog aanbevelingen zijn om hun 

betrouwbaarheid te vergroten. 

 

1.2 Scope en doel huidige project 

 

Het doel van het KPP project Efficiënte Monitoring Eutrofiering 2014 is om afgewogen advies 

te geven over de inzet van bepaalde meettechnieken om zo tot een efficiëntere eutrofiërings 

monitoring te komen. Efficiënte monitoring betekent niet alleen de juiste hoeveelheid 

informatie voor zo beperkte als mogelijke inspanning c.q. kosten te verkrijgen, maar ook om 

de juiste kwaliteit aan informatie te verkrijgen: naast efficiëntie moet de dus ook effectiviteit 

beschouwd worden.  

 

Het huidige SPA-project zich op de analyse van historische track- en profieldata van het 

meetschip Zirfaea van RWS (meetvis, ferrybox, CTD profielen) om met name de kwaliteit van 

de historisch beschikbare eutrofiërings-gegevens zuurstof en chlorofyl (fluorescentie) vast te 

stellen en de inwinstrategie te beoordelen. Andere eutrofiëringsparameters zoals nutriënten 

zijn in het verleden niet met automatische sensoren op deze drie platforms gemeten en 

worden dus niet beschouwd. Laane 2013a bespreekt de mogelijkheden om nutriënten ook via 

sensoren verbonden aan deze platforms te bepalen. Ook de data van de zogenoemde 

Smartmooring die binnen het Nederlands Continentaal Plat (NCP) bij de Oestergronden ligt 

(station TS135), worden in deze studie niet beschouwd. Deze data zijn onder andere door 

Greenwood et al. (2010) en Blauw et al. (2012) geanalyseerd en zullen ook door RWS zelf 

nog beoordeeld worden (Van der Weijden, pers.comm.). De track- en profieldata van de 

Zirfaea daarentegen, zijn tot op heden hoofdzakelijk als experimentele informatie 

ingewonnen. Om te beoordelen of inzet van deze scheepsmetingen de monitoringsstrategie 

van RWS efficiënter en effectiever maakt, wordt in dit SPA project een nadere statistische 

analyse uitgevoerd. Omdat de omvang en doorlooptijd van het project beperkt is, is de 

analyse beperkt tot de basiskarakteristieken in de sampling in termen van dekking en 

resolutie. Daarnaast zijn jaargemiddelde grootheden en spreidingen in kaartvorm bepaald en 

zijn de directe vergelijkingen gemaakt tussen de sensordata enerzijds en de MWTL in situ 

data anderzijds. 

 

Als producten uit dit SPA project leveren we, naast dit rapport, ook de omgewerkte data: de 

ruwe data in een generiek NetCDF formaat en de geaggregeerde data op een ruimtelijk 

rooster. Daarnaast stellen we de tools om de data sets om te werken beschikbaar via Open 

Earth. Meer informatie is te vinden op http://publicwiki.deltares.nl/display/OET/donar/. 

http://publicwiki.deltares.nl/display/OET/donar/
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1.3 Aanpak 

 
1.3.1 Algemeen 

 

Om te beoordelen of een bepaalde meetstrategie (bestaande uit een bemonsteringsstrategie 

en een keuze voor bepaalde sensoren) bij kan dragen aan een efficiëntere en effectievere 

monitoring van eutrofiëring moet de ingewonnen informatie worden afgezet tegen de 

informatiebehoefte. Daarnaast moet het potentieel van de meet- en inwinstrategie worden 

bepaald in relatie tot de natuurlijke kenmerken van het bemeten systeem (zie ook Van Bracht, 

2001; Noordhuis, 2012). De momenteel beschikbare technieken, en de data die deze 

opleveren, worden dus afgewogen tegen de informatiebehoefte, systeemkenmerken en 

praktische uitvoerbaarheid zoals schematisch weergegeven in de driehoek in Figuur 1.1. 

Voor het huidige SPA en KPP werk beperken we ons tot technieken waarvan ook kennis en 

ervaring binnen of in de directe omgeving van RWS aanwezig is.  

 

 

 
Figuur 1.1 Driehoek waarbinnen een monitorings- en informatie-strategie geoptimaliseerd dient te worden: I geeft 

de informatiebehoefte en operationele eisen weer (vraag); W is de huidige kennis van de karakteristieken 

van het natuurlijk (water)system; T is het aanbod van geschikte waarnemings en informatietechnologie. 

(Naar Van Bracht, 2001, Noordhuis 2012). 

1.3.2 Informatiebehoefte (I) 

 

Informatiebehoefte is meer dan data-behoefte. De informatiebehoefte legt vast welke 

wezenlijke kenmerken van het systeem bepaald moeten worden, in welke grootheden en op 

welke schaal dit moet gebeuren: bijvoorbeeld of het gaat om een instantane toestand op een 

bepaalde locatie of om een gemiddelde of bepaalde maat voor spreiding (zoals een 

percentiel) over een gebied en/of periode. Voordat men een meetstrategie kan kiezen of 

optimaliseren dient te worden vastgesteld hoe nauwkeurig de systeemkenmerken geschat 
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moeten worden. Zoals geconcludeerd in Blaas et al. (2013), moet ook vastgelegd worden hoe 

nauwkeurig afwijkingen of trends in tijd of plaats van gezochte kenmerken moeten worden 

bepaald. Een afweging met betrekking tot de inzet van een bepaalde meettechniek en 

sample-strategie hangt dus af van de nauwkeurigheid waarmee de gezochte informatie uit de 

gewonnen meetdata bepaald kan worden. Nauwkeurigheidscriteria dienen daarom een 

onlosmakelijk onderdeel van de informatiebehoefte te zijn.  

 

Voor de mariene waterkwaliteitsmonitoring is de informatiebehoefte tamelijk divers. Veel van 

de gegevens worden ingezet om de waterkwaliteitstoestand (ecologische en chemische 

toestand) van een watersysteem te kwantificeren. Indicatoren voor de toestand zijn vaak een 

samenstelsel van gemeten grootheden. Omwille van beheer en beleid op gebied van het 

mariene milieu wil de Nederlandse rijksoverheid weten in welke mate toestandsindicatoren 

afwijken van doelwaarden en hoe groot de temporele trends in de indicatoren zijn. Voor de 

huidige studie beperken we ons tot een relatief beperkte informatiebehoefte voor 

zogenoemde OSPAR eutrofiërings-assessments (en in het verlengde daarvan de bepaling 

van eutrofiëring voor KRM in Descriptor 5). Eutrofiërings-assessments worden hoofdzakelijk 

gemaakt op basis van nutriëntendata, chlorofyl-a en zuurstof (O2) waarden en het voorkomen 

van bepaalde planktonsoorten (i.c. Phaeocystis). Deze gegevens worden toegepast in 

indicatoren die voor een typische OSPAR-analyse zijn opgebouwd uit statistische kenmerken 

van de data per jaar en per geografische regio (mediaan, gemiddelde, 90 percentiel etc.) en 

uit informatie over de overschrijding of onderschrijding van die kenmerken ten opzichte van 

bepaalde grenswaarden. Meer informatie over de informatiebehoefte kan worden gevonden 

in Baretta-Bekker (2013a,b) en deels ook Blaas et al. (2013) en referenties in beide 

documenten. Uit beide genoemde studies is gebleken dat nauwkeurigheidseisen bij 

eutrofiërings-assessments vooralsnog ontbreken of hooguit impliciet uit de toegepaste 

methoden blijken. Blaas et al. (2013) concludeerden dan ook dat eisen aan de 

betrouwbaarheid van geschatte statistische kenmerken van het systeem en trends daarin 

kwantitatieve gemaakt moeten worden voordat absolute uitspraken over een optimale 

monitoring gedaan kunnen worden. 

Bij de huidige analyse zullen de statistische kenmerken daarom vooral in relatieve zin worden 

afgezet tegen de informatiebehoefte. 

 

1.3.3 Technologisch gedreven informatieaanbod (T) 

 

Aanbod van informatie wordt bepaald door de databronnen en de wijze waarop de bronnen 

worden ingezet. In dit project beperken we ons tot de huidige automatische meetgegevens uit 

drie scheepsgebonden platforms (meetvis, ferrybox en CTD profiler) die alle van diverse 

sensoren zijn voorzien. De sensoren en platforms zouden in principe ook op andere wijzen 

kunnen worden ingezet: ze kunnen op een vaste locatie worden geplaatst (boei, verankering, 

meetpost) of aan boord van andere schepen worden meegenomen. In dit geval beperkt de 

analyse zich echter tot de combinatie van platforms en sensoren aan boord van het RWS 

meetschip Zirfaea. Dit schip meet deels doelgericht op bepaalde momenten en locaties 

tijdens waterkwaliteit- en eutrofiërings-meettochten, daarnaast meet het deels semi-

automatisch tijdens willekeurige vaartochten. In de analyse van de huidige data is het 

onvermijdelijk dat eigenschappen van de inzet van de sensoren vanaf het schip en 

eigenschappen van de platforms en sensoren enigszins door elkaar lopen. Waar mogelijk zal 

onderscheid gemaakt worden. 
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Criteria 

 

De beoordeling van de historische data valt in een aantal elementen uiteen. Ten eerste zijn er 

de aspecten van precisie waarmee een bepaalde meetwijze gepaard gaat. Daarnaast zijn er 

de aspecten van juistheid. Samen bepalen de precisie en juistheid het niveau van 

nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de gegevens.  

 

Precisie is een maat voor reproduceerbaarheid van het resultaat wanneer men exact 

dezelfde werkelijke systeemtoestand nogmaals zou bepalen. Precisie is vooral afhankelijk 

van de meetwijze zelf. Het hangt af van de sensorwerking en het meetvolume, hoe het 

sample wordt ingenomen, en aan de sensor wordt aangeboden etc. (in water, door buis, in 

fles). Ook het meetprincipe en de relatie tussen de direct gemeten grootheid en de gezochte 

grootheid (bijv. voltage → fluorescentie) leidt tot bepaalde mate van ruis, fluctuaties in het 

signaal etc. Precisie kan als een eigenschap van de meetwaarde worden beschouwd en 

zodra deze meetwaarde afhankelijk is van omwerking van ruwe grootheden tot de gezochte 

biochemische of fysische grootheden spelen ook zaken als kalibratie, retrieval algoritmen, 

maar ook aggregatie (middeling over bursts) een rol. Externe foutenbronnen zullen precisie 

nadelig beïnvloeden zoals o.a. fouling, storing door nabijheid van schip, meetframe of andere 

sensoren, vervuiling van samples etc. 

 

Juistheid is een maat voor hoe dicht het gevonden getal bij de gezochte werkelijke toestand 

ligt: Hoe representatief is de gemeten waarde voor wat men wil weten? Deze maat komt 

bovenop de precisie van een getal. Juistheid is niet een eigenschap van de meetwaarden 

zelf, maar hang wel af van hoe het getal tot stand is gekomen en wat men er vervolgens mee 

doet. Het hangt af van de gezochte informatie: in welke toestand is men geïnteresseerd en 

hoe nauwkeurig wil men dit weten? Juistheid wordt sterk bepaald door de wijze van samplen 

in relatie tot de systeemkenmerken. Systematische afwijkingen in de data ten opzichte van de 

gezochte toestand door een inwinstrategie die gebiased is voor bepaalde locaties, condities 

etc. verkleinen de juistheid. Een systeem dat niet varieert in tijd en ruimte hoeft men maar 

een paar maal te bemonsteren om een nauwkeurig antwoord te verkrijgen van de gemiddelde 

toestand en de spreiding. Een chlorofyl-a signaal (eigenlijk is men geïnteresseerd in de 

fytoplanktonbiomassa) varieert sterk in ruimte en tijd en moet daarom dus vaker bemonsterd 

worden wil men een nauwkeurige schatting van bijvoorbeeld het gemiddelde of de spreiding 

verkrijgen. Een grootheid als zuurstofgehalte kan op veel momenten en locaties nauwelijks 

variëren, maar in enkele bijzondere omstandigheden wel ineens kritisch dalen. Indien men 

deze dalingen betrouwbaar wilt beschrijven bijvoorbeeld in termen van omvang en duur, dan 

is een specifieke sampling nodig, afgestemd op die signaalkenmerken. 

 

Van de in dit rapport beschouwde grootheden chlorofyl en zuurstof worden specifieke 

kenmerken als maatgevend beschouwd voor een OSPAR eutrofiërings-assessment: 

gemiddelde waarden en percentielen over afgebakende gebieden en tijdsperiodes (seizoen). 

Van deze kenmerken wil men bovendien betrouwbaar weten of deze afwijken van bepaalde 

doelwaarden en of deze afwijkingen in de loop van de jaren toe of afnemen.  

 

In dit rapport gaan we voornamelijk in op aspecten van juistheid van de 

scheepssensormetingen. Deltares vat op verzoek van RWS de statistische basiskenmerken 

van de datasets van RWS samen. Hierbij wordt opgemerkt dat Baretta-Bekker (2013a) al een 

eerste aanzet heeft gegeven voor beoordeling van deze kenmerken. Die analyse is echter 

hoofdzakelijk beperkt tot de temporele aspecten per OSPAR gebied. In dit huidige rapport 

zullen we de ruimtelijke component ook beschouwen en meer in detail naar de spreiding van 

waarden kijken. 
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Platforms 

 

De meetvis (Figuur 1.2) is een frame uitgerust met een aantal sensoren die via een set 

kabels met het schip verbonden zijn (voor voeding en data). De meetvis wordt achter het 

schip aangetrokken tijdens bepaalde meettochten hetgeen de vaarsnelheid van het schip 

beperkt. Er kan voor gekozen worden de meetvis op verschillende diepten in de waterkolom 

te laten meten. De meetvis kan ook op een meetstation waar het schip stil ligt worden ingezet 

om een verticaal profiel op deze locatie te bepalen.  

 

  
Figuur 1.2 De meetvis van Rijkswaterstaat aan boord van een van de survey-schepen (foto Marcel v.d. Weijden 

RWS). 

 

De ferrybox staat aan boord en maakt gebruik van de waterinlaat van het schip zelf om door 

middel van een pompsysteem water met aanwezige stoffen langs de sensoren te leiden. De 

inlaat zit op een vaste hoogte in de scheepsromp en de inzet van de ferrybox beperkt het 

varen verder niet. De ferrybox is dan ook vaker actief tijdens vaartochten voor andere 

doeleinden dan alleen waterkwaliteitsmonitoring.  Figuur 1.3 toont het algemene principe en 

een voorbeeld van een ferrybox van Helmholtz Zentrum Geesthacht (HZG). Zie bijvoorbeeld 

ook Swertz et al. (1999), Petersen et al. (2008) voor nadere discussie van het concept 

ferrybox. 

 

 
Figuur 1.3 Voorbeeld van een ferrybox-systeem (links ontwerp, rechts uitvoering van de box aan boord) zoals 

opgezet door HZG (voormalig GKSS), zie ook www.ferrybox.org. 
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Het CTD-meetframe (ook wel rosette sampler genoemd, Figuur 1.4) wordt ingezet op 

bepaalde meetstations waar het schip stil ligt. Op het frame zitten zowel de Niskin flessen 

voor de monsters op bepaalde verticale posities als een aantal sensoren die hoogfrequente 

metingen tijdens de verticale verplaatsing van het frame verrichten. In de basis uitvoering 

bevindt zich in ieder geval een CTD sensor (Conductivity-Temperature-Depth) die de naam 

aan het frame geeft. 

 

 
Figuur 1.4 Rosette sampler met Niskin flessen. De CTD eenheid en andere sensoren zitten naast de en tussen de 

Niskin flessen in het frame. 

 

Gemeten grootheden 

 

Nadere Details over de sensoren en meetplatforms, de wijze waarop ze momenteel door 

RWS worden ingezet aan boord worden hier achterwege gelaten. Een en ander is in het 

verleden opgeschreven onder andere door of in opdracht van Deltares (bijv. Van der Woerd 

en De Reus, 2010; Garcia en Blaas, 2013; Bhagirath, 2013), al lijkt een gedetailleerde, 

systematische beschrijving van wat en hoe er gemeten wordt van de hand van RWS 

vooralsnog te ontbreken. RIKZ heeft in 2007 een vergelijking gepubliceerd tussen de 

ferrybox- en meetvisbepalingen van zwevend stof (SPM), nutriënten voor metingen uit 

december 2006 bij Noordwijk 10 (Spronk 2007). chlorofyl- en zwevend-stof-gehalten uit de 

ferrybox bleken in die studie 25% tot respectievelijk 100% hoger dan de meetviswaarden, 

terwijl de particulaire fosfaat-, koolstof-, en stikstofgehalten niet significant afweken (al waren 

koolstof en stikstofgehalten wel verhoogd t.o.v. de meetviswaarden). De samenstelling van 

de gefiltreerde watermonsters uit beide innamesystemen week ook visueel sterk af. Spronk 

(2007) suggereert dat wellicht algen (zeevonk) aanwezig geweest zouden kunnen zijn in de 

samples van de ferrybox en niet in de meetvis en/of dat aangroei van de scheepsromp of 

leidingen een rol gespeeld kan hebben. Al met al lijkt het er volgens Spronk op dat de 

effectieve innamediepte van de ferrybox minder diep ligt dan die van de meetvis: ondanks dat 

het innamepunt enkele meters onder de waterlijn van het schip zit, kan door golfbeweging en 

stroming langs de scheepsromp effectief meer materiaal van de oppervlaktelaag worden 

ingenomen. 

 

De historische scheepsmetingen bevatten geen nutriëntendata maar wel chlorofyl-a 

(fluorescentie) en zuurstofgehaltes vanaf eind jaren 90 tot heden. Daarmee bevatten deze 

data relevante informatie voor een typische eutrofiërings-assessment. Voor het huidige 

project worden de chlorofyl-a (fluorescentie) data van 2003 t/m 2011 vergeleken met de 

MERIS data van chlorofyl-a. Deze MERIS data zijn door Deltares geanalyseerd en 

vergeleken met MWTL data in het kader van KPP Meten & Monitoren 2013 (Blaas et al. 
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2013). In principe kan voor elke grootheid in de database de analyse uitgevoerd worden. 

Omwille van de focus op eutrofiëring, wordt hier hoofdzakelijk gekeken naar de grootheden 

chlorofyl-a concentratie en chlorofyl-fluorescentie als indicatoren voor fytoplankton biomassa 

en naar zuurstofconcentratie met het oog op het monitoren van zuurstofloosheid. 

 

Het totale huidige aanbod van grootheden relevant voor eutrofiërings-assessment aan de 

hand van de meetvis, CTD, ferrybox staat in Tabel 1.1. De tabel is aangevuld met de 

grootheden beschikbaar uit de zgn. SmartMooring of SmartBuoy (zie ook Baretta-Bekker 

2013a). 

 

Tabel 1.1 Beschikbaarheid van grootheden relevant voor eutrofiëringsmonitoring door RWS (uitbreiding van 

Baretta-Bekker 2013a). +: beschikbaar, o: in principe meetbaar maar nog niet beschikbaar voor analyse, (+) 

wel gemeten maar in zeer beperkte mate of nog niet toegankelijk voor analyse. 

 MWTL ferrybox meetvis CTD 

profiler 

SmartBuoy Remote 

Sensing 

Winter DIN & DIP + o o o (+)  

Chl-a/Fluorescentie + + + + + + 

O2 + + + + +  

Water temperatuur + + + + + + 

Saliniteit + + + + + + 

Troebelheid/SPM + + + + + + 

Kd_PAR (+)  o + + + 

Irradiantie (PAR)   o + +  

pH + + + + +  

CDOM  o o o o + 

 

1.3.4 Watersysteemkenmerken (W) 

De systeemkenmerken in termen van spatiële en temporele schalen van variatie en hun 

achterliggende drijvende mechanismen worden hier niet opnieuw uitgebreid besproken. Zie 

voor een korte samenvatting Blaas et al. (2013) en vooral verwijzingen aldaar.  

In samenvatting worden de tijdschalen van variatie relevant voor een OSPAR (of KRM) 

eutrofiëringsmonitoring gedomineerd door de gepiekte seizoenscyclus (voorjaarsbloei, soms 

ook nog een najaarsbloei). Deze scherpe pieken hebben verschillende timing in de 

verschillende regio’s van het NCP door de verschillende heersende abiotische condities 

(menging, nutriëntenaanvoer, lichtdoorlatendheid), waarop de regio’s min of meer 

onderverdeeld zijn. Binnen de regio’s treden echter ook nog gradiënten op door fluctuaties in 

waterbeweging, verticale mening, diepteligging: dit uit zich bijvoorbeeld in fronten en 

wervelstructuren en ‘patches’ van algenbloei. 

Naast horizontale variaties kunnen ook verticale variaties in de eutrofiëringsgrootheden van 

belang zijn. Zelfs wanneer de waterkolom fysisch (zoutgehalte, temperatuur) verticaal 

doorgemengd is, kunnen algen, die in de eufotische zone worden geproduceerd en zich als 

deeltjes in de waterkolom gedragen, verticale gradiënten vertonen. Naast uitzakken en 

opwerveling door stroming en golven, kunnen bepaalde algensoorten hun drijfvermogen 

sturen afhankelijk van de omgevingscondities (menging, lichtbeschikaarheid). Daarnaast kan 

in seizoensgestratificeerde gebieden, zoals de Oestergronden, algengroei ook in diepere 

waterlagen optreden, daar waar de aanvoer van nutriënten en licht nog net voldoende zijn. 

Tot slot gedragen dode algen (detritus) zich ook als deeltjes en kunnen deze bij uitzakken 

voor zuurstofafname onder de oppervlaktemenglaag zorgen. Zuurstofloosheid is dus bij 

uitstek een fenomeen met verticale structuur.  
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De systeemkennis wordt wel meegenomen in de bespreking van de statistische kenmerken 

van de data. Voor dit rapport is het voornaamste doel om een kwantitatief inzicht in de 

statistische aard van de historische sensormetingen van het meetschip Zirfaea te krijgen. Het 

gaat hierbij om ruimtelijke en temporele dekking van samples, spreiding van waarden etc. om 

zo een indruk te krijgen van de representativiteit en nauwkeurigheid van deze data.  In de 

context van het SPA project was het niet haalbaar om een uitgebreide validatie van de 

grootheden op zich te ondernemen. Daarbij zouden veel meer zaken aan de orde moeten 

komen m.b.t. de meetpraktijk op zee, de meetprincipes, de uitvoering van de kalibratie, de 

omwerking van fluorescentie-sensorsignaal in chlorofyl-a etc. Dergelijke validatie-activiteiten 

zijn of worden elders ondernomen binnen de meetpraktijk van RWS of zullen in de nabije 

toekomst onder handen worden genomen (persoonlijke communicatie Jos Kokke, Peter Bot, 

Marcel van der Weijden (RWS), najaar 2013). Voor zover deze zaken nog niet onder handen 

worden genomen, wordt hier aanbevolen dat alsnog te doen, aangezien zij van belang zijn 

voor verdere afweging m.b.t. de inzet van sensormetingen in een formele 

monitoringsstrategie. Voor de huidige analyse kijken we hoofdzakelijk naar de 

nauwkeurigheid van de historische data en leveren we en passant een advies voor een 

efficiëntere data-opslag en -ontsluiting, wat ook een belangrijke voorwaarde is voor een 

efficiëntere monitorings- en informatiecyclus. 
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2 Aanpak 

Om de statistische kenmerken in beeld te krijgen is het van belang de structuur van de 

sensordata aan te passen. Dit werk bestaat uit twee stappen. Ten eerste dienen de data 

zoals ze uit DONAR geëxporteerd worden inzichtelijke gemaakt te worden. Vervolgens 

worden deze data geaggregeerd op een ad hoc gekozen tijd- en ruimteschaal om zo een 

aantal kwantitatieve kenmerken te plotten en een directere vergelijking tussen de 

scheepssensordata en de standaard MWTL metingen te verrichten. 

 

2.1 Export en structuur van data op niveau van meetwaarden 

 

De meetgegevens van sensoren hebben veelal een andere aard dan de data gebaseerd op 

de traditionele stationsgewijze flessenmonsters uit het MWTL. De data hebben een quasi-

continu karakter hetzij in de horizontaal (ferrybox), in de horizontaal en verticaal (meetvis) of 

in de verticaal (Profilers). Dit vraagt om een andere structuur van opslag en ontsluiting dan 

gangbaar is voor de locatiegebonden tijdreeksen van de klassieke (MWTL) data. Het is 

Deltares vooralsnog niet in detail bekend hoe de data in DONAR gestructureerd zijn, maar 

een export op verzoek van de Helpdesk Water levert een grote hoeveelheid meetwaarden in 

het “.dia” fileformaat op waarbinnen de spatiotemporele structuur niet direct duidelijk is 

hetgeen het plotten van de gegevens bemoeilijkt. Deze data zijn in principe wel om te vormen 

tot ruimtelijk dekkende informatie. In het kader van het werk van Baretta-Bekker (2013a) is 

aan CEFAS gevraagd om de data om te zetten in de EMECO database waar een 

kaartgebaseerde interface beschikbaar is (zie EMECO portal, http://www.emecodata.net/). 

Hier bleken nog enkele kinderziektes in de data (lengte en breedte coördinaten) parten te 

spelen en ook de flexibiliteit en functionaliteit van de portal is nog beperkt. Baretta-Bekker 

(2013a) gaat hier uitgebreider op in.  

 

Om een opslag op file-niveau mogelijk te maken heeft Deltares er vooralsnog voor gekozen 

om de data uit de DONAR .dia files om te werken tot het generieke NetCDF formaat waarin 

de data per grootheid opgeslagen zijn met een heldere structuur van locaties en tijdstippen 

en documentatie in de vorm van metadata. Het voordeel van NetCDF formaat is dat de data 

in vele softwarepakketten en via dataservers eenduidig uitgelezen kunnen worden. Om de 

inhoud van deze files zichtbaar te maken is tevens een set Google Earth kml files 

aangemaakt waarmee de gebruiker de gewenste grootheid in tijd en ruimte op een kaart kan 

weergeven. De omgewerkte data, kml files en de Matlab-scripts om deze bewerkingen tot 

stand te brengen worden meegeleverd als producten van dit project. 

 

Een belangrijke aanbeveling aan RWS is om de vindbaarheid en interactie van gebruikers 

met deze scheeps-sensordata te bevorderen door de documentatie, kwaliteitsborging en 

publicatie van deze data verder ter hand te nemen. De uiteindelijke ontsluiting zou 

bijvoorbeeld samen met of zelfs via EMECO kunnen, maar er zijn diverse ontwikkelingen op 

het gebied van mariene databeheer (open data, Informatiehuis Marien, NODC/SeaDataNet, 

EMODNET, viewers voor OSPAR en de andere Regional Seas Conventions) en er zijn dus 

ook (organisatorisch, conceptueel en technisch) andere oplossingen mogelijk. Voordat 

hierover een duurzaam besluit genomen kan worden, adviseert Deltares de verschillende 

opties eerst onderling af te wegen. 
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2.2 Aggregatie naar rooster 

 

De tweede bewerkingsstap is een ruimtelijke en temporele aggregatie om de gegevens-

analyses te kunnen doen. Om de analyse overzichtelijk te houden, is ervoor gekozen van grof 

naar fijn te werken en de data eerst op jaarbasis op het gehele NCP te visualiseren en te 

analyseren. Daarna zouden kleinere schalen beschouwd kunnen worden van bijvoorbeeld 

een seizoen of een regio binnen NCP. Deze stap is hier achterwege gelaten. Er is wel voor 

gekozen om de data te plotten in directe match aan de MWTL data.  

 

Op grond van de dominante systeemkenmerken (patronen van grootschalig hydrodynamisch 

transport, diepteligging, wind en golven en daarop reagerende biologische productie) wordt 

hier gesteld dat de genoemde biogeochemische variabelen in Tabel 1.1 in eerste orde 

gelijksoortige variaties vertonen in de ruimte. De keuze voor de huidige analyse is daarom om 

- per sensor- voor alle variabelen een gelijksoortig dataproduct te maken op een kromlijnig 

rooster. Een dergelijk rooster levert dus een horizontale aggregatie met een bepaalde 

resolutie op. In de toekomst kan een willekeurig rooster gekozen worden afhankelijk van de 

gewenste aggregatie. Voor nu is gekozen voor het bestaande rooster waarop de eerder 

genoemde MERIS data geprojecteerd zijn: het rooster van het ZUNO Grof model (ZUidelijke 

NOordzee, zie figuur). Dit rooster is ook het standaard rooster waarop het ZUNO Grof 

Generiek Ecologisch Model (GEM, Los et al. 2008, Blauw et al. 2008) voor de zuidelijke 

Noordzee toegepast wordt. Figuur 2.1 toont het rooster van ZUNO Grof, de roosterresolutie in 

de horizontaal varieert van enkele vierkante kilometers nabij de Nederlandse kust tot enkele 

honderden vierkante kilometers in het noordwesten en in het Kanaal.  

 

 

Figuur 2.1 Rooster van het ZUNO-Grof model. 
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Per roostercel kan de celgemiddelde waarde bepaald worden over het gekozen tijdinterval. 

Daarnaast zal kwantitatieve informatie gegenereerd en geleverd worden over de spreiding 

van meetwaarden binnen de cel, het aantal meetwaarden en bijvoorbeeld variatie over de 

diepte per cel. Op gekozen temporele schaal wordt een vergelijking tussen verschillende 

datasets gemaakt zoals de chlorofyl/fluorescentie-waarden van meetvis en ferrybox onderling 

en in vergelijking tot de standaard MWTL data en MERIS data. Voor zuurstof bestaan geen 

MERIS remote sensing waarden. 
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3 Materiaal  

3.1 Afbakening 

 

De huidige analyse concentreert zich voor de verschillende grootheden op verschillende 

delen uit de periode 1995-2012. Voor de vergelijking tussen fluorescentie en chlorofyl ligt de 

nadruk op 2003-2011 aangezien die periode overeen komt met de dekking van de MERIS 

data die in opdracht van RWS zijn ingekocht omwille van de monitoring van trends van 

troebelheid en chlorofyl-a voor en tijdens de aanleg van de 2
e
 Maasvlakte en de instelling van 

natuurcompensatiemaatregelen in de Voordelta. De hier besproken platforms zijn echter 

langere tijd in gebruik bij RWS en de in DONAR gearchiveerde data omvatten dan ook een 

langere periode. Baretta-Bekker (2013a) bespreekt de inhoud en dekking van de meetvis en 

ferrybox data globaal in het kader van een eerste beoordeling voor OSPAR eutrofiërings-

assessment, naast de kenmerken van de CEFAS/RWS SmartBuoy op de Oestergronden, 

maar gaat niet in op de CTD profielen. 

 

 Van de meetvis zijn data beschikbaar vanaf maart 1998 tot maart 2012. 

 Van de ferrybox zijn data beschikbaar vanaf februari 2005 tot maart 2012. 

 CTD data zijn voorhanden vanaf maart 1995 t/m augustus 2011. 

3.2 Beschikbaarheid van data 

 

De tabellen hieronder geven een samenvatting van de beschikbare variabelen per 

kalenderjaar. Opvallend is dat voor 2010 CTD en meetvis data ontbreken. Ook ontbreekt 

temperatuur in CTD en meetvis terwijl deze platforms volgens onze informatie wel zijn 

uitgerust met een temperatuursensor en geleidendheid en saliniteit worden weergegeven 

terwijl om saliniteit uit geleidendheid te bepalen temperatuur een vereiste grootheid is. 

Watertemperatuur is (vreemd genoeg) op minder locaties en tijden opgeslagen dan saliniteit 

en de andere grootheden. Voor de grootheid geluidssnelheid zijn nog minder metingen 

beschikbaar, maar deze grootheid is minder kritisch. Zeewatertemperatuur is samen met 

zoutgehalte een belangrijke abiotische variabele die de dichtheid en daarmee gelaagdheid en 

menging bepalen. Bovendien heeft temperatuur ook direct invloed op diverse 

biogeochemische processen zoals reactiesnelheden, maar ook oplosbaarheid van zuurstof 

en andere gassen. Een directe aanbeveling is om temperatuur, net als zoutgehalte, op alle 

meetlocaties te bepalen en op te slaan, niet alleen omdat dit direct bruikbare data opleveren 

voor bijvoorbeeld de validatie van abiotische modelvariabelen en een bron van 

systeemkennis is, maar ook omdat de abiotische condities inzicht geven in de kwaliteit van de 

biochemische variabelen.  
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Tabel 3.1 Samenvatting van beschikbare grootheden in de export van CTD, meetvis en ferrybox files uit DONAR d.d. april 2012 en december 2013. ND betekent: ‘No Data’. Voor 

2010 en later zijn ook geluidssnelheidsmetingen beschikbaar voor de ferrybox en CTD. (Zie ook volgende pagina’s). 

 

CTD Fluorescentie Zuurstof pH Saliniteit Temperatuur Geleidendheid 
Instraling onder 
water 

Instraling in 
lucht 

Licht-
transmissie 

1995 X X X X X X ND  ND ND 

1996 X X X X X ND  ND  ND ND 

1997 X X X X X X ND  ND ND 

1998 X X X X ND X X X ND 

1999 X X X X ND X X X ND 

2000 X X X X ND X X X ND 

2001 X X X X ND X X X ND 

2002 X X X X ND X X ND  ND 

2003 X X X X ND X X X X 

2004 X X X X ND X X X X 

2005 X X X X ND X X X X 

2006 X X X X ND X X X X 

2007 X X X X ND X X X X 

2008 X X X X ND X ND  ND X 

2009 X X X X ND X X X ND  

2010  ND ND  ND  ND  ND  ND ND ND  ND  

2011 X X X X X X ND ND  ND  
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meetvis 
Fluorescenti
e Zuurstof pH Saliniteit Temperatuur Geleidendheid 

Licht-
transmissie 

1998 X X X X ND X X 

1999 X X X X ND X X 

2000 X X X X ND X X 

2001 X X X X ND X X 

2002 X X X X ND X X 

2003 X X X X ND X X 

2004 X X X X ND X X 

2005 X X X X ND X X 

2006 X X X X ND X X 

2007 X X X X ND X X 

2008 X X X X ND X X 

2009 X X X X ND X X 

2010 ND ND ND ND ND ND ND 

2011 X X X X X X ND 

2012 X X X X X X ND 

 

ferrybox 
Fluorescenti
e 

Zuurstof (& 
-
verzadiging
) pH 

Salinitei
t 

Temperatuu
r 

Geleidendhei
d 

Troebelhei
d 

2005 X X X X X X X 

2006 X X X X X X X 

2007 X X X X X X X 

2008 X X X X X X X 

2009 X X X X X X X 

2010 X X X X X X X 

2011 X X X X X X X 

2012 X X X X X X X 
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De beschikbaarheid van de verschillende grootheden als functie van de tijd (dagnummer van 

meting) wordt geïllustreerd in onderstaande figuren (zie ook Garcia & Blaas 2013).  
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Figuur 3.1 Beschikbaarheid van gemeten grootheden per platform per dagnummer per jaar (zie ook Garcia en 

Blaas 2013). 

 

De grafieken in Figuur 3.1 tonen dat de meeste grootheden onderling in gelijke mate 

beschikbaar zijn binnen een bepaalde periode, maar dat er van jaar tot jaar verschillen in 

gemiddelde meetfrequentie en meetdichtheid in de tijd optreden. Ook is duidelijk dat in het 

winterhalfjaar (na dag 266 tot dag 70) aanzienlijk minder frequent en in sommige jaren zelfs 

niet met bepaalde sensorplatforms gemeten wordt. Opvallend is dat de meetvis relatief de 

minste seizoensbias vertoont. De ferrybox en CTD ontbreken relatief vaker in het 

winterhalfjaar. Deze temporele bias heeft consequenties voor de nauwkeurigheid van de 

schatting van bijvoorbeeld jaar- of seizoen-gemiddelde waarden. Een inwinschema met een 

relatieve over- of ondersampling voor bepaalde perioden zal leiden tot gebiasde schattingen 

als voor de sampling niet gecorrigeerd wordt. De gaten in de huidige ferrybox en CTD-data 

sets zijn voor sommige jaren zodanig groot dat met name herfst- en winter- statistieken niet of 

slechts heel onnauwkeurig mogelijk zijn. 

 

3.3 Basiskwaliteit van de data 

 

Garcia en Blaas (2013) hadden reeds een scan gemaakt van de basiskwaliteit van de 

gegevens van de data geleverd door Helpdesk Water in 2012. De bevindingen worden hier 

aangevuld met de bevindingen uit de toenmalige en huidige levering van de data. Er bleken 

in verschillende grootheden en vooral in de documentatie (metadata) tekortkomingen te 

zitten. Zo hebben sommige data foutieve of zeer onwaarschijnlijke coördinaten (bijvoorbeeld 

op land, op het IJsselmeer, negatieve dieptewaarden etc.).  

 

Ten aanzien van de kwaliteitsborging van data, wordt aanbevolen de data in stappen op te 

werken met kwaliteitsniveaus zoals ook bijvoorbeeld in de aardobservatiedata van NASA en 

ESA gebruikelijk is (waar men Level 0 tot Level 3 data producten definieert, zie bijvoorbeeld 

ook Westerhoff et al. 2010) is als volgt: 
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• Level 0: ruwe data direct afkomstig van de sensor of uit de datalogger 

• Level 1a: Data gecontroleerd op fysische geldige waarden (‘sanity check’). Ongeldige 

waarden zijn verwijderd of van een kwaliteitsvlag voorzien.  

• Level 1b: Na toepassing van eventuele conversie (kalibratie) en schatting van 

meetfouten.  

• Level 2: Grootheden in standaard eenheden, op basis van kennis van de sensoren en 

de systeemkenmerken gefilterd en gevalideerd (plausibiliteitstoetsing op grond van 

detectiegrenzen, waarschijnlijkheid van outliers, verloop van co-variabelen etc.).  

• Level 3: Nabewerkte dataproducten zoals seizoensgemiddelden, gebiedsgemiddelden 

etc. 

 

De door helpdesk water geleverde data wekken de indruk Level 1 (a of b) data te zijn. Om dit 

na te gaan is hoofdzakelijk de 1e stap uitgevoerd. De andere stappen zijn niet uitgevoerd 

omdat daarvoor een vastgelegd kalibratie- en validatieprotocol nodig zijn dat buiten de scope 

van dit project valt. Voor de sanity check hebben we (conservatieve) geldigheidsgrenzen 

gehanteerd zoals weergegeven in Tabel 3.2. Daarnaast is filtering voor negatieve diepten en 

ligging van horizontale locaties buiten de rode polygoon in Figuur 3.2 toegepast. (Negatieve 

diepten verwijzen naar waarden boven de waterspiegel.) Opgemerkt wordt dat de gehele 

kwaliteitsborging in wezen niet op projectbasis door derden zou moeten worden uitgevoerd, 

maar op routinebasis door RWS zelf ter hand zou moeten worden genomen. 

 
 

Tabel 3.2 Geldigheidsgebied van de grootheden op grond van algemene fysische kennis toegepast om de data te 

screenen. (zie ook Garcia en Blaas 2013). 

Grootheid Conservatief geldigheidsgebied  

Zuurstofconcentratie (O2) >0 mg/l 

Fluorescentie Tussen 0 en 100 

Saliniteit Tussen 0 en 36 

Temperatuur Tussen -40 en 40 °C 

Troebelheid Tussen 0 en 500 NTU 

pH Tussen 0 en 14 

Relatieve transmissie zichtbaar licht (‘Upoly0’ en ‘XMISS’) Tussen 0 en 150% 

Instraling (Radiantie) >0 W/m
2
 

Geleidendheid (conductiviteit) >0 S/m 
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Figuur 3.2 Rode polygoon: geografisch geldigheidsgebied voor horizontale data coördinaten t.b.v. analyse van het 

Noordzee meetnet. 

 

 

Het effect van het toepassen van de drie basis criteria (ligging, waarde, diepte) op het aantal 

te verwijderen waarden is te zien in Tabel 3.3.  

 

 

Tabel 3.3 Illustratie van aantal gevlagde waarnemingen per sensor in relatie tot het totale aantal in elke dataset 

(zie ook Garcia en Blaas 2013). 

Vlag CTD ferrybox meetvis 

Locatie buiten 

Noordzee 

42 451 
3,6% 

 

33 368 
14% 

 

49 674 
1% 

 

Ongeldige 
fysische 
waarde 

1 089 0,1% 
 

437 0,2% 
 

15 822 0,3% 
 

Negatieve 
diepte 

177 0,01% 
 

0 0% 3 106 0,06% 
 

Totaal aantal 
datapunten 

1 182 424  238 911  5 242 497  

 

In samenvatting kan worden geconcludeerd dat de meeste ‘outliers’ geïdentificeerd worden 

op grond van geografische locatie waarbij gemiddeld voor de ferrybox de meeste data 

verwijderd worden en voor de meetvis het minst. Hierbij wordt opgemerkt dat een groot deel 

van de verwijderde waarden daadwerkelijk onjuist (bijv. op land) of zeer onwaarschijnlijk (bijv. 

in het IJsselmeer) was, maar dat een kleiner deel van met name de ferrybox weliswaar buiten 

de opgegeven polygoon maar wel op zee gemeten is. Wat betreft fysische geldigheid van 

meetwaarden blijkt de meetvis relatief het minst betrouwbaar.  

 

Een uitsplitsing over de jaren (Tabel 3.2) toont dat de fluctuaties in datakwaliteit of data 

geschiktheid per jaar aanzienlijk zijn. Voor de CTD zijn in 2007 relatief veel data verworpen, 

terwijl voor de ferrybox vooral 2008 relatief veel data verworpen zijn. Voor de meetvis was 

2006 een jaar met veel outliers.  

 

Bij deze resultaten wordt opgemerkt dat deze eerste screening alleen nog maar gebaseerd is 

op algemene fysische kenmerken en niet op specifieke systeem- en sensorkennis. Ook kan 

hieruit nog niet alles geconcludeerd worden over hoe consistent de meetwaarden intern zijn 

en hoe betrouwbaar zij de toestand van het natuurlijk systeem weergeven. 
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Tabel 3.4 Percentage afgevlagde data per sensor en per grootheid over de periode 2003-2008 (naar Garcia en 

Blaas 2013). 

 
Sensor Variabele 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CTD 

Radiantie Lucht 0.15% 0.24% - 0.29% 4.06% -  

Geleidendheid  4.89% 0.23% - 0.30% 12.83% - 

Fluorescentie  5.88% 0.23% 2.05% 0.30% 12.83% - 

Zuurstof  4.89% 0.23% - 0.30% 12.83% - 

pH  4.91% 0.23% 2.42% 0.30% 12.83% - 

Saliniteit  4.89% 0.23% - 0.56% 12.83% - 

Transmissie 4.89% 0.23% - 0.28% 12.83% - 

Radiantie Water  0.15% 0.24% - 0.29% 4.06%  - 

ferrybox 

Geleidendheid  -  - 1.30% 10.22% 14.97% 20.72% 

Fluorescentie  - - 1.40% 8.80% 14.97% 20.72% 

Zuurstof - - 1.76% 26.52% 15.02% 24.18% 

pH - - 1.52% 13.60% 14.88% 10.87% 

Saliniteit - - 1.11% 5.96% 14.29% 20.34% 

Temperatuur  - - 1.31% 10.22% 14.97% 20.72% 

Troebelheid   - -  1.40% 8.39% 14.97% 20.72% 

meetvis 

Geleidendheid 0.56% 0.78% 0.52% 2.50% 0.47% 0.75% 

Fluorescentie  1.74% 0.78% 0.52% 2.51% 0.47% 1.69% 

Zuurstof 0.56% 0.78% 0.52% 2.50% 0.47% 0.75% 

pH 0.56% 0.78% 0.52% 8.73% 0.47% 0.75% 

Saliniteit 0.56% 0.78% 0.52% 2.50% 0.47% 0.75% 

Transmissie 1.49% 0.78% 0.52% 2.50% 0.47% 0.75% 

 

3.4 Conclusies 

 

Alle data zoals ze zijn geleverd door de Helpdesk Water zijn als ongevalideerd (status ‘O’) in 

DONAR opgenomen. We concluderen dat slechts een klein percentage van deze waarden op 

grond van een eerste geldigheids-screening verworpen wordt. Desondanks betekent deze ‘O’ 

status in de praktijk dat een gebruiker een aanzienlijk aantal bewerkingen en controles moet 

uitvoeren voordat hij of zij de data daadwerkelijk kan gebruiken. De opslag in een database 

als DONAR is weliswaar de eerste noodzakelijke stap naar verdere analyse en toekomstig 

gebruik, maar een verdere controle in verschillende stappen wordt sterk aanbevolen.  

 

Specifieke bevindingen (deels ook door Garcia en Blaas (2013) al aangegeven) zijn dat de 

als Troebelheid aangeduide grootheden in de CTD en meetvis in wezen transmissiefactoren 

(DONAR grootheid ‘xmiss’) van zichtbaar licht zijn en dus juist omgekeerd evenredig aan 

troebelheid. Bovendien blijken de kolommen ‘xmiss’ en ‘upoly0’ (een grootheid die verwijst 

naar de kalibratiecurve voor de transmissometer) te zijn verwisseld. Ook blijkt in ieder geval 

de grootheid geleidendheid van de twee geleidendheidsensoren op de meetvis als vectoriële 

grootheid te zijn opgeteld in plaats van als scalaire grootheid. Van de grootheid 

zuurstofverzadiging lijken de aanduidingen met betrekking tot het meetvat (metadatacode 

‘VAT’) voor CTD en meetvis in sommige files verwisseld. Tot slot worden bij diverse sets 

geografische lengtecoördinaten gevonden van exact 0.0 graden (wat zeer waarschijnlijk geen 

valide positiemeting betreft) naast de al vermelde locaties op land. Het wordt als sterke 

aanbevelingen aan RWS meegeven al deze zaken in de database te controleren en te 

repareren. 
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Wat betreft dekking in de tijd kan al worden opgemerkt dat de huidige datasets een 

beduidend frequentere bemonstering in het zomerhalfjaar dan het winterhalfjaar bevatten. Dit 

kan leiden tot verschillende betrouwbaarheid in schattingen van gemiddelde waarden in de 

verschillende seizoenen en maanden en er dient gewaakt te worden voor biases in 

schattingen van jaargemiddelden en andere statistieken (mate van spreiding etc.) op 

jaarbasis. 

  

Voor de verdere analyse wordt gekeken naar de fluorescentie (en zuurstof) data. Daarbij is 

ook de ruimtelijke dekking en temporele sampling van de gegevens tijdens meetvaartochten 

in kaart gebracht.  
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4 Resultaten  

4.1 Dekking en resolutie 

4.1.1 Ruimtelijke sampling 

 

De omwerking van de losse DONAR files naar biedt de mogelijkheid om de dichtheid van 

metingen in tijd en ruimte te visualiseren. Op grond van de opgewerkte ruwe data zijn Google 

Earth kml files gemaakt waarmee de dekking interactief bekeken kan worden. De figuren 4.1 

en 4.2 geven voorbeeldkaartjes met de ruimtelijke dekking van ferrybox en meetvis.  

 

 
Figuur 4.1 Dichtheid van de Zirfaea ferrybox metingen tussen 2005 en 2012 op grond van de ruwe, ongefilterde 

data. Hoe meer rode tinten, hoe groter het aantal datablokken in dat gebied. 

 

 

Figuur 4.1 geeft de dichtheid van de ferrybox metingen op basis van geografische locaties in 

de ruwe in DONAR opgeslagen data. Ruw wil hier zeggen dat de waarden nog niet zijn 

gefilterd zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Opvallend is dat een aantal locaties op land of in 

the IJsselmeer wordt gerapporteerd en dat lengtegraden minder dan 0 OL en meer dan 8 OL 

lijken afgekapt.  
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Figuren 4.2a-b tonen de ruimtelijke dekking van de meetvis. Uit de vergelijking van Fig. 4.1 

en 4.2 is duidelijk te zien dat de ferrybox het meest operationeel is. Het ruimtelijk patroon 

wordt gedomineerd door de vele doorkruisingen in de zone relatief dicht bij de kust. Verder op 

zee is de dichtheid van meetwaarden lager. Daarnaast zijn in de originele data ook enkele 

excursies buiten het gebied van het NCP waar te nemen richting Denemarken, Duitsland, 

België en Verenigd Koninkrijk. De meetvis wordt hoofdzakelijk ingezet bij het varen van de 

klassieke MWTL raaien en de route tussen thuishaven Scheveningen en de Walcheren raai. 

 

 
Figuur 4.2a Als figuur 4.1 maar voor de Zirfaea meetvis-metingen van 2003 t/m 2009. 
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Figuur 4.2b Als figuur 4.1 maar voor de Zirfaea meetvis-metingen van 2011 en voorjaar 2012. 

 

 

De meetvis heeft in tegenstelling tot de ferrybox ook nog de mogelijkheid om verticale 

structuren van de waterkolom te bemonsteren voor zover het apparaat tijdens het varen in 

hoogte wordt gevarieerd. Bij de huidige wijze van inzetten door Rijkswaterstaat is de verticale 

variatie beperkt. Zoals uit Figuur 4.3 opgemaakt kan worden wordt de meerderheid van de 

waarnemingen rond de 3.5 meter diepte genomen, al zijn er waarden tussen diepten van 0.5 

tot 5 meter onder het oppervlak. Rijkswaterstaat (Peter de Boer) meldt dat deze metingen niet 

doelbewust op andere diepten dan 3.5 meter worden genomen maar dat ze hoofdzakelijk 

door golfbeweging tijdens het meten worden veroorzaakt. De meetvis van Rijkswaterstaat is 

niet ontworpen als ‘undulating vehicle’ zoals de ScanFish van het Deense EIVA. 
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Figuur 4.3 Voorbeeld van spreiding van meetvis-waarden ‘Upoly0’ (representatief voor relatieve transmissie van 

zichtbaar licht) uitgezet tegen de verticale positie van de meting voor de periode 2003-2009. De histogram 

aan de linkerkant geeft de verdeling van dieptewaarden in de totale set weer. De kleuren rechts geven het 

aantal waarnemingen per interval in de plot weer. 

 

 

Figuur 4.4 toont de locaties waar data van de CTD profiler beschikbaar zijn. Hier zijn duidelijk 

de MWTL stations terug te zien. Dit zijn de locaties waar het schip standaard stil houdt en 

waar dus afhankelijk van de verwachte omstandigheden een verticaal profiel wordt bepaald 

van de grootheden in Tabel 3.1. Daarnaast blijken er incidenteel echter ook andere locaties 

bemonsterd te zijn. Opvallend is dat bepaalde profielen op de geografische lengte van exact 

0° zijn opgeslagen, wat zeker voor de metingen op land zeer onwaarschijnlijk is. Net als in de 

andere twee datasets moeten dergelijke fouten uit de DONAR database voor de CTD 

verwijderd of hersteld worden.  

 

De getoonde dekking in Figuur 4.4 is representatief voor fluorescentie en zuurstofmetingen 

en de meeste andere grootheden van de CTD die in Hoofdstuk 3 zijn benoemd, met 

uitzondering van de data voor watertemperatuur en geluidssnelheid  
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Figuur 4.4 Ruimtelijke verdeling van CTD waarnemingen van fluorescentie tussen 1998 en 2013. Deze verdeling is 

representatief ook voor zuurstofmetingen. De kleurenschaal geeft de het totaal aantal meetwaarden over 

alle profielen per locatie. De cijfers geven de stationsnummers weer. 

 

4.1.2 Temporele sampling 

Naast de ruimtelijke sampling, kan ook de verdeling van de metingen over de jaren, 

seizoenen en (indien gekoppeld aan andere reeksen) weerscondities of golfcondities bepaald 

worden. Figuren 4.5a en b geven enkele basiskenmerken van de sampling van de waarden 

over de maanden van het jaar en de uren van de dag weer. 

 
Figuur 4.5a Temporele karakteristieken van de ferryboxmetingen: links histogram van de maanden in het jaar, 

rechts histogram van de tijdstippen (uren) op de dag. 
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Figuur 4.5b, als Fig. 4.5a maar voor de meetvis. 

 

De temporele sampling over de maanden is voor de ferrybox sterker gebiased ten opzichte 

van de seizoenen dan de meetvis. Er zijn relatief minder waarnemingen in de wintermaanden 

dan inde andere perioden. De sampling over de tijden van de dag zijn met de ferrybox echter 

wel weer homogener dan voor de meetvis, waarbij een relatief groter deel van de data 

overdag tussen ca. 8 uur ’s ochtends en 18 uur ’s avonds ingewonnen is. Deze verschillen in 

karakteristieken worden veroorzaakt door het feit dat de ferrybox bij meer gelegenheden 

operationeel is dan alleen de specifieke MWTL waterkwaliteitsmeettochten. Nadere analyse 

zou in de toekomst moeten uitwijzen in hoeverre er sprake is van biases in het inwinnen ten 

aanzien van golf-, getij- en weerscondities.  

 

4.1.3 Conclusies 

 

Uit de spatiotemporele dekking van de ruwe data kan worden geconcludeerd dat de 

gemiddelde dichtheid langs de raaien van de meetvis ca. 60 maal zo groot is als van de 

ferrybox. De ferrybox data hebben een tijdsresolutie van 10 minuten wat bij gemiddelde 

vaarsnelheden neerkomt op een ruimtelijke resolutie van 1 tot enkele kilometers; de meetvis 

data hebben langs de raaien een tijdsresolutie van 10 seconden wat neerkomt op ruimtelijke 

resoluties van minder dan 100 meter. (Bij het inzetten van de meetvis is de vaarsnelheid 

gemiddeld lager dan wanneer alleen de ferrybox aanstaat.)  

 

De CTD profielen voegen hoofdzakelijk verticale dekking toe aan de bestaande data. De 

verticale resolutie is in het algemeen van de orde van centimeters. De profielen worden 

ingewonnen op de MWTL locaties en hebben dus tussen de stations een tijdsinterval van een 

tot enkele uren (binnen een survey) tot 2 weken of langer (tussen de surveys). Wat betreft de 

opeenvolging van surveys is er een groot verschil tussen de ferrybox en meetvis data. De 

ferrybox wordt namelijk ook op andere vaartochten dan alleen MWTL tochten ingezet en 

heeft daarmee effectief een hogere terugkeerfrequentie in een bepaald gebied.  
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De voorlopige conclusie van de analyse van de dekking en resolutie is dat de huidige inzet 

van de ferrybox op de Zirfaea van de drie sensoren de meest optimale ruimtelijke dekking en 

resolutie geeft op gebiedsgemiddelde schaal voor het groeiseizoen van maart tot en met 

september. De meetvis levert weliswaar veel hogere lokale ruimtelijke resolutie langs een raai 

maar de naburige samples van de meetvis met een frequentie van 10 seconden  zullen 

sterke onderling correlatie hebben (nog sterker dan de 10 minuten waarden van de ferrybox). 

Deze waarden voegen daarom zeker niet 60 maal zoveel informatie toe aan de totale 

dataset. Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat er voor de meetvis minder raaien 

bemeten worden en per raai een lagere terugkeerfrequentie is, leidt tot de voorlopige 

conclusie dat het bemonsteringsschema van de ferrybox beter is dan dat van de meetvis. De 

CTD levert voor nauwkeurigheid in horizontale en temporele gemiddelden weinig 

meerwaarde ten opzichte van de MWTL data, omdat deze nagenoeg dezelfde resolutie en 

dekking hebben. De CTD levert echter wel complementaire informatie over de verticaal.  

 

Voor de doeleinden van een OSPAR eutrofiërings-assessment waarbij gemiddelde 

concentraties en percentielen over geografische gebieden en groeiseizoen geschat worden, 

hoofdzakelijk voor de oppervlaktelaag (Baretta-Bekker, 2013b). Zoals al aangetoond door 

Blaas et al. 2013 aan de hand van de MERIS chlorofyl-a data zijn chlorofylwaarden in de door 

OSPAR gebruikte gebieden ruimtelijk en temporeel zo variabel dat met enkele losse 

metingen op MWTL locaties met maandelijkse of tweewekelijkse frequentie, indicator-

waarden van slechts zeer beperkte nauwkeurigheid kunnen worden bepaald. Deze 

nauwkeurigheid is zo beperkt dat trends in de eutrofiëringstoestand niet of nauwelijks 

significant kunnen worden vastgesteld. Inzet van een ferrybox met een sampleschema zoals 

in de historische data levert de mogelijkheid om nauwkeurigere informatie voor OSPAR en 

eutrofiëringsbeleid te verkrijgen. Een belangrijke voorwaarde is echter dat de precisie van de 

ferryboxdata voldoende hoog is en de data niet te leiden hebben onder systematische fouten 

ten gevolge van de inwinning. Dit zal in de volgende sectie worden besproken.  

 

De beschrijving van de toestand onder de oppervlaktelaag is met de huidige meetwijze alleen 

mogelijk aan de hand van de CTD profielen. Om de positie van de spronglaag te bepalen is 

een hoogfrequente meting over de verticaal nodig zoals met de CTD, omdat de positie van de 

thermocliene in tijd en plaats varieert. Voor OSPAR eutrofiërings-assements wordt verwezen 

naar meetwaarden van chlorofyl-a, zuurstof en indicatorsoorten rond de spronglaag en nabij 

de bodem (Baretta-Bekker 2013a). In de seizoensgestratificeerde delen van de Noordzee, 

zoals op het NCP op de Oestergronden, kunnen diepe chlorofyl-maxima optreden. Ook kan in 

de gestratificeerde en stagnantere delen van de Noordzee tijdelijke zuurstofloosheid optreden 

als gevolg van afbraak van organisch materiaal onder de spronglaag gecombineerd met 

verminderde verversing van het water. Om vast te stellen of deze voor OSPAR relevante 

effecten wel of niet optreden, zijn verticale profielmetingen essentieel. De temporele variaties 

van met name zuurstofloosheid kunnen echter zodanig zijn dat een hogere meetfrequentie 

dat twee weken of een maand noodzakelijk kan zijn om een voor OSPAR voldoende 

nauwkeurige schatting van het minimum in een gebied en groeiseizoen te kunnen maken, 

zoals dat ook voor chlorofyl in de oppervlaktelaag het geval is. De natuurlijke spatiotemporele 

variaties van zuurstofconcentraties onder de oppervlakte in relatie tot de meetstrategie en 

informatiebehoefte is in deze studie echter niet verder onderzocht. Het wordt aanbevolen 

deze driehoek nog nader te onderzoeken, deels aan de hand van de CTD profieldata (mits de 

zuurstofwaarden goed gevalideerd zijn) en deels aan de hand van modelresultaten omdat 

andere gebiedsdekkende hoge resolutie metingen van zuurstof immers ontbreken. 
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4.2 Nauwkeurigheid geaggregeerde meetwaarden 

 

Aggregatie levert kaartbeelden van de gemiddelden en spreiding rond de gemiddelden van 

meetwaarden per oppervlakte eenheid, per roostercel (aangeduid met ‘bin’)l. De 

tijdsaggregatie is vooralsnog gesteld op een kalenderjaar. Hieronder tonen we de kaarten van 

chlorofyl en fluorescentie. In de daaropvolgende sectie tonen we de zuurstofconcentraties 

gemiddeld over het jaar in de roostercel. In de appendix staan alle figuren met daarbij het 

aantal geldige rooster-cel-gemiddelde waarden en de standaardafwijking van de set waarden 

per roostercel, gegeven de tijdsaggregatie.  

 

4.2.1 Chlorofyl en fluorescentie 

 

In deze sectie tonen we alleen de kaarten van chlorofyl en fluorescentie voor de jaren waarop 

van alle platforms data beschikbaar waren en ook MERIS data beschikbaar waren (d.w.z. 

2005-2011, excl. 2010). De MERIS data worden naast de andere getoond om dat zij de 

meest uitgebreide dekking in ruimte en gemiddeld hoogste resolutie in tijd hebben en in 

algemene zin dus de jaargemiddelde patronen het beste weergeven. Daarnaast worden de 

gemiddelden van de MWTL data getoond omdat deze als de traditionele referentie dienen en 

als meest precieze metingen beschouwd worden. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de gemiddelden bepaald zijn op de gescreende data (zie 

hoofdstuk 3) maar verder zonder correctie voor  temporele sampling bias. Het aantal keer en 

de momenten waarop individuele tracks in de tijd zijn bezocht kan aanzienlijk varieren per 

platform en per jaar. Bepaalde tracks kunnen bijvoorbeeld overwegend in de lente of juist in 

de winter bevaren zijn, of slechts eenmaal toevallig bezocht zijn.  Dit speelt vooral voor de 

ferrybox. Dergelijke metingen kunnen  gebiasde waarden op de kaart opleveren ten opzichte 

van het daadwerkelijke jaargemiddelde. De gekozen jaarlijkse aggregatie is dus eigenlijk te 

grof om een precies oordeel te vellen. Het dient hier vooral om een eerste globale indruk te 

krijgen van de meetwaarden in hun maximale jaarlijkse dekking. Opsplitsing in seizoenen en 

kortere intervallen is voor verdere analyse aanbevolen. 

 

Ook wordt opgemerkt dat de chlorofyl-a waarden van MERIS gecalibreerd zijn op de 

getoonde MWTL data (zie ook Blaas et al. 2013 en Peters et al. 2008). De getalsmatige 

overeenkomst in de gemiddelden van deze beide sets op de MWTL locaties is dus op zich 

geen onafhankelijke informatie. Wel is het zo dat de MERIS data meer informatie bevatten 

aangezien zij op het gehele gebied waarden opleveren, waardoor de vergelijking met de 

tracks veel eenvoudiger te maken is.  



 

 

 

1209005-000-ZKS-0004, 20 februari 2014, definitief 

 

 

SPA Eutrotracks - Evaluatie RWS scheepssensordata voor eutrofieringsmonitoring 

 
35 

 

 
Figuur 4.6a Geometrisch gemiddelde waarden per roostercel per tijdseenheid (hier 2005) van fluorescentie, c.q. 

chlorofyl-a voor  ferrybox, MERIS, meetvis en MWTL data. De bijbehorende aantallen meetwaarden en hun 

standaardafwijking per cel en tijdseenheid zijn opgenomen in de Appendix. 
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Figuur 4.6b Als Figuur 4.6a, maar voor 2006. 
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Figuur 4.6c Als Figuur 4.6a, maar voor 2007. 
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Figuur 4.6d Als Figuur 4.6a, maar voor 2008. 
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Figuur 4.6e Als Figuur 4.6a, maar voor 2009. 
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Figuur 4.6f Als Figuur 4.6a, maar voor 2011. 
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De Figuren 4.6a-f laten een aantal zaken zien. Ten eerste valt op dat de interne consistentie 

van de ferrybox chlorofyl-fluorescentie over de jaren minder sterk is dan van de andere drie 

datasets. De meetwaarden van de ferrybox in de jaren 2005 en 2006 zijn beduidend hoger 

dan de referentie van MERIS en MWTL, terwijl 2007 deels te hoog en deels vergelijkbare 

waarden geeft. De ferrybox data voor 2008 geven relatief gesproken de beste overeenkomst 

met de referentiedata. De overeenkomsten in de gradiënten zijn in dat jaar duidelijk te zien en 

ook de waarden komen grotendeels goed overeen. Voor 2009 en 2011 daarentegen treedt 

weer een gemengder beeld op, waarbij goed overeenkomende waarden nu worden 

afgewisseld met beduidend lage waarden in vergelijking tot de MWTL en MERIS data. 

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met het feit dat RWS de Turner Design Scufa 

II fluorometer heeft vervangen door een exemplaar van Seapoint wat ook tot een tendbreuk 

heeft kunnen leiden. 

 

Voor de meetvis is de variërende sampledichtheid en bias per locatie minder een probleem 

omdat steeds dezelfde tracks afgelegd zijn en de seizoensbias ook globaal beperkter is. De 

meetvis geeft over de jaren heen mede daardoor intern consistentere resultaten. De 

fluorescentie waarden lijken echter wel systematisch lager te zijn dan dechlorofyl-a 

referentiewaarden van MWTL en MERIS. Nu is bekend dat de MERIS- en ook de MWTL-

waarden zelf ook een bias voor het zomerhalfjaar hebben (zie Blaas et al. 2013), maar de 

hier gevonden afwijking tussen meetvis en de referenties lijkt persisent circa een factor 2, 

hetgeen meer lijkt dan alleen uit sample biases te verklaren zou zijn. De belangrijkste factor 

hier is de ontbrekende kalibratie tussen meetvis fluorescentie en in situ chlorofyl-a 

concentraties. Alhoewel voor de ferrybox-fluorometer ook geen specifieke kalibratie is 

toegepast zijn de standaard waarden van de Seapoint gecombineerd met de meetwijze van 

de ferrybox klaarblijkelijk hoger. In sectie 4.3 worden directe matches tussen de sensor en 

MWTL data geanalyseerd, wat de vergelijking vergemakkelijkt.  

 

4.2.2 Zuurstofconcentratie 

 

De figuren 4.7 hieronder geven de jaargemiddelde waarden op het ZUNO rooster (‘bins’) voor 

de zuurstofconcentratie weer voor enkele van de jaren (2005-2008) voor meetvis en ferrybox.  
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Figuur 4.7 Als Figuur 4.6, maar voor zuurstof concentratie voor 2005-2008. 
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De zuurstofconcentraties van de ferrybox blijken voor alle beschouwde jaren structureel 

hoger dan die van de meetvis, ook de spreiding van de meetwaarden is groter en de 

ruimtelijke gradiënten zijn sterker. Het verschil in jaargemiddelden tussen ferrybox en meetvis 

lijkt in de loop van de jaren 2005-2008 toe te nemen. Het feit dat de ferrybox hogere 

zuurstofwaarden oplevert dan de meetvis en MWTL wordt bevestigd door de analyse van 

Baretta-Beker (2013a). Ook zij vond een goede match tussen meetvis en MWTL waarden 

(verschil gemiddeld minder dan ca. 1 mg/l) terwijl de ferrybox meer dan 2.5 tot 5 mg/l hogere 

waarden produceerde voor  de verschillende OSPAR regio’s in de Noordzee. Voor de 

Oestergronden heeft Baretta-Bekker (2013a) ook de zuurstofconcentraties van de CEFAS 

smartmooring data weergegeven: deze lijken ten opzichte van MWTL en meetvis een 

systematische lagere waarde (in de orde van 2 mg/l) weer te geven. Verdere directe 

vergelijking met MWTL waarden volgt in sectie 4.3. 

 

Zuurstofdata zijn gevoelig voor de inwin- en analyse-methode. Voor de zuurstofmetingen 

hanteert RWS, evenals voor de andere grootheden, een meetvoorschrift (RWSV) waarin 

correctie van zuurstofconcentratie voor  zoutgehalte is vastgelegd (RWS 2011).  Uit 

mondelinge informatie van RWS(Peter de Boer, februari 2014)  blijkt dat voor de ferrybox en 

meetvis de zuurstofdata niet nader voor variërende zoutgehalte van het zeewater wordt 

gecorrigeerd, maar dat op de standaard ingestelde correctie voor meten op zee wordt 

vertrouwd. Gelet op de hier gevonden systematische verschillen wordt een nadere cross-

validatie en eventueel herkalibratie even-wel aanbevolen. Ook verloop van de 

watertemperatuur van het monsterwater bij de ferrybox zou een rol kunnen spelen in de 

gevonden systematische verschillen. Verwijdering van systematische fouten is nodig voordat 

de datasets van de sensoren kunnen worden ingezet bij een OSPAR assessment. Daarnaast 

wordt opgemerkt dat zuurstofgehalten zelf weliswaar gebruikt worden voor OSPAR 

eutrofiërings-assessments maar dat het zuurstofverzadigingsniveau een minstens zo 

relevante grootheid is. Deze is nu niet nader geanalyseerd. Zoals in hoofdstuk 3 opgemerkt  

bleken voor zuurstofverzadiging in de huidige datalevering van enkele sets de labels 

MEETVIS en CTD te zijn omgewisseld. Voor een vervolg wordt aanbevolen de 

zuurstofverzadiging ook in de analyse te betrekken. 

 

4.3 Vergelijking individuele meetwaarden 

 

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de precisie van de fluorescentie- en 

zuurstofwaarden afkomstig van de verschillende instrumenten zijn hieronder de meetwaarden 

van fluorescentie en zuurstof van ferrybox, meetvis en CTD in de oppervlaktelaag in het 

gebied rond MWTL stations op de Noordwijk-raai en Terschelling-raai en Walcheren 20 

vergeleken met de daar gemeten MWTL waarden voor, respectievelijk, chlorofyl-a 

concentratie en zuurstof, over de jaren tot en met 2011. De match tussen de waarden is in de 

ruimte gemaakt binnen een straal van 1 km, en in de tijd binnen een interval van 3 uur en in 

de verticaal over de bovenste 5 meter van de waterkolom.  

 

4.3.1 Chlorofyl en fluorescentie 

 

Figuren 4.8 tonen fluorescentie gemeten door de sensoren en MWTL chlorofyl-a bepaald aan 

de hand van de flessenmonsters op basis van chromatografie (HPLC) voor de individuele 

MWTL stations. Figuur 4.9 toont de data van deze stations tezamen gecombineerd met de 

lineare regressielijn. 
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Figuur 4.8a Scatterdiagram van ferrybox fluorescentie-data (standaard eenheden) op de Noordwijk en Terschelling-raaien en op Walcheren 20 tegen de MWTL chlorofyl-a waarden 

(µg/l) voor individuele jaren. De data zijn op log-log schaal uitgezet. De punten zijn de mediane waarden binnen een straal van 1 km en een tijdsinterval van 3 uur matchend 

met de MWTL waarnemingen. De grijze lijnen geven de spreiding van de waarden binnen het matchende interval (tussen 10 en 90 percentiel). 
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Figuur 4.8b: Als Figuur 4.8a, maar voor meetvis Fluorescentie tegen MWTL waarden (log-log) over 1998-2011. Alle meetwaarden van de meetvis tot maximaal 5 meter diepte zijn 

gebruikt als representatief voor de oppervlaktelaag waar het MWLT monster wordt genomen. 
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Figuur 4.8c: Als Figuur 4.8a, b, maar voor CTD Fluorescentie tegen MWTL waarden (log-log) over 1995-2011. Alle meetwaarden van de CTD over de bovenste 5 meter van het 

profielzijn gebruikt als representatief voor de oppervlaktelaag waar het MWLT monster wordt genomen. 
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Figuur 4.9a Als Figuur 4.8a maar dan voor de ferryboxdata op alle MWTL stations tezamen. De blauwe lijn is de 

lineaire fit door de punten, met correlatiecoëfficiënt r. De stippellijn is de 1 op 1 relatie. 

 

 

Figuur 4.9b Als Figuur 4.8b en 4.9a maar voor de meetvisdata op alle stations tezamen. 
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Figuur 4.9c Als Figuur 4.9aen b maar voor de CTD data op alle stations tezamen Voor de match is van de CTD de 

bovenste 5 meter van het profiel beschouwd. 

 

 

De vergelijking tussen de ferrybox en met name de meetvis enerzijds en de MWTL data 

anderzijds toont voor veel individuele MWTL waarden (horizontale as) een aanzienlijke (tot 1 

ordegrootte) spreiding van matchende waarden op de verticale as. Dit is het gevolg van het 

verloop in waarden binnen het zoekgebied met een straal van 1 km en tijdsinterval van 3 uur. 

De gradiënten in de ruimte en tijd blijken relatief groot ten opzichte van het verloop in de 

MWTL waarden op zich (grofweg over 3 ordegroottes). Een schatting van een gemiddelde 

waarde voor een gebiedje met een straal van 1 km op grond van een enkele MWTL 

waarneming is dus met een aanzienlijke onzekerheid omgeven. Het inzetten van de trackdata 

maakt deze onzekerheid inzichtelijk, al is een formele schatting van de fout in het gemiddelde 

waarbij rekening gehouden wordt met de spatio-temporele correlatie tussen de naburige 

meetwaarden noodzakelijk om dit precies te kwantificeren. 

 

Voor de CTD wordt de spreiding per MWTL waarde veroorzaakt door verticale gradiënten in 

de meetwaarden over de bovenste 5 meter van de waterkolom. Ook die is aanzienlijk ten 

opzichte van de spreiding tussen de MWTL waarden, maar in het algemeen geringer dan de 

spreiding in de meetvis data t.g.v. horizontale gradiënten.  

 

In Figuren 4.10 is de vergelijking gemaakt tussen fluorescentie van de meetvis tegen 

respectievelijk de ferrybox en CTD specifiek voor Noordwijk 10, ook weer in een zoekgebied 

van 1 km, 3 uur en de bovenste 5 meter. 
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Figuur 4.10a meetvis fluorescentie direct uitgezet tegen de ferrybox fluorescentie (Bhagirath 2013). 

 

 
Figuur 4.10b Als Figuur 4.10a maar voor de meetvis fluorescentie direct uitgezet tegen de CTD fluorescentie voor 

de jaren 2003-2012. 

 

 

De resultaten van Figuur 4.10 zijn weliswaar maar voor één ruimtelijke locatie bepaald, maar 

zijn consistent met de vergelijking van ruimtelijke verdeelde waarden in Figuren 4.8 en 4.9. 

De CTD waarden zijn consistent met de meetvis. Beide datasets komen goed overeen zowel 

qua bereik van de waarden van beide sensoren als met oog op de mate van spreiding in de 

puntenwolk. De ferryboxwaarden wijken sterk af van die van de meetvis (en dus ook van de 

CTD): de helling van de regressielijn duidt op een systematisch verschil in fluorescentie-

bepaling en de spreiding in waarden is zeer groot, wat evenals in de vergelijking met MWTL 

waarden duidt op bronnen van ruis. 
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Samenvatting voor chlorofyl 

 

De chlorofyl-fluorescentie van de ferrybox vertoont slechte algemene correlatie vergeleken 

met de data uit MWTL, meetvis en CTD. Nadere inspectie toont dat er een trendbreuk in de 

tijd aanwezig is waarbij de jaren 2005 t/m 2007 een systematische overschatting en de jaren 

2008 t/m 2011 een relatieve onderschatting geven. De reproductie van gemiddelde  waarden 

is voor de latere jaren beter, maar de spreiding in individuele waarnemingen is voor de 

ferrybox nog steeds relatief het grootst. Dit patroon lijkt zich voor alle stations op het NCP 

voor te doen. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze trend met de overgang van 

Scufa-sensor naar Seapoint-sensor te maken heeft en of ook andere aspecten in de 

meetwijze een rol spelen. De analyse zal dan herhaald moeten worden op de geschikte 

subsets in combinatie met herkalibratie of renormalisatie van de data. Een eerste verkenning 

van Bhagirath (2013) meldt dat voor fluorescentie ook de wijze van monstername door de 

ferrybox (met een inlaat en pompsysteem) effect zou kunnen hebben op het fluorescentie 

signaal. De wijze van inwinnen zak zowel voor systematische afwijkingen zorgen: 

verandering in fotochemie van de algen (quenching-effecten) en eventueel aantasting van 

algenkolonies door transport door het pompsysteem als voor fluctuaties: 

 

De meetvis vertoont relatief de beste correlatie met de MWTL data, al lijden de data onder 

een systematische onderschatting. De systematische afwijking kan zeer waarschijnlijk 

ondervangen worden door (her)kalibratie van de fluorescentiewaarden op HPLC-bepaalde 

chlorofyl-a uit MWTL (zie ook de discussie van Baretta-Bekker 2013a hierover). De relatief 

hoge mate van correlatie geeft vertrouwen in de precisie van de meetvis als platform. 

Opvallend is dat de spreiding binnen een kilometer en 3 uur bij sommige matchups 

aanzienlijk kan zijn, maar dat de mediane waarden relatief consistent zijn voor het gehele 

bereik aan meetwaarden. De informatie over de spreiding is waardevol om nauwkeurigheid 

en representativiteit van de stationswaarden te kwantificeren. 

 

De CTD profiler vertoont middelmatige correlatie met MWTL, maar dit zou voor een deel 

kunnen liggen aan een specifiek afwijkend geclusterde set waarnemingen uit de beginperiode 

(jaren 90) ten opzichte van de meerderheid van de data punten. Verdere analyse m.b.t. de 

aard van deze afwijking en de vraag of deze waarden als outliers beschouwd mogen worden 

zal de correlatieanalyse verbeteren. Ook de CTD waarden lijden onder systematische 

onderschatting. Opvallend is tot slot dat de relatie tussen CTD en meetvis voor de latere jaren 

op Noordwijk 10 relatief zeer goed is. Een hoge correlatiecoëfficiënt en lage systematische 

afwijking (regressielijn loopt nagenoeg door (1,1) met een helling van bijna 1). Dit geeft aan 

de beide methoden waarbij de fluorometers in het water de meting verrichten, zeer consistent 

resultaten opleveren over de bovenste 5 meter van de waterkolom.  

 

Verdere discussie en interpretatie van de detailverschillen wordt hier vooralsnog achterwege 

gelaten. Ten eerste is duidelijk dat de detail-vergelijking van de twee fluorescentie-datasets 

met de MWTL en MERIS data sets deels mank gaat omdat de fluorometerwaarden voor 

zover bekend op standaard-instellingen zijn gecalibreerd en niet op de HPLC bepaalde 

waarden uit het MWTL (die ook als basis van de hier gebruikte MERIS data gediend hebben). 

Ten tweede is niet exact bekend wanneer de Fluorometer van de ferrybox vervangen is en 

ten derde heeft fluorescentiemeting in vivo sowieso te lijden van afwijkingen zoals quenching. 

Pas wanneer deze zaken met betrekking tot de fluorometers beter zijn vastgesteld is het 

zinnig om verder over de totale nauwkeurigheid van te spreken. 

 



 

 

 

1209005-000-ZKS-0004, 20 februari 2014, definitief 

 

 

SPA Eutrotracks - Evaluatie RWS scheepssensordata voor eutrofieringsmonitoring 

 
53 

4.3.2 Zuurstofconcentratie 

 

Figuren 4.11 en 4.12 tonen de relatie tussen sensormetingen van zuurstofconcentratie en de 

MWTL gemeten waarden op vergelijkbare wijze als Figuren 4.8 en 4.9. 
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Figuur 4.11a Als Figuur 4.8a maar voor zuurstofconcentratie gemeten met de ferrybox (mg/l) uitgezet tegen de matchende MWTL data (mg/l) op de aangegeven stations voor 2005-

2011. 
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Figuur 4.11b Als Figuur 4.8b maar voor zuurstofconcentratie gemeten met de meetvis (mg/l) uitgezet tegen de matchende MWTL data (mg/l) op de aangegeven stations voor 1998-

2011. 
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Figuur 4.11c Als Figuur 4.11b maar voor zuurstofconcentratie gemeten met de CTD (mg/l) uitgezet tegen de matchende MWTL data (mg/l) op de aangegeven stations voor 1998-

2011 over de bovenste 5 meter van het profiel. 
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Figuur 4.12a Als Figuur 4.9a maar voor zuurstof gemeten met de ferrybox tegen MWTL data (mg/l). 

 

 
Figuur 4.12b Als Figuur 4.9b maar voor zuurstof gemeten met de meetvis tegen MWTL data (mg/l).  
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Figuur 4.12c Als Figuur 412a,b maar voor zuurstof gemeten met de CTD tegen MWTL data (mg/l).  

 

 

De matchende zuurstofdata vertonen vergelijkbare resultaten als gerapporteerd voor de 

gemiddelden in sectie 4.2: de ferrybox neigt consequent hogere zuurstofgehaltes weer te 

geven, terwijl de meetvis, en CTD zeker in termen van de gemiddelde matchende waarde 

een zeer sterk verband met MWTL data vertoont. Opgemerkt wordt dat volgens RWS (Peter 

de Boer, Peter Bot, februari 2014) de MWTL waarden voor zuurstof gebaseerd zijn op een 

deel van de waarden ingewonnen met de meetvis. Het feit dat deze waarden relatief goed 

overeenkomen is dus vanzelfsprekend. Aan de andere kant is het opvallend dat er voor de 

meetvis desondanks nog steeds outliers te zien zijn. Bij de meetvis is de spreiding van de 

waarden binnen de straal van 1 km en tijdsinterval van 3 uur per matchende locatie relatief 

groot, tot ca. 5 mg/l. Dit is verklaarbaar uit de hoge sample resolutie. Klaarblijkelijk fluctueren 

de locale omstandigheden bij sommige MWLT monsternamen aanzienlijk. De match van de 

mediane waarden is daarentegen opvallend goed met hoge r-waarden. Voor de CTD is de 

spreiding (ten gevolge van verticale variaties) maximaal ca. 2 mg/l. De ferrybox data 

vertonen, dankzij hun lagere resolutie, minder spreiding over de matchende bin, maar hebben 

los van de afwijking in het gemiddelde, desondanks de laagste r-waarde. Duit duidt erop dat 

de inwinning met de ferrybox zelf tot systematische verstoringen leidt in de mediane waarden, 

sterker dan de natuurlijke fluctuaties. 

 

Ook voor de zuurstofwaarden moeten we concluderen dat een nadere analyse van de data 

nu niet haalbaar is. Voor de ferrybox zal eerst de verklaring voor de stelselmatige hogere 

zuurstofgehalten en sterkere fluctuaties moeten worden gevonden. De vraag is of deze 

afwijkingen een gevolg zijn van de wijze van innemen of een kwestie van sensorkalibratie. 
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5 Discussie, conclusies en aanbevelingen  

5.1 Algemeen 

 

Op basis van de inventarisatie van statistische kenmerken van de eutrofiëringsdata afkomstig 

meetvis, ferrybox en CTD-profiler kunnen enkele voorlopige conclusies getrokken worden ten 

aanzien van de inzet van de scheepssensoren voor eutrofiëringmonitoring in vergelijking met 

de inzet van Remote Sensing en de standaard stationsmonitoring.  

 

5.1.1 Ruimtelijke dekking 

 

De inzet van de scheepssensoren biedt de mogelijkheid om een uitgebreidere ruimtelijke 

dekking te bereiken ten opzichte van het standaard MWTL netwerk. Ruimtelijke dekking is 

belangrijk voor de doelstelling van OSPAR en KRM eutrofiëringsmonitoring, omdat de huidige 

MWTL bemonstering een lage dekking (weinig verschillende locaties in een gebied) heeft en 

daardoor slechts zeer beperkte nauwkeurigheid in de geschatte eutrofiëringstoestand van 

een gebied oplevert. Dit bleek al uit de resultaten voor chlorofyl-a in Blaas et al. (2013). Door 

op meer ruimtelijke locaties te meten, wordt de natuurlijke ruimtelijke variatie in de 

grootheden beter bepaald en worden de gemiddelden en percentielen per OSPAR-regio op 

het NCP representatiever voor de werkelijke toestand per gebied. Voor chlorofyl is het wel zo 

dat de ruimtelijke dekking zoals die door remote sensing kan worden bereikt door geen van 

de besproken scheepsgebonden inwinstrategieën wordt geëvenaard. De scheepsgebonden 

meetwijze kan echter ook meer andere eutrofiëringsgrootheden bepalen waaronder zuurstof 

zoals hier besproken en -in principe- ook nutriënten en algensoorten. 

  

Naast horizontale variaties kunnen ook verticale variaties in de eutrofiëringsgrootheden van 

belang zijn. Diepe chlorofyl-maxima kunnen van belang zijn voor OSPAR en KRM 

assessments, en zeker zuurstofloosheid is een fenomeen met relevante verticale structuur. 

Schattingen van gemiddelden of percentielen (en daarbij overschrijdingen van chlorofyl of 

onderschrijdingen van zuurstof) over de verticaal kunnen met de huidige meetset alleen aan 

de hand van de CTD-profielen bepaald worden. Daarnaast biedt de smartmooring de 

mogelijkheid om op een vaste locatie de verticale gradiënten te bepalen. Gelet op de scope 

van het huidige SPA-project, heeft analyse van de verticale structuur van de CTD data niet in 

detail kunnen plaats vinden en was de smartmooring van te voren al buiten beschouwing 

gelaten. Er kan hier dus alleen geconcludeerd worden dat de bemonsteringswijze voor 

verticale informatie over de gehele waterkolom beperkt is tot de CTD stations (en één enkele 

smartmooring) met een horizontaal en temporeel relatief ijle verdeling. Het is op grond van de 

huidige analyse niet met zekerheid te zeggen of deze meetwijze voldoende nauwkeurige 

informatie voor eutrofiëringsmonitoring oplevert (met name voor zuurstofloosheid) of dat de 

horizontale en temporele resolutie van verticaal verdeelde informatie hoger moet zijn. 

Vergelijking van de MWTL data van zuurstofgehaltes in de diepere lagen met 

biogeochemische modelresultaten en smartmooring (bijv. Lenhart et al. 2010, Greenwood et 

al. 2010) suggereert de traditionele MWTL bemonstering te laag in resolutie is. Het wordt 

aanbevolen in vervolgonderzoek hier verder aandacht aan te besteden. 

 

Verticale dekking langs raaien over de menglaag is vooral dankzij de meetvis te realiseren. 

De positie van de meetvis wordt in beperkte mate over de verticaal gevarieerd wat enige 

beschrijving van de verticale gelaagdheid van het systeem in de bovenste 5 meter van de 
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waterkolom oplevert. Door de meetvis meer over de verticaal te bewegen zou een 

uitgebreidere en nauwkeuriger beschrijving van de verticale structuur verkregen kunnen 

worden, maar het ontwerp van de huidige meetvis staat dit niet toe. Verticale structuur in de 

bovenste 5 meter is vooral relevant in de Rijn ROFI, het invloedsgebied van de uitstroom van 

Rijn- en Maas-water voor de Nederlandse kust, waar temperatuur en zoutgehalte, maar ook 

de verdeling van particulair materiaal zoals slib, algen en detritus, over de bovenste meters 

van de waterkolom sterk kunnen variëren. Bemonsteren van die verticale variaties is vooral 

relevant om de representativiteit van een oppervlaktemeting van chlorofyl (steekmonster, 

ferrybox of remote sensing) te kunnen bepalen en daarmee de nauwkeurigheid van de 

indicator en significantie van trends te kunnen vastleggen. 

 

5.1.2 Resolutie 

 

Ten opzichte van MWTL is de resolutie van de scheeps-sensordata vooral verhoogd in de 

ruimtelijke zin. De meetvis heeft de hoogste ruimtelijke resolutie langs de raaien (gemiddeld 

minder dan 100 m), de ferrybox heeft een lagere resolutie (van een of enkele km, 

vergelijkbaar met MERIS remote sensing) maar dekt meer dan alleen de raaien en de CTD 

profiler heeft een horizontale resolutie gelijk aan die van MWTL maar een verticale resolutie 

vele malen hoger dan MWTL. Dit laatste is waardevol omdat in de standaard MWTL data 

alleen oppervlaktelaag, bodem en soms spronglaag als verticale posities worden opgegeven. 

Deze posities zijn niet alleen relatief, hetgeen voor modelvalidatie een beperking is, maar ook 

vertellen zij niets over de uitgestrektheid en het verloop van waarden tussen de genoemde 

punten. Aangezien deze de verticale MWTL data bepaald worden tijdens dezelfde 

meetinspanning als het neerlaten van de CTD sampler, wordt aanbevolen de volledige CTD 

profielen standaard toe te voegen aan de database van Waterbase zodat een gebruiker de 

extra reeds ingewonnen informatie ook direct kan gebruiken.  

 

De temporele resolutie in termen van terugkeerfrequentie op elke locatie is in de huidige 

inwinstrategie gekoppeld aan het MWTL-vaarschema en dus vrijwel identiek aan die van 

MWTL. De hoge ruimtelijke resolutie geeft echter wel belangrijke informatie over ruimtelijke 

gradiënten binnen de in de assessment gehanteerde regio’s. De analyses laten zien dat de 

spreiding in waarden rond een mediaan in een gebiedje van 1 bij 1 km soms zeer groot kan 

zijn. Deze informatie is behulpzaam om de representativiteit c.q. onzekerheid van de waarden 

op de MWTL locaties te bepalen en regiogemiddelde waarden nauwkeuriger vast te stellen. 

Bij een exacte bepaling van de fout in gemiddelde of percentiel dient men echter wel rekening 

te houden met aanwezige correlatie tussen naburige meetwaarden. Regionale ruimtelijke 

gemiddelden op dagen van meting zullen al met al nauwkeuriger bepaald worden, al is de 

toename in nauwkeurigheid niet recht evenredig met de wortel van het aantal toegevoegde 

meetwaarden. De meetvis levert dus niet zonder meer circa 7 maal zoveel nauwkeurigheid 

ondanks dat deze wel ca. 60 maal meer meetwaarden langs een track levert. 

 

Aan de andere kant moet men zich bij sensormetingen realiseren dat de meerkosten per 

extra meting op een raai –als een meting eenmaal loopt- marginaal zijn en dat dankzij 

hoogfrequente metingen geaggregeerde gegevens over ‘bursts’ kunnen worden verkregen 

zoals ook bij de CEFAS SmartMooring wordt gedaan. De kenmerken van spreiding van data 

binnen een burst bevatten dan de genoemde nuttige informatie met betrekking tot de 

nauwkeurigheid van de burstgemiddelden. Ook voor de validatie van modellen en remote 

sensing data die een bepaalde minimale ruimtelijke resolutie van vaak enkele honderden 

meters hebben, is inzicht in de kleinschalige variaties binnen die afstand zeer relevant. 
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5.2 Specifiek 

 

Hieronder vatten we kort de specifieke voor- en nadelen per platform samen en doen we 

aanbevelingen met betrekking tot inzet van de platforms in toekomstige 

eutrofiëringsmonitoring. 

 

Ferrybox 

 

Nauwkeurigheid: De fluorescentiemetingen en zuurstofmetingen van de ferrybox blijken 

vooralsnog beperkt in hun precisie en juistheid. Vergeleken met de andere twee platforms en 

afgezet tegen de MWTL-referentiewaarden is de spreiding van de getallen groter en de 

match slechter. De ferryboxdata hebben te lijden onder beperkte consistentie (veel ruis) en 

systematische afwijkingen (biases) die in de loop van de jaren varieren. Bhagirath (2013) 

suggereert dat het feit dat het water via een pompsysteem wordt bemonsterd voor 

verstoringen kan zorgen. Alhoewel de meetvis ook van een pompsysteem gebruik maakt 

blijken de resultaten van de ferrybox gevoeliger omdat er een ander type pomp wordt ingezet 

(pers. comm. Peter de Boer en collega’s). Ervaringen met andere ferrybox-systemen (Swertz 

et al 1999, Petersen et al. 2008, Kröger et al 2009) geven echter aan dat ferryboxen met 

pompsystemen wel degelijk voldoende nauwkeurig ingezet kunnen worden. Andere bronnen 

van verstoring kunnen met temperatuur- en licht-variaties binnen het systeem, vervuiling 

(roestdeeltjes, aanslibbing) en gebrekkige sensorkalibratie te maken hebben. Deze zaken 

dienen door of in overleg met de direct betrokkenen binnen RWS verder uitgezocht te worden 

voordat een oordeel over de haalbare precisie van de ferrybox gegeven kan worden. De 

precisie van de huidige data is echter te beperkt voor directe inzet in monitoring of 

assessment. 

 

Praktische bijzonderheden/inzetbaarheid: In tegenstelling tot de nauwkeurigheden van de 

meetwaarden is het huidige sampleschema van de ferrybox juist het meest geschikte van de 

drie platforms, daar waar het gaat om spatiotemporele resolutie en dekking. Door frequenter 

op raaien te meten dan alleen voor de MWTL tochten en door ook op andere raaien dan 

alleen de MWTL raaien te meten wordt een beter dekkend net van samples gespannen. Het 

benutten van ferryboxes op schepen van derden kan daarnaast echter ook een zeer sterke 

zet zijn. Vrijwillige waarnemingsschepen met ferryboxes worden op de Noordzee al ingezet 

binnen het ferrybox programma. Deze schepen doorkruisen ook het Nederlandse deel van de 

Noordzee (zie Figuur 5.1) met een terugkeerfrequentie van vaak een aantal maal per week. 

Deze tracks bouwen in de loop van de tijd op tot een uitgebreide dataset die gecombineerd 

kan worden met de eigen RWS metingen om tot een effectievere en efficiëntere monitoring te 

komen. Naast de bestaande Ferry’s zou ook de ferrybox op de cargo-ferry Transcarrier in 

samenwerking met de Universiteit van Bergen in Noorwegen weer in gebruikt genomen 

kunnen worden. De technieken en ervaring zijn voldoende voorhanden in binnen- en 

buitenland; de focus moet voor de Zirfaea liggen op de sensornauwkeurigheid en het 

datamanagement (inclusief kwaliteitsborging van de historische data). 
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Figuur 5.1 Trajecten op de Noordzee van de momenteel operationele ferryboxes aan boord van vracht- en 

passagiersschepen vanuit het ferrybox programma gecoördineerd door HZG (www.ferrybox.org). 

 

 

meetvis 

 

Nauwkeurigheid De sensoren van de meetvis lijken op dit moment relatief de beste precisie 

en juistheid en te leveren. Dit geldt voor de fluorescentie maar ook voor de zuurstof-data. 

Voor de eerder onderzochte troebelheidsdata geldt dit eveneens, zij het in mindere mate 

vanwege tekortkomingen in de definities van de troebelheidsgrootheden. Aangezien de 

meetvis ook wordt ingezet om MWTL monsters te nemen, lijkt de kwaliteitsborging rondom de 

meetvis verder ontwikkelt, hetgeen zich terugbetaalt in betrouwbaardere metingen. De zeer 

hoge meetfrequentie van de meetvis leidt tot grote aantallen meetwaarden die eisen stellen 

aan het databeheer. Filtering van de ruwe data tot burst gemiddelden is mede daarom 

aanbevolen. De hoge meetresolutie langs de tracks bevat waardevolle informatie voor 

validatie van Remote Sensing en numerieke modellen. Het sampleschema van de meetvis 

gekoppeld aan de MWTL-vaartochten is echter minder ideaal voor nauwkeurige bepaling van 

gebiedsgemiddelden of percentielen ten behoeve van OSPAR assessment vergeleken met 

de huidige ferryboxdata. De tijdsfrequentie is -evenals voor de MWTL data- laag ten opzichte 

van de natuurlijke variaties in chlorofyl en zuurstof. De spatiotemporele resolutie en dekking 

binnen de OSPAR gebieden is beter dan van de losse MWTL stations, maar nog steeds 

beperkt vergeleken met ferrybox en zeker vergeleken met remote sensing. Meerwaarde is te 

behalen indien de positie van de meetvis meer over de verticaal gevarieerd kan worden en zo 

een deel van de verticale gelaagdheid in beeld kan brengen. Dit is relevant met name in het 

uitstroomgebied van de Rijn (de Rijn ROFI) waar zout- temperatuur- troebelheids- en algen-

gradiënten in de oppervlaktelaag kunnen voorkomen afhankelijk van de getij- en 

windcondities (zie bijv. Eleveld et al. 2008, De Boer et al. 2009, Pietrzak et al. 2011). Algen- 

en slibconcentraties kunnen ook bij homogene waterdichtheid een verticale gradiënt in de 

bovenste meters vertonen die relevant is voor de representativiteit van de gebruikte 

oppervlaktewaarden (zie bijv. Blauw et al. 2012). Wat in de verschillende meetsets een 

oppervlaktewaarde genoemd wordt, is vaak niet direct bij het oppervlak maar enkele meters 

eronder ingewonnen. Een meetvis die over grotere diepte gevarieerd kan worden zou ingezet 

kunnen worden om ook de dieper gelegen chlorofylmaxima en eventuele zuurstofloosheid te 

bemeten. Dit wordt met het huidige ontwerp echter niet haalbaar geacht.  
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Praktische bijzonderheden/inzetbaarheid: De meetvis is in wezen al operationeel binnen 

het MWTL programma. Een subset van de data wordt doorgezet als standaard MWTL data. 

Een feit is echter dat lang niet alle data van alle sensoren ten volle worden benut. De 

documentatie en ontsluiting van de data dient zo snel mogelijk verbeterd te worden, de data 

worden immers al ingewonnen. Daarbij moet van alle variabelen wel individueel de kwaliteit 

worden vastgesteld en waar nodig deze door herkalibratie en validatie verder worden 

verbeterd.  

 

CTD profiler 

 

Nauwkeurigheid De CTD profiler is precies daar waar het gaat om de lokale waarden. Het 

frame kan een gehele verticaal bemonsteren op een bepaalde stationslocatie. Voor de 

zuurstof- en chlorofyl-data uit de bovenste 5 meter is vastgesteld dat deze zeer goed 

overeenkomen met de meetvisdata en daarmee ook vergelijkbaar goed met de MWTL data, 

met name voor de recentere jaren. De nauwkeurigheid van de data over de diepere delen 

moet nader worden vastgesteld door directe vergelijking met de flessenmonsters op die 

diepten, al is a priori te verwachten dat de data op diepte vergelijkbare kwaliteit zullen hebben 

als in de bovenste 5 meter. Om dit vast te stellen ontbreekt momenteel echter de informatie 

m.b.t. de verticale positie in de standaard waterbase data. Data met absolute verticale 

coördinaten is vele malen preciezer dan relatieve coördinaten met betrekking tot de 

(variabele) positie van de spronglaag en bodem.  

 

Praktische bijzonderheden/inzetbaarheid 

De CTD profiler wordt net als de meetvis reeds operationeel ingezet binnen het MWTL. Ook 

hiervoor geldt dus dat de overige data die toch al worden ingewonnen met het platform van 

voldoende kwaliteit worden voorzien door screening en (her)kalibratie moeten worden en 

goed ontsloten moeten worden.  

De toegevoegde waarde van de profiler is vooral gelegen in het inwinnen van informatie 

onder de oppervlaktelaag (bovenste 5 meter) waar immers ook de meetvis vergelijkbare 

nauwkeurige data kan leveren. Onder het oppervlak gaat het voor eutrofiëringsassesments 

specifiek over zuurstofloosheid en eventueel diepe chlorofyl-maxima. De relevantie en 

gewenst nauwkeurigheid van die informatie moet in meer detail worden vastgesteld. 

Vervolgens zou dan op grond van analyse van systeemvariaties en validatie van huidige 

meetwaarden kunnen worden vastgesteld welke bemonsteringsfrequentie adequaat is. 

 

Een bijzonderheid van de profiler is tot slot dat deze het verloop van de instraling van PAR 

kan meten over de verticaal. Dit is waardevolle informatie om het gedrag van het ecosysteem 

te begrijpen. Ondanks dat PAR-instraling en -uitdoving geen directe data ten behoeve van 

OSPAR zijn, geven deze data cruciale informatie voor eutrofiëringsmodellen en remote 

sensing retrieval algoritmen. Daarmee voorziet de profiler in afgeleide informatiebehoefte 

rondom eutrofiëring. 

 

5.3 Toekomstige veranderingen RWS vloot 

 

Bij bespreking van tussenresultaten van deze studie is gebleken dat de inzet van de 

meetschepen door RWS op afzienbare termijn geen vaststaand gegeven meer is. De 

ontwikkeling binnen de Rijksrederij wijzen op een uitfasering van de meetschepen Arca en 

Zirfaea. Er wordt gesproken over meervoudig inzetbare schepen, vermoedelijk voor een 

breder takenpakket dan de huidige meetschepen.  
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Bovenstaande conclusies ten aanzien van dekking en terugkeerfrequentie zijn voor een deel 

inherent aan de historisch gevolgde inzet van de platforms in de vloot van RWS en niet op 

zichzelf staande eigenschappen van de platforms. De ferrybox is geïnstalleerd op de Zirfaea, 

maar zou in wezen op elk schip geïnstalleerd kunnen worden, evenzo goed als het systeem 

op koopvaardijschepen of ferries draait. De voorwaarde is dat het systeem autonoom en 

robuust functioneert en dat beheer en onderhoud van het systeem afdoende geregeld zijn om 

datakwaliteit te waarborgen. Inzet van de meetvis en CTD sampler zal vanaf daartoe 

toegeruste schepen met deskundige bemanning moeten blijven gebeuren, maar het frame en 

de instrumenten is relatief eenvoudig van het ene naar andere schip over te brengen of in 

meervoud uit te voeren. Naar aanleiding van veranderingen in de Rijksrederij zou het zo 

kunnen zijn dat vaarschema’s gaan veranderen. Het voorstel van een rompnetwerk met een 

diversiteit aan sensormetingen aangevuld met toegespitste calibratiemetingen kan worden 

uitgelijnd met een andere inzet van de vloot. Hiertoe moet dus worden nagegaan in hoeverre 

semi-automatische metingen als met de ferrybox, meetvis en profiler in te passen zijn in een 

veranderende vloot. 

 

5.4 Data management 

 

Datamanagement is een belangrijk onderdeel van de monitoringscyclus. Alhoewel het huidige 

SPA en KPP werk niet primair op datamanagement gericht is, bleken er toch aanzienlijke 

beperkingen in de analyse te ontstaan die werden veroorzaakt door gebrekkige kwaliteit van 

de huidige data en metadata. Het blijkt dat omgang, kwaliteitscontrole, validatie, opslag en 

ontsluiting van sensordata om een daarop ingerichte organisatie en infrastructuur vraagt. Het 

succes van de inzet van sensormetingen ten behoeve van een efficiëntere monitoring hangt 

ook op het succes van het datamanagement. In wezen gelden hier nagenoeg dezelfde 

stappen en criteria als bij de validatie en het beheer van remote sensing data zoals Deltares 

in de recente RESMON-OK projecten geadviseerd heeft (Blaas et al., 2012; Arentz et al., 

2011;  De Boer et al., 2012). Het advies is om verschillende kwaliteitniveaus van de data aan 

te merken van Level 0 (ruwe data) tot Level 2 of 3 (gebruiksklare producten) en daarbij 

geautomatiseerde validatie, flagging,  metadocumentatie en versiebeheer toe te passen. Alle 

versies worden opgeslagen op dataservers en de validatie zal door middel van scripts worden 

uitgevoerd, waarbij waarschijnlijk nog wel enige supervisie gewenst is. Volledig handmatige 

validatie op basis van spreadsheets is met dergelijke datahoeveelheden echter niet 

raadzaam. Tijdens de huidige en eerdere projecten waarbij Deltares met deze sensordata 

gewerkt heeft, is een aantal scripts ontwikkeld die inzetbaar zijn voor de verdere validatie en 

het beheer van de data. De DONAR data files kunnen daarmee worden bewerkt en 

uiteindelijke als NetCDF files opgeslagen op een opendap-data-server, voorzien van 

metadata. Deze scripts en data files staan Rijkswaterstaat via Open Earth volledig ter 

beschikking om de verdere ontwikkeling van validatie mee te (laten) plegen: zie ook 

http://publicwiki.deltares.nl/display/OET/DONAR.
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A Volledige jaarkaarten chlorofyl-a en zuurstof  

Hieronder worden de jaarlijkse statistieken gepresenteerd van de verschillende datasets die 

in deze studie onderling zijn vergeleken. De linker kaart geeft telkens het geometrisch 

jaargemiddelde weer van alle ruwe waarden binnen een roostercel en binnen de periode van 

een jaar. Dit gemiddelde is in alle gevallen in meer of mindere mate gebiased door de wijze 

van samplen in tijd en ruimte.  

 

De ruimtelijke bias kan grotendeels worden afgeleid uit het middelste figuur dat het aantal 

samples per rooster cel over het jaar weergeeft. Omdat de roostercellen in grootte toenemen 

vanaf de Nederlandse kust, speelt niet alleen het aantal passages van de sensor per locatie 

een rol, maar ook de grootte van de cel waarover gemiddeld wordt. Daarnaast dient men zich 

te realiseren dat tijdens 1 passage door het schip (d.w.z. binnen een periode van enkele 

minuten tot hooguit een uur) meerdere ruwe waarden die onderling sterk gecorreleerd 

kunnen zijn binnen een roostercel vallen, maar dat de tijd tussen opeenvolgende passages 

weer in de orde van dagen tot weken ligt. Tot slot, zijn er seizoenale biases in de sampling 

aanwezig zoals, ook in Figuur 3.1 getoond wordt en voor MERIS bijvoorbeeld in Blaas et al. 

(2013) geïllustreerd is: gedurende het winterhalfjaar is het aantal samples van alle methoden 

lager dan in het zomerhalfjaar, zij het in verschillende mate. 

 

Het rechter paneel toont de standaardafwijking van de set meetwaarden in de betreffende 

roostercel over de betreffende tijdsperiode als een maat voor de temporele en spatiële 

spreiding in de set. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de bovengenoemde 

mogelijke autocorrelatie van waarden binnen de set. De standaardafwijking is bepaald 

consistent met de aanname van log-normaal verdeelde waarden en terug-getransformeerd 

naar de fysische eenheden. Als maat voor de fout in de schatting van het gemiddelde (de 

standaardfout) zou deze standaardafwijking gedeeld moeten worden door de wortel van het 

aantal meetwaarden. Het is door de verwachte autocorrelatie echter niet zo dat de 

nauwkeurigheid van de geschatte gemiddelden exact toeneemt met de wortel van het aantal 

meetwaarden, de toename zal minder zijn naarmate de waarden sterker gecorreleerd zijn. 

 

De MERIS chlorofyl-a waarden zijn bepaald met het HYDROPT algoritme (Van der Woerd en 

Pasterkamp, 2008), gekalibreerd op de MWTL chlorofyl-a waarden voor het jaar 2006 (Peters 

et al. 2008). 
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A.1 MERIS chlorofyl-a 
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A.2 meetvis fluorescentie 
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A.3 ferrybox fluorescentie 
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A.4 ferrybox zuurstofconcentratie 
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A.5 meetvis zuurstofconcentratie 
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