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Validation of a side-scan sonar image of the region north of the
Vlakte van de Raan
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Manuele classficatie van het side-scan beeld opgenomen tijdens campagne ST0529 en
validatie ervan met Van Veen stalen (05-601) en Reineck cores (06-401)
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1. Medium BS with elongated patches of low BS values

!

Beschrijving staal 05-601_VR2: Fijn zand met heel veel schelpen (10 cm), eronder kleiig silt

Beschrijving staal RN11: Homogeen siltig zand met veel schelpen, mesheften en Lanice. Dit
staal wordt gekenmerkt door een oneffen oppervlak door zandophoping, veroorzaakt door
de kokerwormen.
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Beschrijving staal RN10: Op oppervlak enkele druppels vloeibaar slib, bovenste 2cm: zandig
silt met veel schelpmateriaal en lanice, eronder zandig slib (soft). Dit staal wordt gekenmerkt
door een oneffen oppervlak door zandophoping, veroorzaakt door de kokerwormen.
Het is ons nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de witte ‘patches’. Dit zou volgens de
gestandariseerde tabel opgesteld door Van Lancker et al. (2003) overeenstemmen met het
voorkomen van biologische populaties, met name de Lanice Conchilega (kokerworm). Hier
vertonen de patches echter een lage BS. Een mogelijke verklaring zou het voorkomen van
vloeibare slibpatches tussen de zandhoopjes gevormd door de kokerwormern kunnen zijn.
Over mogelijke hoogteverschillen tussen patches en de omringende bodem is niets geweten,
aangezien we niet beschikken over gelijktijdige multibeam opnames.
2. Intermediare BS, patches van hogere BS

!

!
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Beschrijving stalen 05-601_VDR1 & 5: Fijn zand met schelpen met erboven een vloeibaar
sliblaagje (1 cm)

Beschrijving stalen 06-401_RN9: 3 cm: grof zand met (gebroken) schelpen en schelpengruis,
eronder: siltig zand met schelpen
Beschrijving stalen 06-401_RN8: siltig zand met schelpen en mesheften, op het oppervlak
heeft zich zand opgehoopt
Dit deel van het side-scan sonar beeld wordt gekarakteriseerd door een gemiddelde
backscatter met een ‘patchy’ patroon. Dit zou volgens de gestandariseerde tabel opgesteld
door Van Lancker et al. (2003) overeenstemmen met het voorkomen van biologische
populaties, met name de Lanice Conchilega (kokerworm). Tijdens de campagne 05-601
werden er geen Lanices aangetroffen. Het is echter gebleken dat vorig jaar de Lanice velden
over heel het BCP verdwenen zijn en dat ze nu aan een opmars zijn. Tijdens de laatste
staalname werden er echter ook geen kokerwormen teruggevonden, maar staal RN8
vertoont wel een oneffen oppervlak, wat mogelijks kan wijzen op de aanwezigheid van
Lanice. Over mogelijke hoogteverschillen tussen patches en de omringende bodem is
niets geweten, aangezien we niet beschikken over gelijktijdige multibeam opnames.
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3. Intermediare BS, featureless

!

Beschrijving staal 05-601_VR3: Fijn zand met veel schelpengruis en een enkele schelpen

Beschrijving staal 06-401_VR3: Homogeen middelmatig/fijn zand met veel schelpengruis en
een enkele schelpen
Dit gedeelte van het opgenomen side-scan beeld vertoont een medium reflectie met een
lichte korrelige textuur en geen patronen, wat overeenstemt met fijn zand volgens de
gestandariseerde tabel opgesteld door Van Lancker et al. (2003). Deze analyse wordt
ondersteunt door de genomen Van Veen en Reineck stalen.
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4. Hoge BS, ruwe textuur

!

Beschrijving staal VDR13: Fijn zand met schelpengruis met erboven een dun laagje vloeibaar
slib

!

Beschrijving staal 05-601_VR5: Fijn zand met schelpengruis en schelpen met eronder sliltig
zand
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Beschrijving staal 06-401_VR01: 3 cm: fijn zand met eronder siltig zand met veel schelpen
en schelpfragmenten. Oppverlvak vertoont oneffenheid.

Beschrijving staal 06-401_VR6: Medium zand met schelpfragmenten, die toenemen naar de
beneden toe
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Beschrijving staal 06-401_VR7: Siltig fijn zand met schelpen, meer siltig en meer schelpen
naar beneden toe. Op het oppervlak bevindt er zich een oneffenheid.
De hoge backscatter en de ruwe textuur van dit beeld zou volgens degestandariseerde tabel
opgesteld door Van Lancker et al. (2003) kunnen wijzen op de aanwezigheid van lokale
accumulaties van schelpen. Er werden uiteenlopende stalen genomen maar geen enkel
vertoonde een grote hoeveelheid schelpen aan het oppervlak. Het aan de oppervlak komen
van tertiaire klei of de aanwezigheid van gravel werd ook gesugereerd maar dit bleek in dit
gebied geen optie te zijn.
Besluit
Over 3 van de 4 klasses kan er geen sluitend antwoord worden gegeven over de oorzaak van
de verschillende patronen op het side-scan beeld. Deze resultaten tonen aan dat side-scan
metingen moeten samengaan met multibeam opnames en zo snel mogelijk moeten gevolgd
worden door staalnames.

