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VOORWOORD 

De lezingendag, met als thema "Proceskennis en statistiek in bodem en water" op 21 
januari 1993 is een vervolg op de lezingendag "Ruimtelijke statistiek van bodem en 
water" op 24 januari 1991 en de lezingendag "Tijdreeksen in bodem en water" die op 26 
januari 1989 is gehouden. De lezingendagen werden georganiseerd door de NRLO-
werkgroep Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water en de Studiegroep Statistiek in 
de Hydrologie van de CHO-TNO. De lezingendag van 21 januari 1993 werd in 
samenwerking met het Nederlands Expertisecentrum voor Ruimtelijke 
Informatieverwerking NexpRI georganiseerd. 

Deze samenwerkende groepen hebben zich als taak gesteld het onderzoek naar, en de 
toepassing van statistische methoden in de bodemkunde en de hydrologie te stimuleren. 
Daartoe worden regelmatig lezingen/discussiemiddagen georganiseerd, waarop specialisten 
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast organiseren ze lezingendagen met 
een thema, zoals "Proceskennis en statistiek in bodem en water" met het doel kennis en 
inzichten aan een groter publiek te presenteren. 

De aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst en tot het uitgeven van een 
publikatie over "proceskennis en statistiek" is dat er in brede kring belangstelling bestaat 
voor het integreren van statistische technieken en kennis van het proces. Enerzijds 
kunnen door deze integratie deterministische beschrijvingen (differentiaal vergelijkingen) 
optimaal met waarnemingen worden gecombineerd. Anderzijds is het mogelijk door het 
gebruik van voorkennis geostatistische technieken aan te vullen. 

Middels deze publikatie kunnen naast de deelnemers aan de lezingendag ook andere 
geinteresseerden kennis nemen van de gepresenteerde lezingen. 

Delft, januari 1993 
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PROCESKENNIS EN STATISTIEK IN BODEM EN WATER (Lezingendag 21 januari 1993) 
Rapporten en Nota's No. 30 van de CHO-TNO 

WETEN OF METEN? DE ROL VAN VOORKENNIS IN GEOSTATISTISCHE 
ANALYSE 

P.A. Burrough 

SAMENVATTING 

Vcwrkennis, of informatie over de processen, van meten, bemonstering, de juiste 
waarschijnlijkheidsverdeling kiezen, het gebruik van classificatieregels, de beste methoden 
voor interpolatie en extrapolatie, en voor het kiezen, opstellen, bijstellen en valideren van 
logische, empirische of fysische procesmodellen kan van enorm belang zijn voor het 
vergroten van de betrouwbaarheid van voorspellingen van de waarden van attributen van 
bodem en water. In dit artikel worden alle aspecten in het kort beschreven, met als doel een 
inleiding te geven voorafgaand aan de artikelen in deze bundel. 

1 PROBLEEMSTELLING 

De serie artikelen in deze bundel is door.de volgende probleemstelling tot stand gekomen. 
Zowel in de wetenschappelijk als toegepaste bodemkunde en geohydrologie komen de 
volgende problemen dagelijks voor: 
a) Hoe vaak, en op welke wijze, moet bemonsterd worden om op een verantwoorde 

manier het verloop van een fysisch of chemisch attribuut van de bodem, of het diepe 
of ondiepe grondwater, in de ruimte of in de tijd te kunnen karakteriseren? 

b) Hoe kan men voor de minste kosten en inspanning de waarde van een attribuut op niet 
bemonsterde plekken en/of tijdstippen voorspellen? • 

c) Hoe kan de kwaliteit van voorspelde waarden gemeten en gekarakteriseerd worden? 

Alle drie de vragen zijn van groot belang; veel attributen van bodem en water kunnen niet 
direct gezien of in hun volledigheid gemeten worden. Men kan niet op alle plaatsen of 
tijdstippen gaan bemonsteren of meten, niet alleen omdat bemonsteren en de daarmee 
samenhangend kosten altijd te groot worden, maar ook om de simpele reden dat het nemen 
van monsters van grond of water destructief is. In extreme gevallen blijft geen grond of 
water meer over. 

http://door.de
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Om de vragen te kunnen beantwoorden zijn gegevens en informatie nodig. Gegevens -
waarnemingen - kosten tijd en geld. Besparingen zijn mogelijk wanneer de bemonstering 
optimaal is uitgevoerd, maar het opstellen van een optimale bemonsteringsstrategie vereist 
de juiste voorkennis. Hoe beter de voorkennis, hoe effectiever de bemonsteringsstrategie. 

De gegevens moeten verwerkt worden. Aannamen moeten gemaakt worden; verwerkings-
procedures moeten gekozen worden. Hoe beter de aannamen bij de werkelijkheid aansluiten 
hoe beter de resultaten van de analyse. Hoe krachtiger de analysetechnieken hoe beter de 
resultaten. 

Een simpele benadering - de "brute force" methode van aanpak - stelt dat er een lineaire 
relatie is tussen de hoeveelheid gegevens (hoe meer hoe beter), de ingewikkeldheid van 
modellen (hoe ingewikkelder het model, des te beter de beschrijving van de werkelijkheid) 
en de bereikte inzichten. In de praktijk is het anders. Door de complexiteit van bodem en 
water en hun intrinsieke karakteristieken om op alle schalen en tijdsperioden te kunnen 
varieren, is het nog altijd effectief en wenselijk om met veel gegevens en met ingewikkeld 
modellen om te gaan. Gegevens zijn duur, en modellen kunnen zeer specifieke gegevens 
vragen, die niet makkelijk te verkrijgen zijn of eenvoudig aan andere schalen te relateren 
zijn. Voorkennis van de juiste ruimtelijke en tijdsschalen of beter, hun covariantie structuur, 
kan van grote betekenis zijn. 

De statistiek is een zeer krachtig analyse middel, maar voor vele toepassingen moeten enkele 
kritische aannamen omtrent verdelingsfuncties, stationariteit en onafhankelijkheid gemaakt 
worden. Zonder andere informatie kunnen statistische methoden veel bereiken, maar 
vcwrkennis over de omstandigheden waaronder de gegevens worden verzameld en verwerkt, 
kan de waarde en geldigheid van statistische uitspraken enorm verbeteren. Kortom, het is 
zeer noodzakelijk om de context van een data set of van een analyse te kennen. 

2 CONTEXTUELE BEPALINGEN 

Bemonsteren en voorspellen zijn zinvolle exercities alleen als ze worden uitgevoerd binnen 
een kader van aannamen, veronderstellingen, regels of natuurwetten, die de waarnemingen 
in de juiste context kunnen plaatsen. De context waarin waarnemingen gemaakt moeten 
worden, is een verzameling van diverse soorten voorkennis of proceskennis: hoe beter de 
voorkennis, des te minder monsters behoeft men te nemen. 

Stelling 1. Een waarneming of een serie waarnemingen (een steekproef) op attribuut 
Z op plaats x of tijdstip t heeft geen betekenis tenzij ze in een context of 
tegen een referentiekader geplaatst kunnen worden. 
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Stelling 2. Informatie = context plus data uit waarnemingen (c.f. Date 1986). 

In dit artikel wordt "context" gezien als de verzameling van voorkennis uit 
wetenschappelijke of praktijk ervaringen voor het interpreteren van de waarnemingen. 
"Informatie" bestaat dus, uit twee componenten die elkaar moeten aanvullen. De context of 
voorkennis bestaat uit aannamen, hypotheses, kwantitatieve of kwalitatieve informatie uit 
andere bronnen, en empirische of fysische modellen van dynamische processen. De kwaliteit 
van de uiteindelijke "informatie" wordt bepaald door de volledigheid van de contextuele 
kennis en de waarnemingen. Hier wordt de verzameling van de verschillende soorten 
contextuele kennis "proceskennis" genoemde. "Proces" betekent hier niet alleen het "proces" 
in de zin van fysische processen van b.v. grondwaterstroming, maar ook het "proces" van 
meten, het "proces" van bemonstering, het "proces" achter geregionaliseerde variabele 
theorie, enzovoort. 

DE ROL VAN PROCESKENNIS BIJ HET VOORSPELLEN IN RUEMTE 
ENTUD 

Erikele definities 

Voor locatie x, en attribuut Z, en een support volume s. 
Zx. is de echte waarde van Z op plaats x,.. 
Z'x. is de gemeten waarde van Z op plaats x̂ . 
Zmx. is de voorspelde waarde van Z op plaats xf. voor een blok land B (B > s) voorspeld 
met model m met veronderstelling van perfecte data en parameterwaarden. 
Zpx. is de voorspelde waarde van Z op plaats x,. voor een blok land B (B > s) voorspeld 
met model m met imperfecte data en parameterwaarden. 
Vergelijkbare definities kunnen voor het tijddomein opgesteld worden. Bijvoorbeeld Zt is 
de echte waarde van Z op tijdstip t. 
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4 HOE VOORKENNIS ONZEKERHEID KAN VERMINDEREN 

Figuur 1 geeft de voornaamste bronnen aan van onzekerheid en fouten bij meten en 
modelleren. Dat voorkennis deze fouten kan verminderen spreekt voor zich, maar het 
verkrijgen van de juiste voorkennis is vaak moeilijk. Bij elk onderwerp worden de artikelen 
in deze bundel die het meest ermee te maken hebben, in cursief schrift, vermeld. 

Proceskennis 
bij meten en modelleren 

a) Meetfouten 
b) Bemonsteringsfouten 
c) Aannamens en veronderstellingen 
d) Classificaties 
e) Interpolate en extrapolatie 
f) Modelleren: i 

logische modellen 
empirische modellen 
fysische modellen 

denk fouten 
parameter fouten 
variabiliteit In data 

Figuur 1 Voornaamste bronnen van onzekerheid en fouten bij meten en modelleren 

4.1 Meetfouten 

Het verschil tussen Z'x. and Zx.. 

Nauwkeurig meten komt door betere apparatuur, betere veld- of laboratoriumtechnieken en 
methoden. Maar worden de juiste objecten en attributen gemeten? Hier is een zekere 
voorkennis vereist. 

Okx, 1993 bespreekt hoe zintuiglijke waarnemingen het nemen van monsters voor 
laboratoriumanalyses betrouwbaarder kunnen maken. Zie ook Laslett & McBratney, 1990; 
Pleysier, 1986; 1989 voor verdere informatie over de waarde van metingen in de 
bodemkunde. 
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4.2 Bemonsteringsfouten 

Hoe representatief zijn de Z'x.l 
Bemonsteringsstrategieen moeten geen bias opleveren. Waarnemingen moeten goed over het 
gebied verdeeld worden. Er zijn verschillende strategieen mogelijk - rondom, gestratificeerd, 
gestratificeerd rondom, cluster sampling, doelmatige bemonstering. Alle methoden hebben 
voor- en nadelen; voorkennis van de verspreiding in ruimte en tijd kan de efficientie van 
bemonstering sterk beinvloeden. Van Tooren, Heemink, Stein besteden hieraan aandacht. 

4.3 Aannamen en veronderstellingen 

De verdeling van de Zx,.. 
Bij statistische verwerking van gegevens worden er altijd veronderstellingen en aannamen 
gemaakt. Bijvoorbeeld, is de verdeling van de waarden van een attribuut normaal, 
log-normaal of hyperbolisch? Unimodaal of multi-modaal? Zijn er uitschieters aanwezig? 
Als er onvoldoende waarnemingen zijn is het meer geloven dan weten. Voorkennis kan van 
belangrijk betekenis zijn. Zie Hazelhqff, OJac, van Tooren. 

4.3.1 Een voorbeeld: de hoeveelheid lood- en zinkerts in India 

Als de juiste verdelingsfunctie voor een data set bekend is, heeft de statistische verwerking 
van de gegevens veel voordelen, en er is veel gepubliceerd over het kiezen van de juiste 
verdelingsfunctie (zie Cressie, 1991; Webster & Oliver, 1991). Tegenovergesteld, als een 
verkeerde verdelingsfunctie wordt gekozen, dan kunnen de voorspellingen fout lopen. Als 
er onvoldoende waarnemingen zijn, dan is het vaak moeilijk vanuit de empirische verdeling 
onderscheid te maken tussen een of andere verdelingsfunctie (b.v. tussen normaal verdeelde 
en lognormaal verdeelde gegevens). In zulke gevallen wordt vaak met kwalitatieve kennis 
gewerkt (b.v. bodemfysische gegevens worden vaak lognormaal verdeeld - Webster & 
Oliver, 1991) en is er een gevaar dat vergissingen kunnen optreden. Bijvoorbeeld, in fractal 
studies van geologische en geofysische gegevens (Turcotte, 1992) is vaak verondersteld dat 
de verdeling van het voorkomen van mineralen of erts niet normaal of lognormaal is, maar 
hyperbolisch. De hyperbolisch verdeling van de Rank Order van ertsafzettingen tegen de 
hoeveelheid erts is een voorbeeld van de zogenoemde MZipfs Law". De Zipf relatie wordt 
door Sm/Sn = (n/m) gegeven, waar Sm is de grootheid van object rank m, Sn is de 
grootheid van object rank n, en k is een ware fractie (real fraction). Een plot van 
Log(hoeveelheid) tegen log(rank order van object) is een rechte lijn. 

Het volgende is een voorbeeld van hoe het misbruik van voorkennis over de 
verdelingsfunctie misleidend kan zijn. Paliwal et al., 1986 probeerde de "potential reserves 
of lead and zinc" in India te voorspellen door Zipfs law te gebruiken voor het extrapoleren 
vanuit kennis van bekende ertsafzettingen in India tot de mogelijk volledige, maar op dit 
ogenblik onbekende, totale hoeveelheid van alle Indiase lood and zink deposits. Ze hadden 
de beschikking over data van 24 bekende deposits en deze werden volgens de hoeveelheid 
erts op een rij gezet. De totale hoeveelheid bekende reserves was circa 21.346 miljoen ton 
lood en zink. 
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Het tekenen van de 24 data op dubbel log papier (Figuur 2) gaf geen lineaire verband. 
Maar, Paliwal et al. redeneerde dat dit kwam omdat alle lood en zink nog niet gevonden 
is. Ze stelden dat als de 24 bekende mijnen volgens de hyperbolische verdeling op een 
dubbele log grafiek werden getekend, dan de plaatsen waar geen waarnemingen 
voorkwamen, een indicatie zouden geven van nog steeds te ontdekken ertsafzettingen! Op 
grand van de hyperbolische verdeling hebben ze 27 nieuwe ertsafzettingen voorgesteld, met 
een totale hoeveelheid van 88 miljoen ton lood en zink; in andere woorden, 75% van de 
reserves moet nog ontdekt worden. 

100 
Ore (million tonnes) 

0 . 1 -

0.01 
1 

— Raw data 

+ Log normal 

* "New data" 

••• Zpf model 
x Real data 

10 

Log rank order 

Figuur 2 Hoeveelheid lood en zink op dubbel log papier 

Laten wij nu even kijken wat de toestand zou kunnen zijn als de hoeveelheden erts 
lognormaal verdeeld zijn. Net als vroeger, moeten wij veronderstellen dat er ertsafzettingen 
liggen die nog niet ontdekt zijn. De fit aan de lognormaal verdeling wordt mogelijk met 
maar zes.nieuwe afzettingen van 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 3.0 en 2.5 miljoen ton (Figuur 2). De 
totale hoeveelheid lood+zink wordt dan 46.8 miljoen ton, of maar twee keer de huidige 
bekende hoeveelheid, een aanzienlijke versehil. Duidelijk is het dat de voorkennis over de 
juiste theoretische verdelingsfunctie van uitermate belang is! 

8 
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4.4 Classificatie 

Clusters van gelijke waarden van Zx;. 

Voorkennis kan in de vorm van kwalitatieve gegevens en stratificatie aanwezig zijn. Het 
hoofddoel van classificatie is de verschillen tussen de klassen zo groot mogelijk te maken, 
en de verschillen binnen de klassen zo klein mogelijk te maken. Verschillen binnen de 
klassen worden vaak aangenomen als onafhankelijk, normaal verdeeld. Voorkennis wordt 
zo veel mogelijk gebruikt voor het kiezen of definieren van de klassen. Na het classificeren 
worden de klassewaarden als voorspellingen gebruikt. Brus geeft een voorbeeld waar de 
bodemkaart voorkennis oplevert. Okx en van Tooren geven voorbeelden van hoe zintuiglijke 
waamemingen en andere bronnen een bruikbare indeling kunnen geven. Anderen (Skidmore 
et al., 1991) beschrijven hoe een Bayesian benadering en expert systemen voorkennis 
kunnen opleveren; de indeling van bodems in klassen is ook gebruikt bij kriging interpolatie 
(zie Voltz & Webster, 1990) - en voor gewogen bepalingen (zie Heuvelink en Bierkens, 
1992). 

4.5 Interpolatiefouten 

De voorspelling van Zx0 uit T\{. 

Interpolatie is de voorspelling van de waarde van een attribuut Z op een onbemonsterde 
plaats door middel van in de buurt gemaakte waamemingen en een wiskundige model. De 
voorspelde waarde hangt van de neigbourhood, het aantal waamemingen en de gekozen 
interpolatiefunctie af. Er zijn veel interpolatietechnieken (Burrough, 1993; Cressie, 1991, 
Voltz en Webster, 1990). Methoden uit de geostatistiek (kriging) hebben de voorkeur omdat 
er mogelijkheden zijn om optimaal te kunnen voorspellen (minimum kriging variantie). 
Voorkennis is nodig om de ruimtelijke covariantie structuur zo goed mogelijk te schatten 
en modelleren door middel van bemonstering en variogram modelfitting. Voorkennis is 
nodig om de juiste vorm van een lokale trend te gebruiken bij universele kriging. Als de 
variogram bestaat, dan kan de "voorkennis11 uit de variogram voor het optimaliseren van 
een meetnet gebruikt worden (Webster & Oliver, 1990). Misspecificatie van de variogram 
kan tot verkeerde voorspellingen leiden (Stein, 1989). Hazelhoff. 

Het schatten en fitten van de variogram en het gebruik ervan om ruimtelijke voorspellingen 
te doen, maakt andere aannamen noodzakelijk. De intrinsieke hypothese, de homogeniteit 
van het te interpoleren gebied, isotropic of anisotropic, en de stabiliteit van patronen in 
ruimte en tijd. Stein. Voorkennis van ruimtelijke relaties kan de keuze van co-kriging t.o.v. 
ordinary kriging beinvloeden (Burrough, 1993). 
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4.6 Modelieren als een vorm van voorspelling 

m. De voorspelling van Zx. uit Z x. 

Het gebruik van modellen voor het voorspellen van milieu-attributen loopt nu storm (Farmer 
& Rycroft, 1991; Pflug & Harbaugh, 1992). Er zijn minstens drie soorten modellen, 
waarbij de waarde van attribuut Z uit de waarden van andere attributen wordt afgeleid, die 
in toenemende mate met behulp van de geostatistiek worden bepaald. De drie soorten 
modellen zijn logical models, regression models en physical models. 

4.6.1 Logical models 

Logical models gebruiken "common sense" relaties tussen attributen. Ze maken vaak grove 
aannamen en worden niet op exact, wiskundige relaties gebouwd. In de meeste gevallen 
wordt met Boolean (true/false) logica gewerkt, maar tegenwoordig begint men met fuzzy, 
of continuous classificatie logica te werken. De aannamen - exact discreet, of continu - zijn 
vaak bepalend voor het resultaat van het model (Burrough, 1993; Heuvelink & Burrough, 
1993). 

4.6.2 Regressie (statistische) modellen 

Regressiemodellen van de vorm: 

U = aAa + fiBb + nCc + + e 

waar a, p, 7 parameters zijn, A, B, C, .. zijn attribuutwaarden, en c is een normaal 
verdeelde onafhankelijke fout, worden vaak gebruikt voor het analyseren van gegevens in 
bodem en water, vooral in de landevaluatie, erosiemodellering (Universal Soil Loss 
Equation, enz.). In principe hoeft er geen causaal verband tussen de attributen A, B, C, ... 
te zijn, maar een verstandige onderzoeker zal altijd attributen kiezen waarin een verband te 
verwachten is. Voorkennis kan de waarde van een regressiemodel aanzienlijk verhogen. 
Voorkennis over de beste waarden voor de parameters a, £, 7, ... kan de voorspellingen 
verbeteren en de fout c verminderen. Voorkennis kan 00k assisteren bij de keuze van een 
lineair of niet-linear model. 

4.6.3 Fysische modellen 

Als een fysisch proces door middel van natuurwetten beschreven kan worden, dan komt er 
voorkennis bij in de vorm van fundamentele begrippen. Zulke kennis wordt altijd gebruikt 
bij het opstellen van grondwatermodellen die het stromingsproces beschrijven in termen van 
de wet van Darcy. Vele wetenschappers geloven dat hoe beter een proces wordt begrepen, 
hoe beter de uitkomst voorspeld kan worden. Omdat veel fysische processen erg complex 
zijn, worden zeer complexe modellen gebouwd waarin rekening met allerlei verschillende 
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factoren wordt gehouden. 

4.6.4 Modellen, bemonstering en interpolatie-extrapolatie 

Als het verloop van de waarde Z in ruimte of tijd door een model voorspeld kan worden, 
dan geldt het model ook als voorkennis of proceskennis. Als het model perfect zou zijn, dan 
is het alleen nodig de initiele condities en randvoorwaarden te specificeren, en daarna is 
alles bekend. Als het model niet perfect is, maar toch goed kan voorspellen, dan is het 
alleen nodig om op kritische plekken of tijdstippen te meten. Door vergelijking tussen 
voorspelling en meting kan de voorspelling worden bijgesteld; dit is het principe van het 
Kalman filter (Heemink). De validatie van complexe rekenmodellen door metingen is altijd 
noodzakelijk om te kunnen bewijzen dat de in het model ingebouwde voorkennis, echt van 
toepassing is (Dee). 

5 DE ONZEKERHEID VAN VOORSPELLINGEN IN RUIMTE EN TIJD: 
DE SOM VAN DE COMPONENTEN 

De onzekerheid bij een voorspelling van de waarde van Z op plaats x. of op tijdstip t kent 
bijdragen uit verschillende bronnen, met name a) de meetfouten [Zx,. - Z'x ]̂ bij imperfecte 
waarnemingen, b) de modelfouten, veroorzaakt door gebruik van imperfecte modellen 
[Zm/x/ - Z

m2x^ en c) fouten in modelinvoerdata en/of parameterwaarden veroorzaakt door 
ruimtelijke- of tijdsvariabiliteit [Zmx. - Z^. ] , of door het gebruik van ruimtelijke eenheden 
die anders zijn dan bij de oorspronkelijke waarnemingen zijn gebruikt (scaling fouten) 
[ZxB - Zx5]. 

5.1 Drie voorbeelden 

Proceskennis over alle zes bovengenoemde onderwerpen is niet altijd nodig om tot 
verbetering te komen. Laten wij drie voorbeelden noemen: 

5.1.1 Alleen de meet- en modelfouten (geen ruimtelijke modellen) 

Z = f(g]9 g2, ĝ » ) 

Attribuut Z op plaats x. wordt voorspeld op basis van andere attributen g ; , g2, g5... 
gemeten op dezelfde lokaties xf.. Voorkennis kan de meetfouten, de bemonsteringsfouten en 
de modelfouten (denkfouten en parameterfouten en randvoorwaarden) positief be'invloeden. 
Ruimtelijke- en tijdsverschillen spelen geen rol. 
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5.1.2 Meet- en interpolatie/c.q. extrapolatiefouten 

Zxf. wordt op basis van andere waamemingen van Z op andere lokaties en/of tijdstippen 
voorspeld. 

Meetfouten, keuze van bemonsteringsschema, keuze van interpolatie techniek, het eventueel 
bepalen van een variogram, fitten van variogram model, kiezen van de juiste zoekstraal, wel 
of geen anisotropic kunnen allemaal van invloed zijn op de voorspellingen. De stabiliteit van 
een ruimtelijke of tijdscovariantiestructuur is een belangrijke gegeven (zie Stein). 

5.1.3. Meet-, model- en interpolatiefouten 

Zx. wordt op basis van waamemingen van andere attributen op andere lokaties bepaald. 
Bijvoorbeeld, bij grandwater-stromingsmodellen, afstromingsmodellen, het transport van 
stoffen, e.d. 

Meetfouten, bemonsteringsschema, het kiezen van een gedistribueerd model (eindige 
elementen of eindige verschillen?), het invullen van parameterwaarde in de elementen door 
interpolatie of conditionele simulatie spelen allemaal een rol (zie Te Stroet). 

6 HOE GOED ZIJN DE RESULTATEN? 

Het idee van een Intelligente GIS (Burrough, 1991, 1992) en de verdeling van fouten -
(Luis & McLaughlin, 1992, Heuvelink et al., 1989, Heuvelink & Burrough, 1993, Te 
Stroet) krijgt steeds meer aandacht. In principe willen alle gebruikers van ruimtelijke en 
tijdgebonden informatie zo goed mogelijke voorspellingen maken. Tot nu toe is er geen 
systematische beschrijving van hoe voorkennis de voortplanting van fouten kan verminderen, 
maar er is nu veel over bekend. Bij al de informatie in de publikaties en in deze artikelen 
over hoe proceskennis/c.q. voorkennis gebruikt kan worden, ligt het voor de hand de 
geformaliseerde kennis in een expert systeem vast te leggen. De eerste onderzoekingen naar 
een algemene benadering zijn nu in een begin stadium. 

Voordat alle informatie gestructureerd is, moet een aantal vragen eerst een antwoord 
krijgen. Zulke vragen zijn: "Wat is de beste toets van een model? Wetenschappelijke 
inzicht, nauwkeurig beschrijving van een natuurlijke proces of een acceptabele voorspelling 
van een uitkomst?" "Wat is acceptabel?" "Wat is de relatie tussen de gewenste 
nauwkeurigheid van een voorspelling en de toepassing van de informatie?" "Kunnen alle 
voorspellingen als lineaire processen worden beschouwd?" De strijd tussen pragmatisme en 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid is nog lang niet over. 
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EXPLORATIEVE DATA ANALYSE TOEGEPAST OP RUBV1TELUKE 
(MULTIVARIANTE) GEGEVENS 

L. Hazelhoff 
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1 INLEIDING EN SAMENVATTING 

Exploratieve data analyse (EDA) heeft in de laatste 15 jaar een steeds belangrijkere rol 
gekregen in de uitvoering van statistische analyses. De grootste aanzet is gegeven door het 
uitkomen van het standaardwerk op dit gebied van Tukey in 1977. Hij onderscheidt tijdens 
het statistisch onderzoek de exploratieve fase van de toetsingsfase. De hypotheses worden 
geformuleerd in de eerste plaats op basis van voorkennis, maar de uitkomsten van de 
exploratieve analyse kunnen mede bepalend zijn. Ordening van multivariante gegevens door 
bijvoorbeeld projectie hiervan op hoofd-componenten, behoort ook tot de EDA-fase. De 
analyse van ruimtelijke data is in feite voor het grootste gedeelte een EDA aangelegenheid. 
Binnen de GIS-wereld is dit door een enkeling expliciet toegepast (Oppenshaw, S et al, 
1991). De ontwikkeling van interactieve grafische programmatuur geintegreerd in 
statistische pakketten heeft de mogelijkheden van EDA sterk verruimd. Dit soort 
programmatuur is vooral op de Apple Macintosh beschikbaar waarbij gebruik wordt gemaakt 
van het concept van "linked views (windows)". N.B. windows en views worden naast elkaar 
gebruikt in het jargon. Hiermee kunnen bijvoorbeeld histogrammen en scatterdiagrammen 
die betrekking hebben op dezelfde objecten (cases) aan elkaar gekoppeld worden. Een 
selectie van objecten in een van de "windows" op een computerscherm is direct zichtbaar 
in alle andere "windows". Dit principe is ook zeer bruikbaar in een GIS omgeving waarbij 
een van de "data views" de kaart bevat. Er zijn twee mogelijkheden om de attributen van 
geografische objecten (punten, lijnen en vlakken) in relatie met hun ruimtelijke ligging 
interactief te onderzoeken: 
1) Het bestuderen van attributen van een verzameling objecten die het resultaat is van een 

ruimtelijke selectie en 
2) Het selecteren van objecten op basis van criteria die de attributen opgelegd worden om 

vervolgens het ruimtelijk patroon te analyseren van het resultaat. 

Combinaties hiervan zijn ook mogelijk door achtereenvolgens met de resulterende deelver-
zamelingen door te gaan. Met een dergelijk hulpmiddel kan informatie met verschillende 
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"support (punten, vlakken, lijnen)" tijdens de EDA met elkaar gekoppeld worden. Een 
voorbeeld van een ruimtelijke selectie als onder 1): 
- selecteer puntwaamemingen, zoals metingen van bodemeigenschappen, die binnen een 

bodemeenheid liggen en laat zien welke objecten dit zijn in diagrammen waar de eigen-
sehappen tegen elkaar zijn uitgezet. Zo kan men uitzoeken of de relatie tussen eigen-
schappen afhankelijk is van de ligging binnen bepaalde ruimtelijke eenheden. 

Een voorbeeld van een selectie op basis van attribuutwaarden als onder 2): 
- selecteer de metingen die afwijken van een statistisch model zoals een regressielijn en 

maak daarvan de lokatie zichtbaar in de kaart. Ook het verkrijgen van de ruimtelijke 
ligging van multivariate waarnemingen die extreme scores (projecties) hebben op een 
as waarlangs zij geordend zijn is een interessant voorbeeld van toepassing. 

Deze techniek is ook zeer bruikbaar voor het exploreren van het ruimtelijk patroon van 
semivarianties tussen metingen. Bijvoorbeeld: beeld lijnen tussen lokaties af op de kaart 
waar de semivariantie tussen bepaalde waarden ligt. Hierdoor kan snel gezien worden hoe 
deze klasse van semivariantie over het gebied verdeeld is. Door dit voor meerdere klassen 
te doen wordt een totaal beeld van de ruimtelijke variabiliteit verkregen. Eventuele anisotro-
pie wordt tegelijkertijd zichtbaar als in een bepaalde richting kortere lijnen voorkomen. Ook 
hier kan weer een koppeling met alle overige in de kaart voorkomende informatie gemaakt 
worden. Het gebruik van deze vorm van EDA op ruimtelijke gegevens wordt gedemon-
streerd aan de hand van een casestudie over waterbodemverontreiniging en een met 
bodemsgegevens van een proefstation voor de landbouw. 

2 REGARD: EEN PROGRAMMA VOOR INTERACTIVE 
EXPLORATIEVE ANALYSE VAN GEOGRAFISCHE GEGEVENS 

Het programma REGARD is ontwikkeld op de Macintosh computer door Graham Wills en 
John Haslett, onderzoekers bij de afdeling wiskundige statistiek van het Trinity College in 
Dublin (Haslett et al, 1990). 

Op de Mac waren al statistische programma's beschikbaar met het hieronder verder 
behandelde "linked window" concept. Omdat zij zich met ruimtelijke statistiek bezig houden 
wilden zij een geografisch window toevoegen aan de windows met statistische informatie. 
Omdat ruimtelijke gegevens specifieke vraagstellingen met zich mee brengen moest een 
nieuw programma gemaakt worden. De basisstructuur van REGARD is als volgt: 
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- Aan elkaar gekoppelde windows (linked windows) 
Beschouw de onderdelen van figuur 1, dat gezien kan worden als een momentopname van 
een interactieve sessie met de computer. De lokaties van de bemonsteringen zijn in het 
geografisch window afgebeeld, histogrammen en puntgrafieken (scattergrams) van twee 
attributen (chroom en cadmium) zijn in de linkerbenedenhoek getekend. In dit voorbeeld zijn 
met de muis 5 datapunten uit het scattergram geselecteerd die een wat afwijkende ligging 
hebben. De open rondjes (highlighted) in het geogr. window laten geen specifiek ruimtelijk 
verband zien. 
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Figuur 1 Momentopname uit interactieve sessie 

- Lagen met geografische objecten en hun attributen (data layers) 
In REGARD kunnen lagen met resp. punten, lijnen en vlakken aangemaakt worden. 
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Deze drie type geografische objecten, elk met hun eigen attributen, worden altijd in 
gescheiden lagen ondergebracht. In figuur 1 zijn een "point layer" (puntenlaag) en twee 
"region layers" (gebiedenlaag) in het window "layers" afgebeeld. 

- Koppeling van de lagen (cross linking) 
Een puntenlaag kan impliciet gecombineerd worden met een andere punten-, lijnen- of 
gebiedenlaag. Er kan een afstand ingevoerd worden waarbinnen punten, lijnen of vlakken 
uit andere lagen moeten liggen om gekoppeld te worden. Bij een afstand nul zullen de 
gebieden geselecteerd worden waarbinnen het punt ligt uit de laag van waaruit de koppeling 
is geactiveerd. Dit mechanisme vormt de meerwaarde t.o.v. statistische programma's die het 
"linked window" concept kennen. 

3 CASESTUDIE 1: EDA TOEGEPAST OP KARTERING VAN 
VERONTREINIGDE WATERBODEMS 

In 1971 is het Haringvliet afgesloten waardoor slib aangevoerd door Rijn en Maas is 
begonnen te sedimenteren, het eerst in het oostelijk deel van de delta: de Biesbosch, Nieuwe 
Merwede en Amer (figuur 2). Nadat hier evenwicht tussen stroming en doorstroomoppervlak 
was ontstaan, heeft de sedimentatie zich verplaatst tot in het 
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Figuur 2 Sedimentatie in delta Rijn en Maas 
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Hollandsch Diep wat nu gedeeltelijk is opgevuld. Op sommige plaatsen is in 20 jaar 8 meter 
slib afgezet. De belangrijkste verontreinigingen zijn zware metalen, PCB en PAK. De 
concentrates van de stoffen waren het hoogst in de jaren '70 en zijn sindsdien gedaald. 
Hierdoor is in de waterbodem een afname van concentratie in westelijke richting en in het 
Hollandsch Diep ook van de onderin naar bovenin de sliblaag. Er is op deze wijze 
ruimtelijke variatie in drie dimensies ontstaan. Omdat uit een vooronderzoek bleek dat het 
slib uit de jaren '70 voor een groot gedeelte als chemisch afval geclassificeerd kan worden 
en dus gesaneerd moet worden, heeft Rijkswaterstaat aan de RUU de opdracht gegeven om 
het vervuilingsprobleem zo nauwkeurig mogelijk te inventariseren (Hazelhoff L, en J. 
Gunnink, 1992). 

3.1 De gegevens 

Ieder jaar wordt door RWS langs trajecten dwars op de vaarwegen de diepte gemeten. Uit 
vier jaren zijn deze gegevens (lodingen) verwerkt tot digitale terrein modellen (DTM) 
waardoor de sedimentatiediktes voor drie periodes van elk plm. 6 jaar konden worden 
geschat. Doordat er een samenhang is tussen tijdstip van afzetting en concentratie van de 
verontreinigingen is te verwachten dat er verschillen zullen zijn tussen de drie periodes van 
afzetting. Er zijn in het gehele gebied ongeveer 100 boringen gezet (dit is weinig gezien de 
afmetingen en de te verwachten ruimtelijke variatie in het gebied), waarbij op diverse 
dieptes waterbodemmonsters genomen zijn. De geomorfologie van de waterbodem is 
ingevoerd om een stratificatie te maken op basis van geulen, platen en vooroevers. 

3.2 De exploratieve analyse van het ruimtelijk patroon van de 
verontreinigingen 

Bijna alle stoffen vertoonden een zeer scheve steekproefverdeling en proportionele variantie. 
Het is gebruikelijk dat concentraties van verontreinigingen lognormaal verdeeld zijn. 
Een onderzoek naar ruimtelijke correlatie leverde niets op, de afstand tussen de monsterna-
me lokatie is 500 meter of meer. 

Selecteren vanuit histogrammen 
Een manier om het ruimtelijk patroon te verkennen met REGARD is door gebruik te maken 
van de koppeling tussen histogram en kaart. In figuur 3 is voor koper en kwik voor elk van 
de drie periodes het histogram afgebeeld. Door nu de staven van hoog naar laag achtereen-
volgens te selecteren is te zien hoe steeds meer lokaties op de kaart oplichten, het 
veranderend ruimtelijk patroon kan interactief gevolgd worden. In figuur 3 is een hoge 
waarde in periode 1 geselecteerd voor koper. In de histogrammen van periode 1 en 2 
worden de monsters aangegeven die op dezelfde lokatie genomen zijn als die in periode 3. 
Hier is een koppeling tussen puntlagen actief. Op de kaart is te zien dat de hoge waarden 
in het oostelijk gedeelte van het Hollandsch Diep voorkomen. 
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Tevens is te zien dat hoge waarden in periode 1 niet samen vallen met hoge waarden in 
periode 2 en 3. Tevens is te zien dat de verdelingen in de jongere periodes lagere medianen 
hebben. 

Selecteren van uit een scattergram 
Als er een relatie te zien is tussen twee variabelen in een scattergram is het interessant om 
de punten die afwijken (de residuen) van deze relatie nader te onderzoeken. In figuur 4 is 
de zink concentrate tegen de west-oost as uitgezet voor monsters uit periode 1 omdat 
vermoedt wordt dat er een trend zou kunnen zijn van west naar oost die bevestigd wordt 
in figuur 4. Hierin zijn de twee punten die wat lager liggen geselecteerd. In de kaart is te 
zien dat ze gelegen zijn op een plaat midden in het Hollandsch Diep, de overige monsters 
zijn afkomstig uit de geul. Op passieve wijze is hier een koppeling tussen een puntlaag en 
gebiedslaag tot stand gekomen. 
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r t REGARD heeft de mogelijkheid om meerdere scattergrams in een keer af te beelden welke 
allemaal met elkaar gekoppeld zijn. In figuur 5 is uit de matrix van scattergrams te zien 
dat er tussen diverse PCB's lineaire relaties zijn, maar dat er nogal wat afwijkende punten 
aanwezig zijn. De eerste hoofdcomponent zal de overheersende lineaire relatie in een 
multidimensionale ruimte verklaren. Deze geeft de gemiddelde samenstelling van de 
monsters weer. Als er monsters zijn met een sterk afwijkende samenstelling zal dit op 
hogere hoofdcomponenten tot uiting komen. In figuur 5 zijn de twee hoogste waarden op 
de tweede hoofdcomponent (afgeleid van de vier PCB's in het figuur) geselecteerd. In de 
matrix van scattergrams is te zien dat de punten in veel gevallen afwijkend zijn, behalve in 
de relatie tussen PCB28 en PCB52. In de kaart liggen de twee geselecteerde monsters direct 
naast elkaar. Het is mogelijk dat hier sprake is van een lokale bron van verontreiniging. 

3.3 Het gebruik van REGARD bij het maken van digitale terrein modellen 

Bij het maken van DTM's van het oppervlak van de waterbodem moest het gebied 
gestratificeerd worden naar geulbodem, geulhellingen en de bovenkant van platen en 
vooroevers. Ook de baggergebieden moeten apart genomen worden. Voor deze deelgebieden 
zijn diverse interpolatietechnieken zoals Kriging, trendanalyse en inverse distance 
uitgeprobeerd. De resultaten van de diverse technieken van interpolate kunnen in scatter
grams afgebeeld worden. Lokaties waar bijvoorbeeld Kriging een geheel andere waarde 
voorspeld dan inverse distance kunnen worden geselecteerd en de lokatie daarvan wordt op 
de kaart direct zichtbaar gemaakt. Het bleek dat de grootste afwijkingen voorkomen (zoals 
te verwachten) nabij de randen van de deelgebieden. 

4 CASESTUDIE 2: EDA TOEGEPAST OP DE RUEV1TELUKE 
VARIABILITEIT VAN HET KLEIGEHALTE IN DE BODEM 

In een gebied behorend bij een landbouwproefstation (Lacombe in Canada) zijn bodemmon-
sters genomen op 154 lokaties liggend in een grid van 60x60 meter. Er is echter wel een 
verspringing in het grid waardoor een gedeelte van de lokaties op minder dan 60 meter van 
elkaar afligt (figuur 6). 
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4.1 De exploratieve analyse van het ruimtelijk patroon van semivarianties 

Voordat tot Kriging overgaan kan worden moet o.a. onderzocht worden of er ruimtelijke 
trends aanwezig zijn en of de ruimtelijke variabiliteit ongeveer hetzelfde is in het gehele 
onderzoeksgebied, of binnen een eenheid uit een stratificatie-schema. Als er deelgebieden 
zijn met variaties op kortere afstanden dan volgens het variogram van het gehele gebied, 
zullen de meetpunten die relatief verder weg liggen maar nog wel binnen de range, een te 
hoog gewicht toegekend krijgen. Bij een crossvalidatie zullen deze lokaties er wellicht 
uitspringen, maar een exploratieve analyse van de ruimtelijke variabiliteit vooraf is toch 
nuttig om de afwijkende gebieden te identificeren. Deze inhomogeniteiten kunnen veroor-
zaakt worden door "ruimtelijke uitbijters", lokale trends of lokale grotere/kleinere ruimtelijke 
variabiliteit. Er kan een indruk verkregen worden van de ruimtelijke variabiliteit door 3D 
plaatjes van de meetwaarden te bekijken. Bij veel metingen zullen deze plaatjes moeilijk 
leesbaar zijn. Met REGARD kan de puntenwolk met semivarianties gekoppeld worden met 
de meetlokaties op de kaart. Bij elk punt in de wolk horen twee meetlokaties waar tussen 
de semivariantie is bepaald. Dit wordt zichtbaar gemaakt door een lijn te tekenen tussen de 
meetlokaties. 
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Een aantrekkelijke manier om de ruimtelijke variabiliteit te exploreren is het van hoog naar 
laag selecteren van staven uit het histogram met de semivarianties. Wil men tegelijkertijd 
de afstanden selecteren, dan moet vanuit de variogramwolk geselecteerd worden. In figuur 
6 zijn de hoogste semivarianties geselecteerd, deze blijken bij een groep van hoge meetwaar-
den in combinatie met de drie laagst voorkomende waarden in het gebied te horen, zoals 
uit het histogram met kleigehaltes is op te maken. Er is geen concentratie van hoge 
semivarianties op korte afstanden, daarom is er geen aanleiding om te veronderstellen dat 
de hoge of lage waarden van kleigehalte ruimtelijke uitbijters zijn. In figuur 7 is een klasse 
van semivarianties geselecteerd die relatief nog hoog zijn. Het resultaat in de kaart levert 
een deelgebied op waar deze semivarianties voorkomen. Bij nadere inspectie van het 
ruimtelijk verloop van het kleigehalte blijkt dat er in dit gebied sprake is van een lokale 
trend. Andere voorbeelden van toepassing van EDA op ruimtelijke variatie kunnen gevonden 
worden in J. Haslett, et al. 1991. 

5 HET TOEVOEGEN VAN FUNCTIONALITEIT EN KOPPELING MET 
EXTERNE PROGRAMMA'S VAN REGARD 

De hoofdcomponenten uit 3.2 moesten met een extern statistisch programma berekend 
worden. Via ASCII files zijn de gegevens in REGARD geladen. Op deze wijze vindt de 
koppeling op dit moment met externe programma's plaats. De lijnelementen die de 
puntenparen verbinden waarvoor semivarianties zijn berekend zijn ook met een extern 
programma gemaakt. Het is ook mogelijk om functies te programmeren in PASCAL waarbij 
gerekend kan worden met door REGARD gedefinieerde objecten. Een interessante 
uitbreiding zou het interactief verwijderen en toevoegen van meetpunten zijn. Dan kunnen 
vragen beantwoordt worden als: wat heeft een ruimtelijke of absolute uitbijter voor invloed 
op het experimentele variogram? Hoe ziet het verloop van de ruimtelijke variabiliteit er dan 
uit? Een ander nog niet geprobeerde mogelijkheid is om de resultaten van crossvalidaties 
samen met ruimtelijke variabiliteit te exploreren. In Utrecht zijn sinds eind 1992 de sources 
van REGARD beschikbaar en er kan ontwikkeld worden. Het is de bedoeling dat directe 
koppeling met SQL-databases en GIS-pakketten gerealiseerd wordt. Daardoor kan de 
functionaliteit van de exploratieve data analyse worden uitgebreid. 

6 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

EDA wordt sinds het einde van de jaren '80 gebruikt bij de statistische analyse van 
ruimtelijke gegevens. Bij het uitvoeren hiervan wordt vaak een statistisch model geformu-
leerd op basis van voorkennis over het te onderzoeken (fysisch) proces. Met EDA kunnen 
de afwijkingen van het model onderzocht worden, het is een diagnostisch gereedschap. Bij 
het analyseren van ruimtelijke data speelt de exploratieve fase zo niet nog een grotere rol 
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dan bij het toepassen van "gewone" statistiek. Bij het grootste deel van de geostatestiek is 
het toetsen van hypotheses niet mogelijk, tenslotte heeft men meestal maar de beschikking 
over een realisatie van een ruimtelijk proces. In de twee voorbeelden zijn de datasets nog 
relatief klein, zonder REGARD zouden met wat meer moeite vergelijkbare bevindingen 
gedaan kunnen worden. Bij grote datasets zal het nut van dit EDA-programma nog meer 
tot zijn recht komen. Het programma is nu nog op beperkte schaal uitgeprobeerd, verdere 
toepassing kan tot nieuwe methoden van EDA leiden. 

Concluderend kan vastgesteld worden dat REGARD in combinatie met het GIS, waarbinnen 
vrijwel uitsluitend exploratief wordt gewerkt, een krachtig instrument is om de structuur van 
de ruimtelijke data te doorgronden. De verdere ontwikkeling van REGARD zal gestimuleerd 
moeten worden waarbij alleen basis GIS-functies ingebracht moeten worden en meer 
specifieke GIS-operaties in een extern GIS-programma uitgevoerd moeten worden. 

7 DANKWOORD 

Met dank aan de heer J. Gunnink voor het maken van de figuren en het prepareren van de 
databestanden. 
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PROCESKENNIS EN STATISTIEK IN BODEM EN WATER (Lezingendag 21 januari 1993) 
Rapporten en Nota's No. 30 van de CHO-TNO 

BETER METEN DOOR TE REKENEN 

A.W. Heemink 

SAMENVATTING 

Het bestuderen en voorspellen van een fysisch proces kan door gebruik te maken van 
elementaire natuurwetten. Dit zijn bijvoorbeeld de wetten van behoud van massa, impuls of 
energie. Op basis van deze wetten kunnen we wiskundige modelvergelijkingen formuleren 
die het gedrag van het verschijnsel bij benadering beschrijven. Het bestuderen van het 
gedrag van een fysische verschijnsel kan ook door uitsluitend gebruik te maken van 
meetinformatie. Metingen geven echter zelden een volledig beeld van het proces. Er kan 
slechts op een beperkt aantal lokaties metingen worden ingewonnen en bovendien zijn veel 
grootheden in het geheel niet te meten. Slechts via het gebruik van modellen kunnen 
metingen worden aangevuld. Dit kan door gebruik te maken van Kalman filtering. Behalve 
een optimale schatting van het modelresultaat produceert het Kalman filter ook een 
onbetrouwbaarheid van deze schatting. Deze kan gebruikt worden bij het optimaliseren van 
de meetinspanning. Na een korte inleiding over Kalman filtering zal in dit artikel vooral dit 
aspect de aandacht krijgen. 

1 INLEIDING 

Van tal van verschijnselen is het van belang nauwkeurige voorspellingen te kunnen 
berekenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het weer of de waterstanden langs de Nederlandse 
kust of de baan van een satelliet. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
mathematisch fysische modellen, waarbij de beschikbare fysische kennis van het verschijnsel 
gebruikt wordt om het proces zo goed mogelijk te voorspellen. 

Een andere methode om de voorspellingen te berekenen kan bereikt worden met behulp van 
technieken uit de tijdreeksanalyse. Hierbij wordt getracht de systematische verbanden die 
mogelijk binnen een meetreeks of tussen meerdere waargenomen reeksen bestaan, op te 
sporen en te modelleren. Dit resultaat is een 'black-box* model, dat wil zeggen een model 
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waarbij de relaties tussen de verschillende reeksen op statistische wijze zijn bepaald uit de 
beschikbare meetinformatie. 

De eenvoudige black-box modellen hebben ten opzichte van mathematisch fysische modellen 
een aantal voordelen. Zo kan bijvoorbeeld 'on-line' meetinformatie onmiddellijk worden 
gebruikt om de modelvoorspellingen en eventueel ook het black-box model zelf, voortdurend 
aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden. Dit maakt dergelijke modellen bij 
uitstek geschikt voor het berekenen van 'on-line' voorspellingen. Bij gebruikmaking van de 
meeste bestaande mathematisch fysische modellen voor het berekenen van voorspellingen kan 
deze extra meetinformatie niet eenvoudig, of slechts ten dele, worden benut. 

Black-box modellen hebben echter niet alleen voordelen. Het grote nadeel van het toepassen 
van deze modellen is dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de differentiaal 
vergelijkingen die de verschijnselen beschrijven. Dit heeft tot gevolg dat voor de meeste 
toepassingen mathematische fysische modellen nauwkeuriger zijn en een veel gedetailleerder 
beeld geven van het verschijnsel. 

Het bovenstaande geeft aan dat er behoefte is aan een methode die de voordelen van 
mathematisch fysische modellen en black-box modellen combineert. Een dergelijke aanpak 
is realiseerbaar met behulp van Kalman filtering (Chao-lin Chiu 1978, Jazwinski 1970, 
Maybeck 1979). 

Behalve een optimale schatting van het modelresultaat produceert het Kalman filter ook een 
onbetrouwbaarheid van deze schatting. Deze kan gebruikt worden bij het optimaliseren van 
de meetinspanning. Na een inleiding over Kalman filtering zal in dit artikel vooral dit aspect 
de aandacht krijgen (Heemink 1990). Daarnaast zal een toepassing van deze techniek bij het 
uitdunnen van het meetnet voor waterstanden in de Oosterschelde worden gepresenteerd (ten 
Brummelhuis, de Jong and Heemink 1988). 

2 REKENEN 

Het bestuderen en voorspellen van een fysisch proces kan door gebruik te maken van een 
mathematisch fysisch model. Na discretisatie van dit model kan uitgaande van een zekere 
beginsituatie een benadering van het gedrag van het verschijnsel worden bepaald. Het 
gediscretiseerde model noemt men ook wel een discreet systeem. 

Discrete systemen geven geen perfecte beschrijven van het gedrag van een fysisch 
verschijnsel. Bij het opstellen van een dergelijk systeem zijn tal van benaderingen 
geintroduceerd. Onzekerheid speelt daarom een belangrijke rol bij het beschrijven van een 
fysisch proces met behulp van een discreet systeem. Ook deze onzekerheid wordt hierdoor 
vaak gemodelleerd. Dit kan door het introduceren van ruisprocessen in het systeem. Zij 
bestaan uit een opeenvolging van statistische grootheden die onderling volledig onafhankelijk 
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zijn. Deze processen zijn daarmee totaal onvoorspelbaar. Door de introductie van de 
ruisprocessen wordt het oorspronkelijk deterministische systeem stochastisch van aard. Dit 
houdt in dat voorspellingen nog slechts in termen van waarschijnlijkheid berekend kunnen 
worden. Slechts het meest waarschijnlijke gedrag van het verschijnsel kan worden bepaald. 
Een ander gedrag is echter niet uitgesloten. 

Een stochastisch systeem produceert niet alleen voorspellingen maar geeft ook inzicht in de 
nauwkeurigheid van de voorspellingen. Dit is van belang om berekeningen op hun juiste 
waarde te kunnen beoordelen. Een andere mogelijkheid van het gebruik van stochastische 
modellen is dat beschikbare meetinformatie op een fraaie wijze gecombineerd kan worden 
met de modelberekeningen. 

3 REKENEN EN METEN 

Het bestuderen van het gedrag van een fysisch verschijnsel kan ook door uitsluitend gebruik 
te maken van meetinformatie. Meten is weten is een bekende uitspraak. Meten is echter niet 
voorspellen. Hierbij is een model onmisbaar. Daarnaast geven metingen zelden een volledig 
beeld van het proces. Men kan slechts op een beperkt aantal lokaties metingen inwinnen en 
bovendien zijn veel grootheden in het geheel niet te meten. Slechts via het gebruik van 
modellen kunnen metingen worden aangevuld en kunnen zinvolle conclusies worden 
getrokken. 

Dit geeft aan dat er behoefte is aan een methode waarmee het mogelijk is om 
modelresultaten te mengen met beschikbare metingen. Het incorporeren van metingen in een 
discreet systeem is echter verre van eenvoudig. Dit moet zeer zorgvuldig gebeuren, anders 
raakt het systeem na een paar correcties volledig van slag en zijn de modelresultaten nog 
veel slechter dan ze zonder correcties zouden zijn geweest. Het integreren van metingen en 
modelresultaten wordt ook wel data assimilatie genoemd. 

De eerste data assimilatietechnieken zijn ontwikkeld ten behoeve van weersvoorspellingen. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk. Meteorologen zeggen vaak dat zij het weer van morgen 
niet goed kunnen voorspellen om de simpele reden dat het weer van vandaag niet overal 
goed bekend is. De meeste fouten in de korte termijn modelvoorspellingen zijn het gevolg 
van fouten die op het moment van voorspellen ook al aanwezig waren. Dit geeft het belang 
aan van goede meetinformatie en van goede data assimilatietechnieken om de fouten in het 
model zo veel mogelijk te elimineren. 

De meest eenvoudige data assimilatietechniek die we zouden kunnen toepassen is om de 
modelberekeningen in de buurt van de meetlokaties te vervangen door de metingen. Dit is 
echter goea goede methode. We zouden hiermee een modelcorrectie introduceren die niet 
goed past bij het model. Immers bij deze simpele data assimilatietechniek wordt het model 
zelf helemaal niet gebruikt om een correctie te berekenen. Deze voldoet daarom niet aan 
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de elementaire natuurwetten waarop het model is gebaseerd. Als we vervolgens met deze 
onrealistisch gecorrigeerde modelberekening verder gaan rekenen, ontstaan er problemen. 
Meestal raakt het model uit balans en produceert na enige tijd volstrekt onbruikbare re-
sultaten. Het model wordt instabiel. 

De meest gebruikte data assimilatietechniek bij het berekenen van weersvoorspellingen is 
optimale interpolate. Hierbij wordt een modelcorrectie berekend op basis van een aanname 
omtrent de statistiek van de nauwkeurigheid van de modelberekeningen. Hoewel optimale 
interpolate veel beter werkt dan het eenvoudige vervangen van modelberekeningen door 
metingen heeft deze aanpak toch hetzelfde principiele nadeel. Ook nu is een modelcorrectie 
niet consistent met het oorspronkelijke model omdat dit model wederom niet gebruikt wordt 
om de correctie te berekenen. De correctie voldoet niet aan de elementaire natuurwetten 
waarop het model is gebaseerd doch is volledig afhankelijk van de aanname omtrent de 
statistiek van de modelfouten. Instabiliteiten zijn opnieuw vaak moeilijk te vermijden. 

4 KALMAN FILTERING 

Het fundamentele probleem van data assimilatietechnieken als optimale interpolate kan 
worden opgelost door gebruik te maken van Kalman filtering. Deze techniek is een van de 
belangrijkste resultaten van de Wiskundige Systeemtheorie. De basis voor Kalman filtering 
is een stochastisch systeem voor de beschrijving van het gedrag van het verschijnsel. Door 
het gebruik van een stochastisch systeem wordt de statistiek van de modelberekening 
gegenereerd door het model zelf. De modelcorrectie die met behulp van een Kalman filter 
berekend wordt zal daarom nu wel consistent zijn met het model. 

Data assimilatie is een zogenaamd invers probleem. Op basis van de uitvoer van het systeem 
in enkele meetpunten moeten de modelfouten worden gereconstrueerd. Met informatie over 
het gevolg moet de oorzaak worden opgespoord. Anders dan optimale interpolate is Kalman 
filtering een methode om het inverse probleem netjes op te lossen. Het gebruik van het 
Kalman filter als data assimilatietechniek is daarom niet slechts een marginale verbetering 
ten opzichte van een traditionele aanpak als optimale interpolate. Het is een wezenlijke stap 
vooruit. Bij veel oceanografische en hydrologische toepassingen is data assimilatie met 
optimale interpolatie zelfs niet eens mogelijk zonder dat instabiliteiten worden 
geintroduceerd. 

De theorie van Kalman filtering werd voor het eerst gepubliceerd door Kalman in 1960. Het 
duurde niet lang voordat duidelijk was dat Kalman filtering van groot praktisch belang zou 
worden. Al in het begin van de jaren zestig werden filters ontwikkeld voor de navigatie van 
ruimteschepen. Bij het schatten van de positie van een ruimteschip was er behalve 
meetinformatie ook kennis beschikbaar van het dynamisch gedrag van het ruimteschip. 
Kalman filtering bleek bij uitstek geschikt om alle beschikbare waarnemingen te combineren 
met de informatie die het oplossen van de bewegingsvergelijkingen omtrent de positie van 
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het ruimteschip gaf. Inmiddels wordt deze aanpak op grote schaal gebruikt voor 
navigatiedoeleinden. Zo was een van de redenen van het succes van de Patriot raket in de 
golfoorlog dat deze raket was uitgerust met een Kalman filter. Wellicht een nog belangrijker 
reden voor dit succes was dat de Scud-raket niet de beschikking had over deze techniek om 
de Patriot te kunnen ontwijken. 

Na de bovenstaande, succesvolle toepassing van Kalman filtering bleek dat deze techniek 
ook bij heel andere problemen nuttig gebruikt kon worden, zoals bijvoorbeeld het 
voorspellen van de verspreiding van luchtvervuiling of bij het voorspellen van waterstanden. 
Deze toepassingen werden mede mogelijk gemaakt door de steeds groter wordende re-
kencapaciteit van computers in combinatie met de ontwikkeling van steeds efficientere 
algoritmen voor het oplossen van de Kalman filtervergelijkingen. 

Bij het toepassen van Kalman filtering wordt een afweging gemaakt tussen twee soorten 
informatie die van een proces beschikbaar zijn. Modelinformatie en meetinformatie. 
Metingen worden gebruikt om modelfouten te corrigeren. De modelinformatie wordt 
gebruikt om de metingen te corrigeren. Ook metingen zijn immers nook perfect. Meetfouten 
kunnen voor een deel worden geelimineerd. Het goede van de metingen blijft behouden, 
het slechte wordt emit gehaald. Vandaar de naam filter. 

Om het principe van Kalman filtering te illustreren is in figuur 1, zeer schematisch de 

werking van een mathematisch fysisch model weergegeven. 

K, h k t l 

k-.=k-i 

+ 

Figuur 1 Mathematisch fysisch model 

35 



A.W. Heemink 

Uitgaande van een toestand h ,̂ die het systeem op tijdstip t̂  volledig beschrijft, en de 
invoer gegevens kan het verschijnsel worden gesimuleerd tot, bijvoorbeeld, tijdstip tk+] 

waarna alle resultaten hk+1 worden uitgevoerd en weggeschreven. Een volgende periode kan 
op analoge wijze worden gesimuleerd door deze resultaten als begincondities weer in te 
voeren. 

ro<s 

h K ^ t l 

k ; s k - i 

Figuur 2 Stochastisch mathematisch fysisch model 

Het combineren van het model met een Kalman filter geschiedt in twee stappen. Eerst 
worden de nauwkeurigheid van de invoer en van het model beschreven door er stochastische 
stoortermen of ruisprocessen aan toe te voegen. Dit is schematisch weergegeven in figuur 
2. Na het op deze wijze 'inbedden' van het mathematisch fysisch model in een 'stochasti
sche omgeving', kan in figuur 3 het Kalman filter worden ge'introduceerd. 

rtus 

k: = Vc-i W 

"Kri 
ra»S 

rv»ctmctt?ix. 

corr^ctu. 

Figuur 3 Kalman filter 
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Zoals in dit figuur is weergegeven bepaalt dit filter, uitgaande van de modelresultaten en 
de beschikbare meetinformatie, een optimale correctie van de modelresultaten en de 
inputgegevens. Optimaal houdt hierbij in dat de variantie van de schatting van het filter zo 
klein mogelijk is. Het basis idee van het optimaal filteren kan geillustreerd worden aan de 
hand het volgende voorbeeld. 

Stel we beschikken over modelinformatie hm van een scalaire grootheid h in de vorm: 

hm = h + w (1) 

met w als een onbekende modelfout met statistiek: 

E{w} = 0 (2) 
E{w2} = P 

Voorts is er een meting z verricht: 

z = h + v (3) 

met v als een onbekende meetfout met statistiek: 

E{v} = 0 (4) 
E{v*} = R 

We willen nu de toestand h zo goed mogelijk reconstrueren met behulp van de 
modelinformatie en de meetinformatie. We kiezen als schatter h voor h een lineaire 
combinatie van modelresultaat en meting: 

h = (1 - k)hm + kz (5) 

waarbij 0 < k < 1 een weegfactor is. Er geldt: 

E{h} = (1 - k)E{hm} + kE{z} = (1 - k)E{h} + kE{h} = E{h} (6) 

var{h} = E{(h - E{h})*} = (1 - k)*P + k*R 

We zien dat voor k = 0 er geen gewicht aan de meting wordt toegekend en dat de variantie 
van de schatter h reduceert tot de variantie van hm. Bij k = 1 geldt het omgekeerde en 
wordt juist de modelinformatie niet meegenomen en reduceert de variantie van h tot de 
variantie van de meting z. In het algemeen zal het voordeel bieden beide bronnen van in-
formatie te gebruiken en k > 0 en k < 1 te kiezen. De variantie van h zal dan meestal 
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kleiner zijn dan bij k = 0 of k = 1 (zie figuur 4). Een optimaal resultaat kan verkregen 
worden door k zo te kiezen dat de variantie van h minimaal is: 

— var {h} = -2(1 - k)P + 2kR = 0 
dk 

(7) 

zodat 

k = 
P 4- R 

(8) 

en 

var{h} = 
P + R 

De schatter h wordt in dit geval minimum variantie schatting van h genoemd. 

R 

Figuur 4 Variantie van de schatter 

Het begrip filteren kan men onderscheiden in: 
1. Filteren 

Hierbij wil men, gegeven alle beschikbare metingen tot en met tijdstip t̂  de gehele 
toestand op datzelfde tijdstip reconstrueren. 

2. Voorspellen 
Hierbij wil men, gebaseerd op de metingen die tot en met tijdstip t̂  beschikbaar zijn, 
de toestand op een later tijdstip voorspellen. 
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3. Vereffenen of "smoothen" 
Hierbij wil men uitgaande van een serie metingen die tot en met tijdstip t̂  verricht zijn 
een toestand op een vroeger tijdstip reconstrueren. 

In het algemeen wordt voor meetnetoptimalisatie gebruik gemaakt van een Kalman smoother. 
Hierbij wil men immers meestal achteraf op tijdstippen dat er geen meetgegevens 
beschikbaar waren en op lokaties waar geen metingen verricht zijn, de toestand zo goed 
mogelijk reconstrueren. 

5 MEETNETOPTIMALISATIE 

Met behulp van het Kalman filter kan een optimale schatting van het verschijnsel en de 
variantie van de schatting worden berekend. De variantie is een maat voor de 
onbetrouwbaarheid van de berekening. Beschouw ter illustratie een proces h dat in een 
ruimtelijke dimensie x en in de tijd t varieert. Het Kalman filter produceert nu zowel de 
schatting h(x,t) als de variantie p(x,t) van deze schatting. Deze variantie is sterk afhankelijk 
van de beschikbare meetinformatie, de lokaties waar de gegevens worden ingewonnen, de 
meetfrequentie en de meetnauwkeurigheid. In figuur 5 is op een tijdstip t̂  dat er 
meetgegevens beschikbaar zijn, de variantie p(x,y als functie van x gegeven. Het ligt voor 
de hand dat p(x,t^) erg klein is in de meetlokaties en groter wordt naarmate x verder van 
een meetlokatie verwijderd is. Een analoog beeld wordt verkregen als men op een gegeven 
positie x. ergens tussen twee meetlokaties in, pfx^t) als functie van de tijd zou weergeven. 
Door de variantie p(x,t) als functie van x en t te bestuderen bij verschillende keuzes van 
meetlokaties, meetfrequenties en meetnauwkeurigheid kan het meetnet worden ingericht. 

? 

Figuur 5 De variantie als functie van x 
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Op de bovenstaande wijze kan met behulp van het Kalman filter bepaald worden welke 
meetinformatie noodzakelijk is om de gewenste nauwkeurigheid van de modelberekening te 
bereiken. Een belangrijk voordeel van Kalman filtering is hierbij dat voor lineaire modellen 
de meetgegevens zelf niet nodig zijn voor het optimaliseren van het meetnet. Alleen een 
geijkt model, de meetlokaties, meetfrequentie en de meetnauwkeurigheid zijn van belang. 

6 OPTIMALISATIE MEETNET WATERSTANDEN IN DE 
OOSTERSCHELDE 

In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente en het Waterloopkundig Laboratorium 
is er bij de Rijkswaterstaat onderzoek verricht naar het gebruik van Kalman filters ten 
behoeve van het filteren van een-dimensionale ondiepwaterstroming. Op basis van dit 
onderzoek is door het Waterloopkundig Laboratorium en de Rijkswaterstaat het WAKFIL 
systeem (simulatie WAterbeweging met behulp van Kalman FILtering) gebouwd. Het 
systeem is gebaseerd op de st. Venant vergelijkingen die zijn gediscretiseerd met behulp van 
het Preismann schema. Naast het corrigeren van de waterstanden en debieten, kunnen er met 
WAKFIL ook een aantal bodemwrijvingscoefficienten en een windoverdrachtscoefficient 
voortdurend bijgesteld worden. 

Ter illustratie van de toepassingsmogelijkheden van WAKFIL beschouwen we in figuur 6 
een schematisatie van de Oosterschelde. Deze bestaat uit een aantal aan elkaar gekoppelde 
kanalen. In de lokatie, aangegeven met de pijl, bleek het mogelijk de waterstand met behulp 
van het Kalman filter nauwkeurig te reconstrueren. Verificatie met metingen verricht in de 
bewuste lokatie gaf aan dat de spreiding van de reconstructiefout ongeveer 4.3 cm bedroeg. 

os ff<*r - -T^ERIKZEE X ^ > - r ^ / R A K ZU,D 

OSX O S H ^ " - - " ^ r 
O 

wp 
^KAPEL 

Figuur 6 Schematisatie van de Oosterschelde 
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Het gebruik van lineaire interpolatie tussen de twee dichtbijgelegen meetstations gaf een 
resultaat te zien van 5.9 cm. Dat het Kalman filter in dit geval nauwkeuriger resultaten 
geeft wordt vooral veroorzaakt door het feit dat er voor het interpoleren gebruik wordt 
gemaakt van een mathematisch fysisch model als extra informatie van het te interpoleren 
proces. 
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INTERPOLATE EN BEMONSTERING IN RUIMTE EN TIJD: STATISTIEK VAN 
EEN DYNAMISCH SEMIVARIOGRAM 

A. STEIN 

SAMENVATTING 

In deze studie wordt de temporele variatie van een dynamisch semivariogram gemodelleerd 
om veranderingen in ruimtelijke patronen als een functie van de tijd te onderzoeken. Een 
twee-staps interpolatie procedure wordt gebruikt om voorspellingen uit te voeren. Niet-
stationariteit in de tijd wordt gemodelleerd met behulp van een trend. Een optimaal 
bemonsteringsschema wordt gerealiseerd bij een van te voren vastgestelde betrouwbaarheid. 
Het is hierbij cruciaal om het aantal waarnemingen in de tijd te optimaliseren; in ruimtelijke 
zin dienen voldoende waarnemingen te worden verzameld om het semivariogram te bepalen. 
Het artikel wordt ge'illustreerd met een voorbeeld uit de verspreiding van de ziekte valse 
meeldauw in een rode kool veld. De geschetste methodes zijn algemeen toepasbaar op 
ruimte-tijds gegevens. 

1 INLEIDING 

Veel fenomenen in landbouw en milieu vertonen een gedrag dat zich ontwikkelt in ruimte 
en tijd. Een bekend voorbeeld is neerslag die ieder uur verandert, plantenziektes die zich 
in de loop van een groeiseizoen kunnen uitbreiden, verontreinigende stoffen die zich in de 
loop van jaren kunnen verspreiden in de bodem, satellietbeelden die veranderingen in bodem 
en vegetatie laten zien en grondwaterstanden die dagelijks kunnen fluctueren. Uiteraard zijn 
al deze verschijnselen van een totaal verschillende gedaante. Toch zijn er enkele 
gemeenschappelijke eigenschappen. 
i) op ieder tijdstip zijn als regel enige honderden tot duizenden waarnemingen 

beschikbaar; 
ii) waarnemingen op het ene moment zijn gecorreleerd met waarnemingen op een volgend 

moment; 
iii) waarnemingen op vaste tijdstippen zijn op verschillende plaatsen ruimtelijk gecorreleerd 

aan elkaar. 
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In het verleden heeft de aandacht zich geconcentreerd op de ontwikkeling en toepassing van 
ruimte-tijd-modellen (Bilonick, 1985; Loader & Switzer, 1989; Rouhani & Wackernagel, 
1990), culminerend in een algemene beschrijving van ruimte-tijds modellen in de zin van 
stochastische velden (Christakos, 1991). De belangrijkste toepassingen betreffen de bepaling 
van een netwerk om neerslag te meten (Rodriguez-Iturbe & Mejia, 1974), milieubepalingen 
(Bilonick, 1985), de verspreiding van ziektes in planten (Chellemi et al., 1988) en het 
bepalen van de natuurlijke rijkdom aan windenergie in Ierland (Haslett & Raftery, 1989). 

Waarnemingen die in ruimte en tijd verzameld zijn kunnen in principe geanalyseerd worden 
voor ieder tijdstip afzonderlijk, en zodoende worden beschouwd als realisaties van een 
stochastisch veld. Omgekeerd kan op iedere lokatie de reeks van waarnemingen die daar 
verzameld wordt in de loop der tijd worden geanalyseerd als een tijdreeks. Beide 
benaderingen zien de interactie in ruimte en tijd over het hoofd. 

In deze presentatie richt ik me op de analyse van een kenmerk dat waargenomen is volgens 
een willekeurig schema en meer in het bijzonder op zogenaamde indicator (0-1) variabelen. 
Een twee-staps procedure wordt geformuleerd om voorspellingen uit te voeren op niet 
bezochte plaatsen en niet waargenomen tijdstippen. Deze procedure is gebaseerd op een 
veranderend ruimtelijk patroon in de loop der tijd. Tevens wordt aandacht besteed aan 
optimale bemonstering in ruimte en tijd. De studie wordt ge'illustreerd met een voorbeeld 
uit landbouwkundig onderzoek. 

2 THEORIE 

2.1 Het dynamisch semivariogram 

Voor het beschrijven van de ruimtelijke variabiliteit op de tijdstippen t., j = l,...,k, is het 
uitgangspunt dat het aantal waarnemingen (N) aan een variabele voldoende is om het 
semivariogram te kunnen bepalen (N. > 100-150, Webster & Oliver, in press). De 
waarnemingen worden genoteerd als y(x(.,t.), waarin x;. de locatie in de ruimte aangeeft, 
i=l , . . . ,N. . Soms moet de waarneming beschouwd worden als de realisatie van een 
stochastische variabele, aangegeven als Yfy.t.), waarin een hoofdletter wordt gebruikt om 
de stochasticiteit aan te geven. Het semivariogram op tijdstip t. is gedefinieerd als 
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ytfr) = ±E[{Y{x+hx,t)-Y{xyt)n 

Y,(0) = 0 

(1) 

waarin Y(x,t,) en Y(x+hr,t,) een paar van variabelen vormt op de lokaties x en x+hv, 
gescheiden door een afstand r = | h j . Het symbool E geeft de verwachting aan. Merk op 
dat hier een stochastische notatie wordt gebruikt. Het semivariogram wordt geschat door 
verschillen van paren van waarnemingen die ongeveer een afstand r uit elkaar liggen te 
kwadrateren en daarvan de helft van het gemiddelde te bepalen: 

v r ) = ik) £ {yiXi+h^-y(x^ (2) 

Hierin is N(r) het totaal aantal paren op tijdstip t. dat ongeveer een afstand r uit elkaar ligt. 
Een combinatie van afstanden r en semivariogram waarden 7 (r) kan gebruikt worden om 
een model te fitten uit een collectie van toegelaten modellen. Deze modellen worden 
gekarakteriseerd door de drempelwaarde (sill) en de range. Een bijzonder model wordt 
gekarakteriseerd door slechts een parameter, namelijk de drempelwaarde alleen. Dit model 
heet het "puur nugget effect" en heeft een range gelijk aan 0. Een voorbeeld van een 
semivariogram model is het exponentiele model, gedefinieerd als 

~ (3) 
8fi) = c0*(l-6 JK(r))+il*(l-e *) 

waar de functie S^r) gelijk is aan 1 als r=0 en aan 0 als r # 0. De parameters A 
(drempelwaarde), cQ (nugget variantie), b (range) en c(/(A+c0) (relatief nugget effect) 
hangen af van het tijdstip t. Schattingen hiervoor kunnen verkregen worden met een niet-
lineaire schattingsroutine (bijvoorbeeld WLSFIT of de procedure NLIN in SAS). Door bij 
een dynamisch semivariogram de veranderende parameters te modelleren als een functie van 
de tijd ontstaat de mogelijkheid om het semivariogram op niet waargemomen tijdstippen vast 
te stellen. 
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2.2 Twee-staps ruimte-tijds interpolatie 

Interpolatie in ruimte en tijd komt neer op het voorspellen van de waarde YQ = Y(x0,t0), 
waar x0 een ruimtelijke coordinaat en i0 een tijdscoordinaat is. Met name betreft het 
momenten waarop geen waarnemingen zijn verricht: op de tijdstippen t. (j = l,...,k) kan 
ruimtelijk Kriging worden toegepast om de waarde te voorspellen op een niet bezochte 
lokatie. Laat T. = EA..Y(x.,t.) de voorspeller zijn van de waarde van Y(x0,t.) op tijdstip t., 
j = l,...,k, lineair in de waarnemingen Y(x,,t,), i=l , . . ,N. . De gewichten A/7 worden zodanig 

2 z 

bepaald dat de Kriging variantie a. , gedefinieerd als a. = var(T. - Y(x^,t.)) minimaal is. 
Dit levert de beste lineaire zuivere voorspellers op voor de waarden in k verschillende 
punten. De beste zuivere voorspeller U van de waarde van YQ = Y(x0,t0), lineair in de 
voorspellingen T-, j = l,...,k is gedefinieerd als 

v-tT-Y, V r E E W C M >
 (4) 

waar 0. een collectie van onbekende gewichten vormt. Deze gewichten worden zo bepaald 
dat Var(U-Y0) minimaal is. 

Het bepalen van de Kriging variantie, Var(U-Y(?), is onder algemene voorwaarden complex; 
met name moet een aanname gedaan worden met betrekking tot stationariteit in het ruimte-
tijds domein. Als dat onmogelijk of niet wenselijk is en de veranderingen als een functie 
van de tijd gemodelleerd worden met behulp van een polynomiale trend waarbij de 
waarnemingen op verschillende tijdstippen als onderling onafhankelijk worden beschouwd, 
dan wordt de Kriging variantie gegeven door 

var (f/-r0)=oJ+d1
2*ai+...+&Jt

2*aJ (5) 

2 2 

Hierbij is ay de Kriging variantie op t-, oQ de variantie op XQ, en t?. zijn de Kriging 
gewichten op t.. Een schatting voor oQ kan dan verkregen worden als de som van het 
nugget effect en de drempelwaarde van de semivariogram parameters, geschat op t0. De 
Kriging variantie is derhalve samengesteld uit Kriging varianties a. , gewogen volgens hun 
relatieve bijdrage aan de voorspeller, en de geschatte variantie GQ. Als k = 1 dan is een 
trend van graad 0 het maximaal haalbare, als k = 2 dan is de trend maximaal 1, voor k 
> 2 is in deze studie een trend van graad 2 gebruikt. De voorspeller U is een exacte 
voorspeller: in de waarnemingspunten worden de waarnemingen zelf voorspeld en is de 
Kriging variantie is gelijk aan 0. Als Y(x) een indicator variabele is, dan moeten de 
voorspellingen worden afgerond: als de voorspelde waarde groter is dan 0.5, dan is de 
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voorspelling gelijk aan 1, anders aan 0. 

De twee-staps ruimte-tijds interpolatie komt neer op het uitvoeren van k voorspellingen op 
de k waarnemingstijden voor de waarden met lokatie vector xQy die dezelfde ruimtelijke 
coordinaten bevat als de voorspellokatie. Hiervoor kunnen de k ruimtelijke semivario-
grammen worden gebruikt. Vervolgens wordt de waarde op XQ voorspeld door deze k 
voorspellingen te gebruiken. 

De kwaliteit van de voorspeller is in deze studie geevalueerd door alle waarnemingen op 
een bepaald tijdstip te onderdrukken en te voorspellen, gebruikmakend van de waarnemingen 
op de overige tijdstippen. De Gemiddelde Gekwadrateerd Fout (GGF) tussen voorspellingen 
en waarnemingen is vervolgens bepaald. Bovendien is gekeken hoe vaak de waarden 0 en 
1 correct voorspeld zijn. Tenslotte is gekeken hoe goed de fractie 1-en is voorspeld. 

2.3 Bemonstering in ruimte en tijd 

Optimale bemonstering in ruimte en tijd hangt af van zowel de dichtheid van het 
waarnemingennet in de ruimte als van het aantal bemonsteringstijdstippen. Om optimaliteit 
van een schema vast te stellen wordt een onderscheid gemaakt in A-optimaliteit en M-
optimaliteit. Een bepaalde bemonsteringsprocedure heet A-optimaal als de gemiddelde 
Kriging variantie minimaal is op niet bemonsterde dagen. Bij gebruikmaking van 
gridbemonstering hebben deze punten een ruimtelijke coordinaat in het centrum van vier 
waarnemingen en een tijdscoordinaat precies tussen twee waarnemingsmomenten in. Om een 
A-optimaal schema vast te stellen wordt eerst de dag die aanleiding geeft tot de laagste 
gemiddelde Kriging variantie bepaald. Vervolgens wordt de dag bepaald die aanleiding geeft 
tot een maximale reductie, enz. De procedure is beeindigd op het moment dat de Kriging 
variantie gereduceerd is tot een acceptabele waarde. Een schema heet M-optimaal als de 
maximale Kriging variantie minimaal is op niet bemonsterde dagen. Optimaal bemonsteren 
is dan gedefinieerd als het bemonsteren van die dagen dat de maximale Kriging variantie 
wordt geminimaliseerd. 
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3 TOEPASSING 

3.1 Inleiding 

In deze toepassing zal gebruik gemaakt worden van gegevens aan de gewasziekte 'valse 
meeldauw' op rode kool (Brassica Oleracea L.). Indien de juiste gegevens beschikbaar zijn 
dan kunnen de methoden verder worden toegepast op milieukenmerken, klimatologische 
kenmerken, hydrologische kenmerken, etc. 'Valse meeldauw' is een veel voorkomende 
ziekte in talloze landen over de hele wereld. Schade wordt veroorzaakt als bladeren in 
koolgewassen worden aangetast. De latentie periode van de ziekte is ongeveer 7 dagen, een 
periode die beinvloed wordt door klimatologische condities. De latentie periode is het kortst 
bij een luchttemperatuur van ca. 16°C. De ontwikkeling van een ziekte in de loop der tijd, 
gedefinieerd in termen van het toenemen van de ziekte en de ernst ervan, is van groot 
belang om inzichten te krijgen in het gedrag van een ziekte. Recentelijk zijn geostatistische 
methoden gebruikt (Chellemi et al., 1988; Johnson et al., 1991) Ook zijn veranderende 
ruimtelijke patronen in de tijd bestudeerd (Reynolds, et al., 1988). 

Een proefveld, gelokaliseerd bij Lienden in de Betuwe (coordinaten 51.57N, 5.3IE), bevatte 
2704 planten van de rode kool cultivar Vesta (52 x 52 planten). De afstand tussen de 
planten was gelijk aan 0.5 meter. De planten waren geplant op 22 mei 1991, en op 29 mei 
is een plant die de ziekte droeg in het centrum van het veld gemtro-duceerd. Deze plant 
diende als een puntbron, en is verwijderd op 3 juni. Het centrale gedeelte van het veld 
(2401 planten tot 22 juli, 1936 planten daarna vanwege tijdsfactoren) is gemonitord. 
Gedurende de periode van 5 juni tot 15 augustus is wekelijks gekeken naar de incidentie: 
een plant is al dan niet ziek (0: gezond, 1: ziek). 

3.2 Het dynamisch semivariogram 

Incidentie op verschillende tijdstippen is weergegeven in Figuur 1. Gemiddelde incidenties 
op de verschillende dagen is gegeven in Tabel 1. Het gewas is gezond aan het begin van 
de periode (incidentie = 0.066 op 5 juni). Gedurende de daarop volgende weken wordt het 
gewas meer en meer aangetast (de incidentie komt boven 0.95 op 1 juli). Het blijft 
vervolgens boven 0.95 tot 29 juli, waarna het gewas zich geleidelijk herstelt (incidentie 
wordt minder dan 0.5 op 12 augustus). 

Semivariogrammen zijn berekend en een exponentieel model is gefit (Figuur 2; geschatte 
parameters in Tabel 1). Goed gestructureerde modellen ontstaan gedurende de periode van 
5 juni tot 25 juni, gevolgd door een puur nugget effect model gedurende de daarop 
volgende weken (afgewisseld met een goed gestructureerd model op 15 juli, maar met een 
zeer korte range). De ruimtelijke variabiliteit neemt weer toe op 5 augustus, eerst in de 
vorm van een puur nugget model, terwijl een goed gestructureerd model verschijnt op 12 
augustus. 
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Uit Tabel 1 blijkt dat de nugget variantie hoog is gedurende de weken 3 en 4, en opnieuw 
gedurende de weken 10 en 11. De drempelwaarde is hoog gedurende de weken 2-4, en de 
range is hoog gedurende week 4. Een verklaring daarvoor is dat aanvankelijk zowel het 
aantal bronnen van de ziekte toeneemt als de ruimtelijke afhankelijkheid van de incidenties. 
Maar ook kunnen gunstige weersomstandigheden de ruimtelijke afhankelijkheid beinvloeden 
door het stimuleren van snelle infectie, een snelle groei, 

Tabel 1 Incidenties (gedeelte van geinfecteerde planten) en geschatte semivariogram-
parameters voor een exponentieel model op verschillende dagen 

Ueek 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Datum 

5 juni 
10 juni 
18 juni 
25 juni 

1 juli 
8 juli 

15 juli 
22 juli 
29 juli 

5 aug. 
12 aug. 

Dag 

0 
5 

13 
20 
26 
33 
40 
47 
54 
61 
68 

Aantal 
planten 

2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
1934 
1934 
1934 

Incidentie 

0.066 
0.204 
0.498 
0.625 
0.956 
0.970 
0.930 
0.943 
0.967 
0.685 
0.485 

Nugget Drempel 

c0 

0.043 
0.085 
0.156 
0.170 
0.035 
0.024 
0.029 
0.035 
0.032 
0.205 
0.221 

waarde 
A 

0.040 
0.127 
0.127 
0.131 
0.007 

0.037 
0.019 

0.029 

Range 

b 

9.81 
8.95 

12.05 
32.36 

1.71 

0.85 
0.02 

4.19 

Relatief 
Nugget 

0.518 
0.401 
0.551 
0.565 
0.833 
1.000 
0.439 
0.648 
1.000 
1.000 
0.884 

versnelde kolonisatie etc. Daarna is het gehele gewas aangetast, met slechts enkele planten 
op toevallige lokaties die niet aangetast zijn. Na 1 augustus sterft de ziekteverwekker af 
vanwege natuurlijke verwijdering van de zieke onderdelen van de plant, en zijn de 
weerscondities ongunstig voor de verspreiding van de ziekte, zodat het aantal bronnen van 
de ziekte afneemt. Het herstel van het gewas geschiedt aanvankelijk volgens een toevallig 
patroon (op 5 augustus), daarna toont het semivariogram dat er een ruimtelijke structuur 
gaat ontstaan in de vorm van een beter gestructureerd model (op 12 augustus). Dit lijkt erop 
te wijzen dat er ruimtelijke patronen gaan ontstaan in de planten die zich hersteld hebben. 

Het relatieve nugget effect is altijd hoger dan 0.4 en is gelijk aan 1 in de weken 6, 9 en 
10. Het ruimtelijk afhankelijke gedeelte van de variantie is daarom alleen aanzienlijk 
gedurende het begin van de ziekte (ook gedurende de weken 7 en 8, maar dan is de waarde 
van de range klein), en is afwezig gedurende het midden gedeelte van de ziekte. 
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3.3 Interpolatie in ruimte en tijd 

De gemiddelde gekwadrateerde fout (GGF) voor de voorspelling naar testpunten op de 
verschillende dagen is gegeven in Tabel 2. De totale GGF is gelijk aan 0.190. Dat betekent 
dat de kans dat de juiste waarde voorspeld wordt gelijk is 0.56. Deze waarde verandert 
gedurende de tijd. In het bijzonder zijn de GGF waarden laag gedurende de periode dat het 
gehele veld geinfecteerd is, hetgeen correspondeert met een grote kans om correct te 
voorspellen (i.e. van dag 26 tot 54). Interpolatie naar dag 20, de dag dat een uitzonderlijke 
ruimtelijke structuur werd gesignaleerd, 

Tabel 2 Voorspeld gedeeke van het aantal geinfecteerde planten en de fracties van het 
aantal werkelijk geinfecteerde en werkelijk niet geinfecteerde planten en de 
GGF waarden op verschillende dagen 

Dag 

0 
5 

13 
20 
26 
33 
40 
47 
54 
61 
68 

Totaal 

* inf: 
n-i: 

Geinfecteerd 
gedeette 

Actueel 
0.07 
0.20 
0.50 
0.63 
0.96 
0.97 
0.93 
0.94 
0.97 
0.69 
0.49 

Voorsp. 
0.19 
0.07 
0.62 
0.95 
0.95 
0.98 
0.99 
0.99 
0.97 
0.70 
0.67 

geinfecteerd 
niet gefnfecteerd 

Correct voorspeld 
gedeelte 

inf. 
0.78 
0.28 
0.84 
0.97 
0.96 
0.98 
0.99 
0.99 
0.97 
0.71 
0.73 

n-i 
0.86 
0.99 
0.60 
0.09 
0.22 
0.18 
0.08 
0.07 
0.17 
0.33 
0.40 

GGF-waarde 

0.149 
0.155 
0.280 
0.363 
0.071 
0.042 
0.074 
0.060 
0.052 
0.407 
0.442 

0.190 

levert onzekerheden op. Dit geldt ook voor het voorspellen naar de eerste en de laatste dag, 
toe te schrijven aan extrapolatie. Wat lastiger te interpreteren zijn de slechte voorspellingen 
op dag 5. De oorzaak daarvan is vermoedelijk dat hiervoor waarnemingen worden gebruikt 
van dag 0, waar de ziekte nog in het geheel niet optreedt, en van dag 12. Het voorspellen 
van zeldzame gebeurtenissen, dat wil zeggen van gezonde planten gedurende de weken 5-9 
en van zieke planten in het begin van het groeiseizoen blijft een hachelijke zaak. Toch lijkt 
vergelijkend onderzoek erop te wijzen dat de geschetste procedure beter functioneert dan 
andere ruimte tijds interpolatie procedures. 
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3.4 Optimale bemonsteringsstrategieen 

Zowel de gemiddelde Kriging variantie als het maximum dat op een niet-gemonitorde dag 
wordt waargenomen is gegeven in Tabel 3 als een functie van het aantal monitor dagen. Als 
het aantal monitor dagen groter wordt dan 3 dan nemen zowel de gemiddelde als de 
maximale Kriging variantie systematisch af als een functie van het aantal waarnemingsdagen. 

De eerst geselecteerde waarnemingsdag bij A-optimaliteit is dag 33, het midden van de 
waarnemingsperiode. De volgende twee geselecteerde waarnemingsdagen, de dagen 0 en 54, 
zijn aan het begin en dicht bij het einde van de periode. In feite is dag 54 de dag dat het 
herstel van het gewas inzet. De volgende geselecteerde waarnemingsdagen zijn 

Tabel 3 Gemiddelde en maximale Kriging variantie op niet gemonitorde dagen als een 
functie van het aantal geselecteerde waarnemingsdagen en de dagnummers 

Aantal 
dagen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

A-optimaliteit 
Dag-

numnver 

33 
0 

54 
53 
30 

1 
55 
28 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
20 
19 
68 

Gemiddelde 
KV 

0.172 
0.207 
0.194 
0.186 
0.178 
0.176 
0.174 
0.173 
0.172 
0.171 
0.169 
0.168 
0.166 
0.165 
0.163 
0.157 
0.151 
0.138 

M-optimaliteit 
Dag* Maximum 

nummer KV 

33 0.280 
54 0.383 
0 0.487 

53 0.416 
29 0.383 
55 0.361 
52 0.349 
30 0.337 
28 0.330 
51 0.324 
31 0.320 
50 0.316 
32 0.314 

1 0.311 
27 0.309 
16 0.262 
49 0.260 
68 0.254 

gecentreerd rond deze twee dagen. Merk op, dat dagen met een duidelijke ruimtelijke 
structuur (rond de dagen 5 tot 11) pas worden geselecteerd als er meer dan 8 sampling 
dagen moeten worden gebruikt. Dit verschijnsel is toe te schrijven aan de gevolgde 
interpolate procedure, waar het monitoren op de allereerste dag de waarnemingen op de 
overige dagen met voldoende precisie voorspelt. Ook bij M-optimaliteit loopt de (maximale) 
Kriging variantie systematisch terug als een functie van het aantal gemonitorde dagen. Het 
patroon voor het selecteren van monitoring dagen voor de eerste 6-7 dagen loopt synchroon 
aan het patroon bij M-optimaliteit. Verschillen treffen we pas aan als meerdere dagen 
worden geselecteerd. A-optimaliteit en M-optimaliteit leveren derhalve vergelijkbare 
waarnemingsschema's op. 
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Met betrekking tot het aantal waarnemingen op een specifieke dag bleek dat een toename 
van de afstand van 1 naar 2 planten slechts een minieme invloed had op de optimaliteits-
criteria (< 0.001). Het blijkt dat er slechts voldoende waarnemingen moeten zijn om het 
semivariogram te schatten. Optimale bemonsteringsstrategieen moeten zich derhalve richten 
op het aantal tijdstappen en niet op de ruimtelijke waarnemingsdichtheid. 

Het is aan de veldonderzoeker en zijn beschikbare middelen om vast te stellen welke 
precisie en hoeveel monitor dagen haalbaar zijn. Deze methode geeft aan hoe een beslissing 
kan worden genomen met betrekking tot het aantal sampling dagen op een moment dat een 
soortgelijke variabiliteit in ruimte en tijd wordt aangetroffen als in deze studie. 

4 CONCLUSIES 

Deze studie heeft laten zien hoe een geostatistische analyse in het ruimte-tijds domein kan 
worden uitgevoerd. De belangrijkste conclusies zijn: 
1. Twee-staps ruimte-tijds interpolatie is aantrekkelijk om te gebruiken als veel 

waarnemingen op weinig tijdstippen verzameld zijn, omdat het essentieel gebruik maakt 
van een dynamisch semivariogram. 

2. Optimale bemonsteringsstrategieen dienen zich primair te concentreren op het 
bemonsteren van voldoende tijdstippen. De invloed van het aantal ruimtelijke lokaties 
op de strategieen is gering. 
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PROCESKENNIS EN STATISTIEK IN BODEM EN WATER (Lezingendag 21 januari 1993) 
Rapporten en Nota's No. 30 van de CHO-TNO 

VALIDATIE VAN COMPLEXE REKENMODELLEN MET BEHULP VAN 
MEETGEGEVENS 

D.P. Dee 

SAMENVATTING 

Validatie omvat meer dan het vergelijken van modelberekeningen met meetgegevens. 
Veranderingen in de aard van rekenmodellen, in de ontwikkelmethoden en in het gebruik, 
hebben gevolgen voor het validatieproces. Er moet relatief meer gedaan worden met minder 
metingen; onderbouwing van resultaten met behulp van technisch-inhoudelijke 
beschouwingen wordt steeds belangrijker. Documentatie staat hierbij centraal. 

1 INLEIDING 

Niet lang geleden was het zo dat een rekenmodel geprogrammeerd werd voor een specifiek 
doel door een specialist, die vaak ook zelf de voornaamste gebruiker van het model was. 
In de huidige praktijk van technisch-wetenschappelijk onderzoek en advisering is de situatie 
radicaal aan het veranderen. 

Ten eerste maken we tegenwoordig gebruik van flexibele modelsystemen: kwalitatief 
hoogwaardige rekenmodellen die op verschillende manieren gecombineerd en ingezet kunnen 
worden bij het oplossen van praktijkproblemen. Zo kan een stromingsmodel gekoppeld 
worden aan een sediment-transportmodel ten behoeve van onderzoek naar veranderingen in 
het Nederlandse kustprofiel; hetzelfde stromingsmodel kan echter ook gebruikt worden, in 
combinatie met biochemische modelcomponenten, bij waterkwaliteitsstudies. Ten gevolge van 
deze ontwikkeling wordt het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om een eindig aantal 
specifieke, verifieerbare kwaliteitscriteria te formuleren waaraan een modelcomponent moet 
voldoen. Immers, de soort informatie die het model genereert en de vereiste nauwkeurigheid 
van deze informatie, zijn sterk afhankelijk van het uiteindelijke doel van de 
modelberekening. 
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Met betrekking tot modelvalidatie betekent dit dat er behoefte is aan een breed en 
genuanceerd beeld van het toepasbaarheidsgebied van het model en van de nauwkeurigheid 
van modelresultaten. 

Een tweede belangrijke tendens is dat rekenmodellen niet langer door een of enkele 
individuen ontwikkeld worden, maar door projectteams. Modelontwikkeling is een 
interdisciplinaire taak, die specialistische kennis vereist op relevante gebieden uit de fysica, 
maar ook uit de toegepaste wiskunde, numerieke analyse, en informatica. De toenemende 
mate van specialisatie is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de snelle 
ontwikkelingen die op al deze kennisgebieden plaatsvinden. State-of-the-art rekenmodellen 
vertegenwoordigen een enorme investering in kennis; in de vorm van software wordt deze 
kennis geintegreerd en beschikbaar gemaakt. 

Hieruit volgt, dat wat validatie betreft, er extra aandacht besteed moet worden aan het 
overzichtelijk maken van de diverse technisch-inhoudelijke aspecten die aan het model ten 
grondslag liggen, omdat dit noodzakelijk is om inzicht te kunnen verkrijgen in de 
uiteindelijke kwaliteit van het rekenmodel. 

Een derde facet van de veranderende praktijk van modelleren heeft te maken met de 
gebruikers. Deze zijn niet langer uitsluitend deskundigen die zelf betrokken zijn geweest bij 
het ontwerp en bij de implementatie van het model. Rekenmodellen worden steeds vaker 
gebruikt door personen die een direct belang hebben bij de resultaten, zoals beleidmakers 
of hun adviseurs. Operationeel beheer van waterbouwkundige constructies is een interessant 
voorbeeld van een taak die uitgevoerd wordt door operateurs die hun beslissingen ter plekke 
ondersteunen met real-time modelberekeningen. Naarmate de complexiteit van een 
rekenmodel toeneemt en de gebruiker verder verwijderd staat van de technisch-inhoudelijke 
kern van het model, verhult zich deze kern letterlijk en figuurlijk achter de schermen van 
de grafische user interface. 

Dit onderstreept de noodzaak een overzicht te creeren van aspecten die de kwaliteit van het 
rekenmodel be'invloeden, en om dit overzicht toegankelijk te maken voor de gebruiker. 
Deze heeft behoefte aan een realistisch en bruikbaar beeld van de onzekerheden die een rol 
spelen bij de modelberekeningen waarvan hij afhankelijk is. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat ten gevolge van veranderingen in de aard, in de 
wijze van ontwikkelen, en in de manier van gebruik van rekenmodellen, ook de term 
modelvalidatie een nieuwe betekenis behoeft. Validatie kan niet langer opgevat worden als 
het achteraf aantonen van de nauwkeurigheid van een model door bijvoorbeeld een 
vergelijking te maken tussen modelresultaten en meetgegevens. In de letterlijke betekenis van 
het woord (geldig verklaren) is validatie van de huidige generatie rekenmodellen onmogelijk. 
Een praktisch bruikbare interpretatie van validatie is misschien kwaliteitsbeheer. 
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Dit benadrukt het procesmatige karakter, en geeft aan dat validatie een *open-ended affair' 
is: men valideert vanaf de beginfase van modelontwerp, gedurende ontwikkeling en 
implementatie, en men blijft valideren tijdens het gebruik van het model. De term 
kwaliteitsbeheer suggereert cx)k terecht het cruciale belang van documentatie. 

Deze visie op het begrip modelvalidatie wordt in detail uiteengezet in Dee & van der Marel 
(1991). Daar wordt beschreven welke inhoudelijke aspecten van modelontwikkeling aandacht 
behoeven in het validatieproces, en er wordt een kader gesuggereerd waarin validatie-
activiteiten geplaatst kunnen worden. 

2 METEN IS WETEN? 

Wat is nu de rol van meetgegevens bij modelvalidatie? Het is een onmiskenbaar feit dat de 
meest overtuigende manier van toetsing van een rekenmodel uiteindelijk bewerkstelligd 
wordt door middel van een confrontatie met meetgegevens. 'Meten is weten' wordt wel eens 
gezegd; in ieder geval is het zo dat metingen ons een direct contact verschaffen met de 
werkelijkheid die we trachten te modelleren. Het is niet voor niets dat opdrachtgevers van 
onderzoeksprojecten waarbij rekenmodellen een belangrijke rol spelen, vaak eisen dat de 
modelberekeningen vergeleken worden met onafhankelijk verkregen metingen. Wat dichter 
bij huis zien we bijvoorbeeld dat voorspellingen omtrent klimaatveranderingen die 
mogelijkerwijs plaats vinden, geen voet aan de grond krijgen zolang de gebruikte modellen 
niet in staat zijn het historisch gemeten klimaat te reproduceren. 

Er zijn echter een aantal belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij het gebruik van 
meetgegevens ten behoeve van modelvalidatie. In de eerste plaats hebben metingen 
doorgaans betrekking op een specifieke situatie, terwijl de modellen die we wensen te 
valideren juist generiek van aard zijn. In de tweede plaats geven modellen een steeds grotere 
hoeveelheid detailinformatie: de groei in het volume modelgegevens is aanzienlijk sneller 
dan de groei in het volume meetgegevens, 'remote sensing' ten spijt. Uit deze twee 
opmerkingen volgt dat de mogelijkheden om rekenmodellen te valideren met behulp van 
meetgegevens, steeds beperkter zullen worden. 

Dan resteren er twee mogelijkheden: of validatie van de nieuwe generatie rekenmodellen 
wordt steeds minder goed mogelijk, of er moeten manieren zijn om rekenmodellen te 
valideren met relatief weinig meetgegevens. We gaan er van uit dat het laatste het geval is. 
Dit betekent dat er meer bereikt moet worden met minder gegevens. Voor een groot deel 
zal validatie bestaan uit onderbouwing; dat wil zeggen, het uitvoeren van rekenexperimenten 
en modelanalyses die leiden tot inzichten in de toepasbaarheid van het model en in de 
verwachte nauwkeurigheid van de rekenresultaten. Wat betreft het gebruik van meetgegevens 
zal er steeds meer behoefte zijn aan methoden die een minimum aan meetinformatie 
maximaal benutten. 
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Dit brengt ons bij het thema van deze lezingendag: hoe combineert men procesinformatie 
(lees: rekenmodellen) met statistiek (lees: bewerking van meetgegevens), in dit geval om zo 
veel mogelijk te weten te komen over de relatie tussen model en werkelijkheid (lees: 
validatie)? 

3 EEN EENVOUDIG VOORBEELD 

Onlangs verschenen twee speciale afleveringen van het tijdschrift Advances in Water 
Resources, geheei gewijd aan modelvalidatie (Hassanizadeh & Carrera, 1992a,b). In het 
voorwoord beschrijven de redacteuren hun visie op het onderwerp, die overigens zeer goed 
verenigbaar is met het voorgaande. Een van hun conclusies luidt dat, ten behoeve van 
modelvalidatie, het niet voldoende is aan te tonen dat een model een nauwkeurige weergave 
van metingen kan genereren. Zij hanteren hierbij een eenvoudig, maar uiterst effectief 
voorbeeld. Wij herhalen hier dit voorbeeld en gaan er wat dieper op in om een aantal 
punten te verduidelijken. 

Het voorbeeld betreft de beweging van een voorwerp in vrije val. Het schijnt dat Aristoteles 
reeds een theorie voor dit verschijnsel heeft bedacht; deze stelt dat het voorwerp, vanaf het 
moment dat het losgelaten wordt, met een constante snelheid zal vallen. De grootte van deze 
snelheid hangt af van de aard van het voorwerp en van de aard van het medium waarin het 
zich bevindt. Uitgedrukt in een formule: 

v(t) = vO, t > tO. (A) 

Enige eeuwen later ontstond een nieuwe theorie, toegeschreven aan Galileo. Hierin wordt 
gesteld dat de snelheid van het vallende voorwerp evenredig met het tijdsverloop zal 
toenemen vanaf een bewegingloze begintoestand. Dus: 

v(t) = g(t - tO), t > tO. (G) 

In het linker paneel van Figuur 1 worden beide theorieen vergeleken met experimentele 
waarnemingen van een vallend voorwerp. Hieruit blijkt dat model (A) beter overeenkomt 
met de waarnemingen dan model (G). Als men dus de mate van overeenkomst tussen 
metingen en theoretisch voorspelde waarden hanteert als criterium voor modelvalidatie, dan 
zou (G) in ieder geval verworpen worden, terwijl (A) wellicht geldig verklaard zou kunnen 
worden. 
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(G) 

(A) 
o o o o o o-

Figuur 1 Modellen van Aristoteles (A) en Galileo (G) in vergelijking met waarne-
mingen van een voorwerp in vrije val. In het rechter paneel zijn de 
modellen gecalibreerd op de waarnemingen 

Dit is natuurlijk onzin. Wij weten inmiddels voldoende om de geldigheid van beide 
theorieen vol vertrouwen te kunnen beschrijven. Een meer geavanceerde theorie zou in 
aanmerking nemen dat er twee krachten een dominante rol spelen in deze situatie. Naast de 
zwaartekracht is dit de remmende kracht in tegenovergestelde richting ten gevolge van de 
weerstand van het medium. Deze weerstand neemt toe met de snelheid van het voorwerp, 
totdat beide krachten met elkaar in evenwicht zijn. Voor 4t-t0 voldoende klein' geldt dus bij 
benadering het model van Galileo, als voor g in vergelijking (G) de zwaartekrachts-
coefficient ingevuld wordt. Voor 4t-t0 voldoende groot* is echter de theorie van Aristoteles 
beter in staat de werkelijkheid te beschrijven, als voor vO in vergelijking (A) de uiteindelijke 
valsnelheid van het voorwerp genomen wordt. 

In dit zeer eenvoudige voorbeeld is het niet moeilijk om precies aan te geven onder welke 
omstandigheden de twee theorieen toepasbaar zijn. In een realistische situatie, waar 
complexe fysische verschijnselen gesimuleerd worden, zal dit minder duidelijk zijn. In elk 
geval moet geconcludeerd worden dat een vergelijking van modelresulaten met meetgegevens 
een bedrieglijk resultaat op kan leveren, en dat dit in geen geval het enige criterium voor 
model validatie mag zijn. 

Laten wij nog iets verder op dit voorbeeld ingaan. Stel dat men op basis van een van de 
theorieen een rekenmodel wil ontwikkelen, maar dat de parameters vO in (A) en g in (G) 
onbekend zijn. De enige manier om, zonder additionele kennis, deze parameters te schatten 
is door gebruik te maken van waarnemingen. Men wil immers dat het rekenmodel de 
werkelijkheid beschrijft; kies daarom de waarde van een onbekende parameter zodanig dat 
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de modelresultaten zo dicht mogelijk bij de metingen liggen. Dit is het zogenaamde 
'goodness-of-fit' criterium voor parameterschatting, dat in de praktijk vrijwel altijd de basis 
vormt voor modelcalibratie. 

Het resultaat van deze parameterschatting geeft voor ieder model de kleinste-
kwadratenbenadering van de meetpunten. In het rechter paneel van Figuur 1 worden de twee 
gecalibreerde modellen met de meetgegevens vergeleken. Terwijl beide modellen nu de 
meetpunten beter benaderen dan voorheen, mag men hieruit niet afleiden dat ze door de 
calibratie verbeterd zijn. Dit onderstreept de al eerder gemaakte opmerking dat de mate van 
goodness-of-fit' van een model niet altijd iets zegt over de kwaliteit, zeker niet als het 
model gebruikt dient te worden voor het doen van voorspellingen. 

Model (A) is zelfs volledig ongeschikt in die zin, omdat de valsnelheid vO afhankelijk is van 
zowei het voorwerp zelf als van de aard van het medium waarin het zich bevindt. Dit model 
moet dus bij iedere toepassing opnieuw gecalibreerd worden; het dient sleehts als 
interpolatiemethode. Model (G) daarentegen heeft wel een zekere voorspellende waarde, 
omdat de parameter g een fysische constante is. Ondanks de gebrekkigheid van het model 
in de zin dat het bepaalde fysische effecten negeert, is het wel degelijk in staat om nuttige 
informatie te genereren die betrekking heeft op nieuwe omstandigheden. 

Op welke manier kunnen de modellen (A) en (G) dan wel gevalideerd worden, en welke 
rol spelen metingen hierbij? Dit is het moment om de traditionele betekenis van validatie 
(= toetsing aan metingen) overboord te gooien, en de nieuwe betekenis (= kwaliteitsbeheer) 
te adopteren. 

Validatie bestaat dan voor een belangrijk deel uit het zorgvuldig onderbouwen van de 
theorie die ten grondslag ligt aan het model. Iedere theorie is gebaseerd op bepaalde 
aannames en benaderingen die consequenties hebben voor de toepasbaarheid en 
nauwkeurigheid van het model. De onderbouwing van de modellen (A) en (G) is al 
besproken. Dit leidt bijvoorbeeld tot het inzicht dat (G) strikt genomen sleehts van 
toepassing is in een vacuum; meer in het algemeen geldt (G) bij benadering tot het moment 
dat de weerstand van het medium een significante rol begint te spelen. 

Pas als dergelijke inzichten beschikbaar zijn kan meetinformatie op een nuttige manier 
gebruikt worden, bijvoorbeeld om een model te calibreren. Dan blijkt dat de best mogelijke 
schatting van de parameter g in (G) op basis van de beschikbare metingen verkregen wordt 
door een benadering van de afgeleide te berekenen voor t=tO van de kromme die de 
meetpunten verbindt. 
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Naarmate de complexiteit van een rekenmodel toeneemt, zal het moeilijker worden het 
toepasbaarheidsgebied van het model in kaart te brengen en inzicht te verkrijgen in de 
nauwkeurigheid van de modelresultaten. Niet alleen de gehanteerde theoretische beschrijving 
van de fysica speelt hierbij een rol, maar ook de numerieke benaderingen die toegepast 
worden om oplossingen van de modelvergelijkingen te kunnen uitrekenen. Het is geen 
eenvoudige zaak de vele factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke modelfout expliciet 
te maken. Dit maakt het echter niet minder noodzakelijk. 

4 EEN REALISTISCH VOORBEELD 

Wij beschrijven nu in het kort een realistische toepassing van een rekenmodel waarbij 
meetinformatie gebruikt wordt om het model te calibreren en om het van randvoorwaarden 
te voorzien. In deze toepassing wordt de calibratie zorgvuldig onderbouwd, zodat dan ook 
iets gezegd kan worden over de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat. 

Het praktische probleem dat in dit voorbeeld aan de orde is betreft de verspreiding van 
koelwater na lozing in een stationair stromende rivier. In de modelstudie, gerapporteerd 
door De Valk (1990) en Swertz (1990), wordt een gedeelte van de Waal bij Nijmegen 
gesimuleerd door middel van een waterbewegingsmodel en een transportmodel voor 
warmteverspreiding. Figuur 2 toont een schematisatie van het gesimuleerde gebied. Net 
bovenstrooms van de instroomrand bevindt zich een energiecentrale die haar koelwater uit 
het Maas-Waal kanaal onttrekt en vervolgens het opgewarmde koelwater loost aan de 
zuidoever van de Waal. 

Wij zullen hier niet de volledige theoretische achtergrond van het rekenmodel beschrijven, 
maar volstaan bij wijze van illustratie met het noemen van een aantal aspecten. Voor de 
simulatie van de waterbeweging wordt gebruik gemaakt van een ondiepwatermodel, dat 
bestaat uit vergelijkingen voor behoud van massa en impuls. Warmtetransport wordt 
gesimuleerd met een advectie-diffusievergelijking. Aannames in het model betreffen 
bijvoorbeeld het stationaire karakter van de stroming en de hydrostatische drukverdeling. 
De temperatuurverdeling over de diepte van de rivier wordt uniform verondersteld. 
Warmteverlies treedt op uitsluitend via overdracht naar de atmosfeer. 

Het doel van de modelstudie is in dit geval het voorspellen van de temperatuurverdeling 
benedenstrooms. De gegevens die nodig zijn om dit te kunnen berekenen, zijn de verdeling 
van stroomsnelheid en temperatuur aan de instroomrand, en de waterstand aan de 
uitstroomrand. 

Verder zijn er een aantal modelparameters die gespecificeerd moeten worden, zoals de 
diffusiecoefficient in de warmtetransportvergelijking, een coefficient die de bodemruwheid 
beschrijft, en de windsnelheid die de warmte-uitwisseling met de atmosfeer beinvloedt. 
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Figuur 2 Schematisatie van het gemodelleerde segment van de Waal 
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Er zijn metingen beschikbaar van het debiet en de waterstand aan de open randen van het 
gebied. Daarnaast wordt er in deze studie gebruik gemaakt van waarnemingen van de 
thermisch-infrarood (TIR) straling van de stromende rivier, waaruit de temperatuur aan het 
wateroppervlakte afgeleid kan worden; zie Figuur 3b. 

Er bestaan in deze studie nogal wat onzekerheden met betrekking tot de gegevens die nodig 
zijn om te kunnen gaan rekenen. De genoemde modelparameters (diffusiecoefficient, 
bodemruwheid, windsnelheid) zijn onbekend, en de verdeling van de stroomsnelheid langs 
de instroomrand is onzeker omdat alleen het totale debiet gemeten is. Gelukkig is er ook 
relatief veel meetinformatie beschikbaar. Het doel is nu hiervan zo goed mogelijk gebruik 
te maken om de onzekerheden in het model te reduceren, en daarmee de kwaliteit van de 
modelvoorspellingen te verbeteren. 

Als eerste stap is een gevoeligheidsonderzoek uitgevoerd, om inzicht te verkrijgen in de 
mate van afhankelijkheid van de relevante modeluitvoer (de benedenstroomse 
temperatuurverdeling) ten opzichte van de onzekere parameters. Voor een gedeelte bestaat 
dit onderzoek uit rekenexperimenten met het model, maar belangrijk is ook om bij de 
interpretatie van de resultaten de bovengenoemde modelaannames in aanmerking te nemen. 
Wij gaan daar hier niet verder op in; de belangstellende lezer wordt verwezen naar de 
uitvoerige beschouwingen in De Valk (1990) en Swertz (1990). 

Uit deze analyse bleek dat vooral de diffusiecoefficient en de bovenstroomse 
snelheidsverdeling een belangrijke invloed hebben op het resultaat. Daaruit volgt dat de 
onzekerheid in deze parameters gereduceerd moet worden om redelijke voorspellingen te 
kunnen doen. Vervolgens zijn deze parameters geschat op basis van de TIR gegevens. 

De methode die hier gebruikt wordt om modelparameters te schatten, is in principe dezelfde 
die in het voorgaande voorbeeld gehanteerd werd: bepaal de parameterwaarden zodanig dat 
het modelresultaat zoveel mogelijk op de metingen lijkt. In dit geval, omdat de 
afhankelijkheid van de modelresultaten ten opzichte van de te schatten parameters niet 
expliciet zichtbaar is, wordt gebruik gemaakt van optimale besturingstheorie voor het 
bepalen van de parameterwaarden (zie ook Van den Boogaard, 1988). Er doen zich 
natuurlijk allerlei technische problemen voor die onder andere te maken hebben met de 
kwaliteit van de TIR-waarnemingen zelf, maar daar zullen wij in deze korte beschrijving 
gemakshalve niet op ingaan. 
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Figuur 3 Van onder naar boven: (a) berekening van temperatuurverspreiding met 
het gecalibreerde model; (b) temperatuurverspreiding afgeleid van TIR-
waarnemingen; (c) verschil tussen (a) en (b) 
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In de uiteindelijke modelberekening is gebruik gemaakt van redelijke, op inzicht en ervaring 
gebaseerde waarden voor de overige onzekere modelgegevens. Op basis van het 
gevoeligheidsonderzoek was dit gerechtvaardigd. Het resultaat van de berekening toont 
Figuur 3a. 

Het feit dat de door het model berekende temperatuurverspreiding nu redelijk goed 
overeenkomt met de uit de TIR gegevens afgeleide informatie is weliswaar geruststellend, 
maar zegt op zichzelf weinig over de kwaliteit van het model. Het zou zelfs mogelijk 
geweest zijn een betere overeenstemming te krijgen door een groter aantal parameters te 
calibreren: hoe meer vrijheidsgraden er in het model toegestaan worden, hoe beter de 
meetgegevens gereproduceerd kunnen worden! 

Door eehter zorgvuldig de onderbouwing van het model in aanmerking te nemen en de 
gevoeligheid van de verschiilende parameters te onderzoeken, is hier meer bereikt dan het 
reproduceren van meetgegevens. Met name heeft de studie geleid tot een schatting van de 
warmte-diffusiecoefficient waarvan verwacht kan worden dat deze voor het betreffende 
gebied geldig is, onder verschiilende hydrodynamische omstandigheden. 

5 CONCLUSIES 

De strekking van dit artikel is dat validatie meer omvat dan het vergelijken van 
modelberekeningen met meetgegevens. Veranderingen in de aard van rekenmodellen, in de 
wijze van ontwikkeling en gebruik, hebben gevolgen voor het validatieproces. Er moet 
relatief meer gedaan worden met minder metingen; onderbouwing van resultaten met behulp 
van technisch-inhoudelijke beschouwingen wordt steeds belangrijker. Documentatie staat 
hierbij centraal. 

Hoewel deze conclusies wellicht niet zo opzienbarend zijn, hebben zij verstrekkende 
gevolgen voor onderzoeksinstituten waar rekenmodellen belangrijke produktiemiddelen 
vertegenwoordigen. Het boven water halen en op een overzichtelijke manier presenteren van 
de theoretische achtergronden en implementatiemethoden die aan een rekenmodel ten 
grondslag liggen, is geen eenvoudige zaak; het is in de praktijk dan ook (nog) niet 
gebruikelijk. 

Bij het Waterloopkundig Laboratorium is de laatste jaren hard gewerkt aan een consistente 
aanpak van modelvalidatie, waarbij veel aandacht wordt besteed aan bovengenoemde 
uitgangspunten (Dee & van der Marel, 1991). Een van de concrete, produkten van deze 
inspanning is een systematiek voor het documenteren van het validatieproces. Voor een 
gegeven rekenmodel resulteert dit in een validatiedocument, gericht aan de gebruiker, waarin 
een overzicht gegeven wordt van de doelstellingen en resultaten van het validatieproces. Het 
is de bedoeling dat het validatiedocument een vast onderdeel zal worden van de 
systeemdocumentatie die bij software geleverd wordt. 
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STEEKPROEFOPZETTEN VOOR REGIONALE INVENTARISATIE VAN 
FOSFAATVERZADIGING: HET NUT VAN BODEM- EN LANDGEBRUIKS-
KAARTEN 

DJ. BRUS 

SAMENVATTING 

Hoe nuttig is voorinformatie over de bodemgesteldheid en het landgebruik voor het schatten 
van gebiedsgemiddelden van fosfaatadsorptie-karakteristieken van de bodem? Deze vraag 
werd beantwoord voor twee gebieden met verschillen in mestproduktie en fosfaatbindend 
vermogen. De voorinformatie was in kaartvorm aanwezig en kon daarom worden gebruikt 
voor stratificatie in aselecte steekproeven. Drie stratificatie-types zijn geanalyseerd, namelijk 
naar landgebruik, naar bodemkaarteenheid en naar beide, in combinatie met drie allocatie-
types, namelijk evenredig, optimaal en sub-optimaal. De efficientie van de 
steekproefopzetten die op deze manier ontstaan, is bepaald met de gegevens van een 
werkelijk uitgevoerde steekproef uit elk van de twee gebieden. De winst door stratificatie 
is bepaald door de nauwkeurigheid van de schattingen te vergelijken met die van 
enkelvoudig aselecte steekproeven van gelijke omvang. Voor het fosfaatbindend vermogen 
en het huidige fosfaatgehalte levert stratificatie met de bodemkaart in beide gebieden 
schattingen op die gemiddeld twee keer zo nauwkeurig zijn dan die bij enkelvoudig aselecte 
steekproeven. Voor de fosfaatverzadigingsgraad en de fosfaatverzadigde oppervlakte is alleen 
in het gebied met lage mestproduktie winst geconstateerd. 

1 INLEIDING 

Eutrofiering van het oppervlaktewater is een belangrijk milieuprobleem in Nederland. Het 
wordt onder andere veroorzaakt door de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater waaraan 
ook de landbouw een bijdrage levert. Landbouwgronden, met name in de zand-gebieden, 
worden intensief bemest. Het fosfaat dat niet door de planten wordt opgenomen accumuleert 
in de bodem. Doordat de vastleggingscapaciteit (fosfaatbindend vermogen) van bodems 
beperkt is, raken de bodems verzadigd met fosfaat, met als gevolg dat fosfaat uitspoelt naar 
het grond- en oppervlaktewater (Van der Zee, 1988). 
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Om de kwetsbaarheid voor fosfaatuitspoeling of de mate van fosfaatverzadiging van een 
gebied te bepalen, moet een inventarisatieplan worden gemaakt. De bemonsterings-strategie, 
dat is de steekproefopzet en de schatter, is een belangrijk onderdeel hiervan. Bij een 
dergelijke strategie kan een klassieke steekproefbenadering of een geostatistische benadering 
worden gevolgd. Wanneer men het gebiedsgemiddelde van een bodem-kenmerk wil schatten, 
verdient de klassieke steekproefbenadering de voorkeur boven de geostatistische benadering 
(De Gruijter & Ter Braak, 1990; Brus & De Gruijter, 1992) omdat de klassieke 
steekproefbenadering: 
- geen vooronderstellingen vereist over de ruimtelijke structuur en daarom tot robuustere 

schattingen leidt; 
- subjectiviteit in de keuze van monsterlocaties uitsluit en 
- gebruik maakt van kwaliteitscriteria (p-zuiverheid en minimale p-variantie) die relevanter 

zijn voor de praktijk (gemakkelijker verdedigbaar in juridische geschillen). 

Het gebruik van een model van de ruimtelijke structuur maakt de geostatistische benadering 
kwetsbaar maar tegelijkertijd in potentie ook sterk. Wanneer het model juist is, kan de 
efficientie van steekproeven er door worden verhoogd. In de klassieke steekproefbenadering 
kan voorkennis over de ruimtelijke structuur worden gebruikt door het opsplitsen van het 
gebied in min of meer homogene deelgebieden (strata). De voorkennis over de ruimtelijke 
structuur wordt dan gebruikt in de steekproefopzet en niet, zoals in de geostatistische 
benadering, bij de voorspelling. Wanneer voorkennis van de ruimtelijke structuur op deze 
wijze wordt gebruikt, heeft dit geen gevolgen voor de robuustheid van de schattingen en 
kunnen p-zuiverheid en minimale p-variantie als kwaliteitscriteria worden gehandhaafd. De 
voorkennis moet dan wel in de vorm van kaarten aanwezig zijn. 

Voorinformatie over het fosfaatbindend vermogen kan afgeleid worden van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1:50.000 (Schoumans et al., 1987). Landgebruikskaarten geven 
mogelijk informatie over de huidige fosfaatbelasting. Deze kaarten hebben we afzonderlijk 
en in combinatie met elkaar gebruikt voor stratificatie. 

Het doel van dit onderzoek is de bepaling van de toename in nauwkeurigheid van 
schattingen van gebiedsgemiddelden van fosfaatadsorptie-karakteristieken ten gevolge van het 
gebruik van een bodemkaart en landgebruikskaart voor stratificatie. 
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2 VERZAMELDE GEGEVENS 

2.1 Studiegebieden 

De gegevens zijn verzameld in twee gebieden, omgeving Bentelo en omgeving Ootmarsum, 
beide gelegen in het oosten van de provincie Overijssel (Hack-Ten Broeke et al., 1990). 
Alleen de landbouwgronden werden in beschouwing genomen. Deze beslaan 1233 ha. in 
Bentelo en 2252 ha. in Ootmarsum. De fosfaatbelasting in Bentelo is relatief hoog en het 
fosfaatbindend vermogen relatief laag in vergelijking met Ootmarsum. Op grond hiervan 
verwachtten we in Bentelo een relatief grote fractie van de landbouwoppervlakte dat met 
fosfaat verzadigd is. 

2.2 Fosfaatadsorptie-karakteristieken 

De gevoeligheid voor fosfaatuitspoeling en de fosfaatverzadigingstoestand werd gekarakte-
riseerd door de volgende karakteristieken: 
- het fosfaatbindend vermogen (?max)\ 
- het fosfaatgehalte (Pact)\ 
- de fosfaatverzadigingsgraad (FVG); 
- de fosfaatverzadigde oppervlakte (FVO). 
Het fosfaatbindend vermogen is bepaald door meting van het ijzer- en aluminiumgehalte en 
een regressievergelijking die het verband tussen P /mu en dit metaalgehalte aangeeft 
(Schoumans et al., 1987, Van der Zee, 1988). Het fosfaatbindend vermogen Q?max) en het 
fosfaatgehalte (Pact) zijn bepaald tot de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) of tot 
1 m - maaiveld als de GHG beneden 1 m - maaiveld ligt. Deze referentiediepte wordt ook 
in het Protocol Fosfaatverzadigde gronden gebruikt (Van der Zee et al., 1990). FVG is 
gedefmieerd als het quotient van VQct en ?max. De fosfaatverzadigde oppervlakte is 
gedefinieerd als het deel van de oppervlakte met een fosfaat-verzadigingsgraad groter dan 
een bepaalde kritieke waarde. Wij kozen drie kritieke waarden namelijk 0.25, 0.35 en 0.45. 
(De fosfaatverzadigde oppervlakte neemt af in deze richting: FVO0 2 5 > F V O a i 5 > F V O a ^ 
Bijvcx)rbeeld, als FVO0 35 gelijk is aan 0.60 betekent dit dat 60% van de oppervlakte een 
FVG heeft groter dan 0.35. 

2.3 Steekproefopzet 

Stratificatie 

Uit beide gebieden is een gestratificeerde aselecte steekproef genomen. Het totaal aantal 
punten in Bentelo was 66 en in Ootmarsum 116. Dit komt overeen met een waarnemings-
dichtheid van 1 punt per 19 ha. Voor stratificatie is gebruik gemaakt van bodemkaarten, 
landgebruikskaarten en een kaart met de afwateringseenheden. De laatstgenoemde kaart is 
alleen voor Ootmarsum gebruikt. De bodemkaarten van de studiegebieden zijn onderdeel van 
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Tabel 1 Geanalyseerde steekproefopzetten 

Code 

EAS* 
L/E 
L/O 
B/E 
B/SO 
B/O 
LB/E 
LB/SO 
LB/E 

Stratificatie 

geen 
landgebruikskaart 
landgebruikskaart 
bodemkaart 
bodemkaart 
bodemkaart 
landgebruikskaart + bodemkaart 
landgebruikskaart + bodemkaart 
landgebruikskaart + bodemkaart 

Allocatie 

evenredig 
optimaal 
evenredig 
sub-optimaal 
optimaal 
evenredig 
sub-optimaal 
optimaal 

* EAS: Enkelvoudig Aselecte Steekproef 

3.2 Voorspelling van variantie van gemiddelde bij niet-werkelijk uitgevoerde 
steekproefopzetten 

Om de nauwkeurigheid van de geschatte gemiddelden voor de verschillende steekproefop
zetten te berekenen, is het niet nodig al deze steekproefopzetten ook werkelijk uit te voeren. 
We hebben dan ook in elk gebied slechts een steekproefopzet toegepast (paragraaf 2.3). De 
variantie van het gemiddelde bij de niet-werkelijk uitgevoerde steekproefopzetten is voospeld 
met een procedure in twee fasen: 
- sehatting van ruimtelijke variantie binnen de strata van de niet-werkelijk uitgevoerde 

steekproefopzetten en binnen het totale gebied; 
- berekening van de variantie van het gemiddelde voor verschillende allocatie-typen. 
Sehatting van de variantie binnen de 'nieuwe' strata was eenvoudig omdat de nieuwe strata 
combinaties zijn van de strata van de werkelijk uitgevoerde steekproef. Echter, de punten 
binnen een nieuw stratum mogen niet worden beschouwd als een enkelvoudig aselecte 
steekproef omdat de insluitkansen van de punten niet gelijk is. De ruimtelijke variantie 
binnen een nieuw stratum is geschat met de volgende vergelijking (Marsman & De Gruijter, 
1986): 
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V,(z) = Ul/zz) - [KI,(z)r + * M &,(*) } (« 

waarin V,(z) de geschatte ruimtelijke variantie van z binnen het nieuwe stratum t is, Jvl,(z2) 
en M;(z) de geschatte ruimtelijke gemiddelden van respectievelijk z en z van het nieuwe 
stratum t zijn en d2 {Mf(z)} de geschatte steekproefvariantie van de schatter Kf; is bij de 
werkelijk uitgevoerde steekproefopzet p. Deze vergelijking kan ook worden gebruikt voor 
het schatten van de ruimtelijke variantie binnen het totale gebied (V^z)) die we nodig 
hebben voor de enkelvoudig aselecte steekproef. De drie componenten van Formule (1) 
kunnen we schatten met de gebruikelijke schatters voor gestratificeerde aselecte 
steekproeven. Het gemiddelde van z en z in een nieuw stratum t werd geschat met: 

« , s E w » ' B * (2) 

h=l 

waarin L( het aantal 'oorspronkelijke' strata binnen een nieuw stratum t is, W^ het gewicht 
van stratum h is, berekend als de relatieve oppervlakte van stratum h binnen het nieuwe 
stratum t, en $lh het geschatte gemiddelde van stratum h is.- De steekproef-variantie van het 
geschatte gemiddelde van een nieuw stratum t bij de uitgevoerde steekproefopzet p kan 
geschat worden met (Cochran, 1977, p. 92): 

K Lt V, 

%^t = E w* • % < % )= E < • - • a-y; 
h=l h=l nh 

(3) 

waarin d JM)) de geschatte steekproefvariantie van het steekproefgemiddelde van stratum 
h bij steekproefopzet p is, V^ de geschatte ruimtelijke variantie van stratum h is, n̂  het 
aantal steekproefpunten in stratum h is en f̂  de steekproeffractie van stratum h is. De 
steekproeffracties zijn bij benadering gelijk aan 0 voor alle strata zodat de laatste term van 
Formule (3) vervalt. 
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Wanneer de ruimtelijke varianties binnen de nieuwe strata of binnen het hele gebied bekend 
zijn, kan de steekproefvariantie van het gemiddelde eenvoudig berekend worden, gegeven 
de totale steekproefomvang en, voor gestratificeerde steekproeven, gegeven de allocatie. 
Voor een enkelvoudig aselecte steekproefopzet is de steekproefvariantie van het gemiddelde 
van het totale gebied (d p(^A)): 

d
2mA) = I* . (i-o „ I* w 
y n n 

Voor gestratificeerde aselecte steekproeven geldt: 

^>,) = Ew'- (5) 

t=i n/ 

waarin K het aantal nieuwe strata is en n; het aantal steekproefpunten in het nieuwe stratum 
t is. 

Evenredige allocatie 

Bij evenredige allocatie geldt: 

n, = n . W, (6) 

Substitutie hiervan in Formule (5) levert: 

K 
2 _ . \ 

n »Wa-vEv, (7) 

Optimale allocatie 

Gegeven de totale steekproefomvang, is de steekproefvariantie van het gemiddelde minimaal 
als (Cochran, 1977, p. 98): 
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W, . S, N, . S, 
n, = n • = n 

K K (8) 

/=; t=i 

waarin S, de ruimtelijke standaardafwijking binnen het nieuwe stratum t is en N; het 
oppervlak van het stratum t is. Substitute hiervan in Formule (5) geeft ons de minimale 
steekproefvariantie van het gemiddelde voor een bepaalde steekproefomvang: 

K 

<E W< • *? (9) 
d\$l.) = Jli 

P A n 

In de praktijk zal dit optimum nooit worden bereikt om twee redenen. Ten eerste is in de 
praktijk de allocatie gebaseerd op schattingen van de ruimtelijke varianties binnen strata. 
Deze schattingen kunnen vertekend (onzuiver) zijn, bijvoorbeeld wanneer ze zijn gebaseerd 
op gegevens van buiten het onderzoeksgebied. Maar ook bij zuivere schat-tingen zal er 
verschil optreden tussen de aantallen gebaseerd op de geschatte ruimtelijke varianties en die 
gebaseerd op de werkelijke varianties. Ten tweede houdt de berekeningswijze geen rekening 
met de gehele aantallen steekproefpunten uit de praktijk. 

Sub-optimale allocatie 

Voor berekening van de variantie van het gemiddelde bij sub-optimale allocatie is eerst de 
steekproefomvang van de strata berekend. Voor evenredige en optimale allocatie was dit niet 
nodig. Voor de berekening van de sub-optimale aantallen zijn eerst de optimale aantallen 
berekend (Formule 8). Strata met een optimale steekproefomvang die kleiner is dan twee, 
kregen twee punten. De resterende punten zijn optimaal verdeeld over de overige strata. Tot 
slot is de variantie van het gemiddelde berekend met vergelijking (5). 
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Tabel 2 Verdeling van steekproefpunten over LB-strata voor verschillende allocatie-typen 
voor Bentelo 

ev = evenredige allocatie; op = optimale allocatie; so = sub-optimale allocatie; 
ex = werkelijk uitgevoerde allocatie 

Aantal steekproefpunten 

Stratum 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ev 

4 
1 
9 
6 

17 
8 
7 
4 
1 
2 
3 
3 

P max 

3 
0 
9 
9 

11 
4 
8 
5 
3 
5 
7 
2 

Pact 

7 
0 

11 
3 

16 
4 
5 
3 
4 
3 
7 
3 

FVG 

6 
1 

11 
6 

18 
8 
8 
3 
1 
0 
2 
2 

op 

FV00.25 

7 
0 

14 
9 

19 
0 
9 
8 
0 
0 
0 
0 

FV00.35 

5 
0 

11 
8 

15 
7 
8 
6 
2 
0 
0 
4 

-

FV00.45 

5 
0 

10 
8 

16 
6 
8 
4 
2 
0 
4 
3 

P 
max 

3 
2 
9 
9 

10 
4 
8 
5 
3 
4 
7 
2 

P " ract 

6 
2 

11 
3 

15 
4 
5 
3 . 
4 
3 
7 
3 

FVG 

6 
2 

11 
6 

16 
7 
7 
3 
2 
2 
2 
2 

sq 

FV00.25 

6 
2 

11 
7 

'16 
2 
7 
7 
2 
2 
2 
2 

FV00.35 

5 
2 

11 
7 

14 
6 
7 
5 
2 
2 
2 
3 

FVO0.45 

5 
2 

10 
7 

15 
5 
7 
4 * 
2 
2 
4 
3 

ex. 

4 
2 
9 
6 

16 
7 
7 
4 
2 
2 
4 
3 

RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1 Steekproefomvang van strata * * > • 

De verdeling van de 66 punten van Bentelo over de twaalf strata die ontstaan door 
combinatie van bodemkaart en landgebruikskaart bij verschillende allocaties, is 'weergegeven 
in Tabel 2. De stratum-aantallen bij optimale allocatie zijn verschillend voor de 
doelvariabelen. Bijvoorbeeld, aari stratum 4 zouden negen punten toegedeeld moeten worden 
bij optimalisatie van de schatting van het gemiddelde van Pmajc, maar slechts drie punten 
bij optimalisatie van Pact. Dit betekent dat over het algemeen de beste allocatie voor de ene 
variabele niet gelijk is aan de beste voor een andere variabele. Hieruit vloeit vobrt dat bij 
inventarisaties met meer dan een doelvariabele, een van deze variabelen als belangrijkste 
aangewezen moet worden, of een comprbmis moet worden geformuleerd (Cochran, 1977, 
p. 119). Evenredige allocatie is ook een compromise met mogelijk slechts kleine verliezen 
aan schattingsnauwkeurigheid. Deze verwachting is gebaseerd op de.sterke correlatie tussen 
de optimale aantallen en de evenredige aantallen (Tabel 3). - •.„• **-
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Tabel 3 Correlatie coefficienten van steekproefomvang van LB-strata voor optimale en 
evenredige allocatie voor Bentelo 

nev = evenredige steekproefomvang; n = optimale steekproefomvang 

er 

nop( ,>m»x> 

% < " . * > 

% < « G ) 

n o p ( F V O 0 . « ) 

»op<™W 

°op(FV°0.«) 

• 

1 

0.77 

0.85 

0.98 

0.8S 

0.93 

0.97 

n«v 

1 

0.72 

0 .72 

0.78 

0.72 

0.82 

P 
max 

1 

0.85 

0.77 

0.77 

0.86 

Pact 

1 

0.87 

0.95 

0.97 

FVG 

Dop 

1 

0.92 

0.90 

F V O 0 . 2 5 

1 

0.96 

F V O 0 .3S 

1 

F V O 0 . 4 5 

4.2 Relatieve nauwkeurigheid 

De efficientie van de steekproefopzetten (Tabel 1) is met elkaar vergeleken door berekening 
van de verhouding van de variantie van het gemiddelde van een enkelvoudig aselecte 
steekproef en die van een gestratificeerde aselecte steekproef van gelijke omvang (totaal 
aantal punten gelijk). Bij winst door stratificatie is de relatieve nauwkeurigheid dus groter 
dan 1. De relatieve nauwkeurigheid kan ook worden geinterpreteerd als de verhouding van 
het aantal steekproefpunten dat nodig is om via een enkelvoudig aselecte steekproef het 
gemiddelde te schatten met een bepaalde nauwkeurigheid en het aantal steekproefpunten dat 
hiervoor nodig is via een gestratificeerde aselecte steekproef. Uit de Formules (4), (7) en 
(9) volgt dat de relatieve nauwkeurigheid voor evenredige en optimale allocatie niet 
afhankelijk is van de totale steekproefomvang. Dit geldt niet voor sub-optimale allocatie. Als 
de totale steekproefomvang toeneemt, nadert de relatieve nauwkeurigheid bij sub-optimale 
allocatie die van optimale allocatie. De relatieve nauwkeurigheden zijn weergegeven in 
Figuur 1 en Figuur 2. 

Landgebruik-stratificatie 

Over het algemeen levert landgebruik-stratificatie (L/E en L/O) weinig tot geen winst op 
ten opzichte van enkelvoudig aselecte steekproeven. Alleen in Ootmarsum is er kleine winst 
voor Pf lcren FVO045 . De winst voor ?act hangt samen met verschillen in historische 
fosfaatbelasting van grasland en bouwland. In Bentelo zijn deze verschillen veel kleiner als 
gevolg van gewasrotatie en de intensieve bemesting van bouwland en grasland in de 
afgelopen jaren. 
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B 

Pmax ES3 Pact FVG 
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£ 1 
L ILILL h IL 

$ 

CAS L/C l O M B/SO B O L B * LB/SO LBO 

Ste«kpro«fop2et 

FVCX025) P0Q4 FVCX0.35> FVa0.45) 

Figuur 1 Relatieve nauwkeurigheid ten opzichte van enkelvoudig aselecte steekproeven 
van schattingen van ruimtelijke gemiddelden van het fosfaatbindend vermogen 
(Pwar), het fosfaatgehalte (PflC/), de fosfaatverzadigingsgraad (FVG) (deel A) en 
van het fosfaatverzadigd oppervlak voor drie kritieke waarden van FVG 
(FVO0 25* FVO035, FVO0^5) (deel B) van Bentelo voor negen steekproef-
opzetten. ' 

Pmax 

I 3 
5 

n 4 

QQQi Pact FVG 
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CAS US uo B/C B/SO B O 

Steekproefopzet 
L B * LB/SO LBO 

B 

FVCX0i5> E & 3 FVCX035) FVCX0.45) 
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> 
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mm €«l 
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v ia £<£ Ill II1 
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CAS US uo w% B*O BO 
Steekproefopzet 

LB/S LB/SO LAO 

Figuur 2 Relatieve nauwkeurigheid ten opzichte van enkelvoudig aselecte steekproeven 
van schattingen van ruimtelijke gemiddelden van het fosfaatbindend vermogen 
(P ), het fosfaatgehalte (PflCt), de fosfaatverzadigingsgraad (FVG) (deel A) en 
van de fosfaatverzadigde oppervlak'te voor drie kritieke waarden van FVG 
(FVO025, FVO 0 i 5 , FVOfl 45)' (deel B) van Ootmarsum voor negen steek-
proefopzetten • . -
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winst meer dan de optelsom. 

5 CONCLUSIES 

Door bodemkaarteenheden te gebmiken als strata in steekproeven kan de nauwkeurigheid 
van schattingen van het gemiddelde van het fosfaatbindend vermogen (PmflJC) en van het 
fosfaatgehalte (Pflcr) aanzienlijk worden vergroot. Voor de fosfaatverzadigingsgraad (FVG) 
en de fosfaatverzadigde oppervlakte (FVO) valt alleen winst te verwachten in gebieden met 
een lage historische fosfaatbelasting. Voor de fosfaatverzadigde oppervlakte hangt de winst 
ook af van de keuze van de kritieke waarde van de fosfaatver-zadigingsgraad. 
De optimale steekproefomvang van strata verschilt voor de zes fosfaatadsorptie-
karakteristieken. In dit geval lijkt evenredige allocatie een goed compromis te zijn. 
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Bodemkaart-stratificatie 

Vcx>r Pmax en ?act levert stratificatie met de bodemkaart duidelijke winst op in beide 
gebieden. Gegeven de allocatie, is de winst in Bentelo het grootst voor ?max en in 
Ootmarsum voor Pflcr In beide gevallen is de winst voor optimale allocatie aanzienlijk 
groter dan bij evenredige allocatie. De gunstige resultaten voor P en Pflcr kunnen 
verklaard worden door de redelijk sterke correlatie tussen P en GHG (correlatie
coefficient in Bentelo en Ootmarsum resp. 0.85 en 0.80) en tussen ?aa en GHG 
(correlatiecoefficient in Bentelo en Ootmarsum resp. 0.63 en 0.66). Hierdoor verschilt niet 
alleen het ruimtelijk gemiddelde van de GHG voor bodemkaarteenheden maar ook dat van 

maxen ^acf 

Voor FVG (de verhouding van ?aa en P/wax) is de winst in beide gebieden voor alle 
steekproefopzetten kleiner dan de winst voor ?ac( en die voor P/war. Voor Bentelo is de 
winst zelfs nagenoeg geheel verdwenen. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat P en 
?max in, Bentelo redelijk sterk met elkaar zijn gecorreleerd (correlatiecoefficienten: 0.68). 
Echter, in Ootmarsum is er nog wel duidelijke winst voor FVG terwijl de correlatie maar 
iets minder sterk is (correlatiecoefficient: 0.64). 

Gegeven de kritieke FVG-waarde is de winst voor FVO in Ootmarsum voor alle 
steekproefopzetten groter dan in Bentelo. Dit is in overeenstemming met de relatieve grote 
winst voor FVG in Ootmarsum. Verder zien we dat de winst sterk afhangt van de kritieke 
FVG-waarde. In Ootmarsum is er aanzienlijke winst bij 0.45 en slechts kleine winst bij 
0.35. Dit komt omdat in Ootmarsum 0.45 aan de rand van de frequentieverdeling van FVG 
ligt: er zijn maar weinig punten met een FVG groter dan 0.45, en deze punten zijn 
geconcentreerd in een beperkt aantal strata. Bij 0.45 als kritieke waarde hebben een groot 
aantal strata een zeer kleine FVO en dus ook een zeer kleine interne variantie, en een 
beperkt aantal strata een grotere FVO en dus ook een veel grotere interne variantie. Door 
bij allocatie rekening te houden met deze verschillen in variantie, kan de winst sterk worden 
yergroot. De winst is dan ook het: grootst bij optimale en sub-optimale allocatie. Op 
dezelfde wijze; kan-de winst voor 0.25 bij optimale allocatie in Bentelo worden verklaard. 
Bier hebben slechts weinig punten een FVG kleiner.dan 0.25. ... ' 

Landgebruik- + bodemkaartstratificatie 

In Ootmarsum kan de winst door bodemkaart-stratificatie iets verder worden vergroot door 
ook te stratificeren naar landgebruik. Dit geldt met name voor ?acJ en FVO0 45. Voor deze 
variabelen treedt ook winst op wanneer alleen naar landgebruik wordt gestratificeerd. Voor 
^act l% de winst bij landgebruik- plus bodemkaart-stratificatie ongeveer gelijk aan de 
optelsom van de winsten bij gebruik van een kaart voor stratificatie, voor FVO0 45 is de 
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Rapporten en Nota*s No. 30 van de CHO-TNO 

GUESS-HELD METHODE; GEBRUIK VAN VOORKENNIS BIJ BODEM 
VERONTREINIGINGSONDERZOEK. 

C,F. van Tooren 

SAMENVATTING 

Bij de aanvang en gedurende de uitvoering van onderzoek naar bodemverontreiniging (nader 
onderzoek) is vaak veelal kwalitatieve informatie beschikbaar. Deze informatie wordt in de 
huidige opzet van het nader onderzoek onvoldoende benut. Tijdens het nader onderzoek van 
een voormalig gasfabrieksterrein is getest of bij aanvang van het nader onderzoek een reele 
kwantitatieve inschatting van het verontreinigingspatroon (guess-field) is te maken op grond 
van de overwegend kwalitatieve voorkennis. Door deze kwantificering kunnen vervolgens 
zowel de monsterneming als de kriging voorspellingen kwantitatief onderbouwd worden 
verbeterd. Op deze wijze kan kwalitatieve voorkennis optimaal worden benut. In de testcase 
blijkt van de voorspelde hot spots circa 50% daadwerkelijk te worden aangetroffen. Het 
algehele verontreinigingspatroon komt matig overeen met de guess-field waarden (correlatie 
coefficient = 0.3). Minder dan 10% van de variatie in de concentraties is te relateren aan 
de guess-field voorspellingen. Sturing van de monsterneming ter localisering van de hot 
spots op grond van de guess-fields is zinvol maar dient met beleid te worden uitgevoerd. 
De kriging voorspellingen zijn door naast de metingen ook de guess-field waarden in de 
interpolatie procedure te betrekken in de testcase niet te verbeteren. Dit komt voornamelijk 
door de matige relatie tussen giiess-field waarde en gemeten concentratie. Door de 
betrouwbaarheid van de guess-field waarden te schatten is de sturing van de monsterneming 
en de kriging interpolatie te verbeteren. 

1 INLEIDING 

In het kader van de Leidraad bodembescherming wordt in de handleidingen orienterend en 
nader onderzoek (Lame & Bosman, 1992a,b) invulling gegeven aan de wijze waarop 
onderzoek naar bodemverontreiniging dient plaats te vinden. De resultaten van het 
orienterend onderzoek dienen aan te geven of een nader onderzoek vereist is. In het nader 
onderzoek worden aard, concentratie en omvang van de bodemverontreiniging onderzocht 
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en wordt er getoetst op het voordoen van saneringsnoodzaak. In het nader onderzoek wordt 
kennis uit voorafgaande onderzoeken met name gebruikt om een hypothese ten aanzien van 
de ruimtelijke verdeling van de bodemverontreiniging op te stellen welke vervolgens de 
monsternemingsstrategie stuurt. 

Bij de aanvang van een nader onderzoek zijn kwantitatieve gegevens als analyseresultaten 
en kwalitatieve gegevens zoals (vermoedelijke) lokaties van vroegere verontreinigingsbronnen 
en organoleptische waarnemingen bekend. Deze gegevens zullen samen met deterministische 
kennis omtrent transportprocessen van verontreiniging door bodem en grondwater en 
dergelijke worden aangeduid met voorkennis. Door meer en beter gebruik te maken van alle 
voorkennis is het wellicht mogelijk een beter onderbouwde keuze ten aanzien van de 
hypothese van de ruimtelijke verdeling van de bodemverontreiniging (homogeen verdeeld, 
heterogeen verdeeld met bekende of onbekende plaats van voorkomen van de kern) en de 
bijbehorende bemonsteringsstrategie te maken. Daarnaast is het wellicht mogelijk een 
gedetailleerder en betrouwbaarder verontreinigingsbeeld te voorspellen waardoor aard, 
concentratie en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeuriger, betrouwbaarder en meer 
kosten-effectief te bepalen zijn. 

Voor het gebruik van,deze voorkennis ontbreekt echter een geformaliseerde methode. Er 
is onderzocht of het gebruik van (kwalitatieve) voorkennis bij het nader onderzoek zinvol 
is en hoe deze (kwalitatieve) voorkennis optimaal kan worden benut. 

Het onderzoek is in samenhang met een onderzoek naar de mogelijkheden van kriging 
interpolate bij onderzoek naar bodemverontreiniging uitgevoerd. De ontwikkelde methode 
is niet specifiek gericht op een gecombineerd gebruik met kriging. Kriging laat echter de 
lokatiekeuze van de monsterneming vrij waardoor eenvoudiger invulling kan worden gegeven 
aan de invloed van de voorkennis. 

2 < GEBRUIK VAN VOORKENNIS BIJ ONDERZOEK NAAR BODEMVER
ONTREINIGING 

Voorkennis betreft veelal specifieke kennis omtrent verontreinigingsverleden, bodemopbouw, 
hydrologische situatie en transportprocessen van verontreiniging door bodem en grondwater. 
De mate waarin voorkennis wordt gebruikt, wordt meestal bepaald door de inbreng van de 
"expert". 

* • • * 

Indien stoftransport- en chemischespeciatie modellen worden gebruikt zal de inbreng van de 
expert de keuze van model en parameters betreffen. De modeluitvoer kan dan worden 
gebruikt om inzicht te krijgen in de verspreiding van verontreiniging in de bodem, om zo 
tot een voorspelling van de momentane verontreinigingssituatie te komen. 
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Helaas is het veelal onmogelijk om reele schattingen van de momentane verontreini-
gingssituatie te maken op grond van: 
- deels onbekende bronnen van verontreiniging; 
- veelal onbekende start en duur van de verontreinigende activiteit; 
- veelal onbekende model parameters als organisch stofgehalte, kleipercentage, 

bulkdichtheid en pF-curve; 
- heterogeniteit in bodemopbouw. 

Dit zou deels kunnen worden ondervangen door tijdens standaard bodemonderzoeken 
monsters te nemen waaraan bovenstaande modelparameters bepaald worden. Gezien de 
heterogeniteit van de bodem is de hiervoor benodigde hoeveelheid monsters erg groot. 
Daarnaast zal de bodem in met name stedelijke gebieden ten gevolge van veelvuldige 
roering zich zelden modelmatig gedragen. Al met al is het zeer de vraag of de kosten van 
een uitgebreide monsterneming opwegen tegen mogelijk betere modelvoorspellingen. 

De stochastische benadering, welke is gebaseerd op een modelmatige beschrijving van de 
mogelijke uitkomsten van een kansproces, biedt wellicht meer mogelijkheden. Door uit de 
metingen locatie specifieke karakteristieken, zoals de ruimtelijke afhankelijkheid tussen 
waarnemingen, af te leiden kan kriging (Best Linear Unbiased Estimator) worden gebruikt 
om voorspellingen te doen voor niet bezochte delen van de locatie om zo tot een 
beschrijving van de verontreinigingssituatie te komen (Cressie, 1991, Journel & Huijbregts, 
1978 en Haas, 1990). De expert zal de voor de gewenste toepassing de meest geschikte 
keuze van modelparameter, krigingmethode en covariabele kunnen aangeven. 

In dit onderzoek is getest hoe goed de verontreinigingstoestand kan worden voorspeld op 
grond van informatie zoals die normaliter bij de start van een nader onderzoek aanwezig 
is. We hebben deze methode naar aanleiding van een artikel van Delhomme (1978) de 
guess-field methode genoemd. Deze methode kan worden gezien als een geformaliseerde en 
gekwantificeerde uitwerking van de gangbare kwalitatieve omgang met voorkennis zoals die 
in de huidige praktijk wordt gehanteerd. 

2.1 Guess-field methode 

Voorkennis kan bestaan uit analyseresultaten en resultaten uit modelberekeningen, maar ook 
uit meer kwalitatieve informatie als kennis over situering van (vroegere) verontreinigings-
bronnen, geohydrologische situatie, bodemopbouw en verspreidingsgedrag van contami-
nanten. De guess-field methode houdt in dat met het "hoofd" voorkennis wordt gebruikt om 
een kwantitatieve schatting van het verloop van de concentraties van alle relevante stoffen 
over de locatie per diepte te maken. De voorspellingen dienen zo gedetailleerd mogelijk 
over de locatie plaats te vinden. Voor iedere voorspelling dienen de verschillende 
informatiebronnen waarop de schatting is gebaseerd te worden aangegeven inclusief een 
wegingsfactor waarmee iedere afzonderlijke bron van informatie is meegewogen. Voor de 
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verschillende bronnen kunnen betrouwbaarheidsindicaties worden geschat. Rekening houden-
de met de wegingsfactoren kan dan voor iedere guess-field waarde een betrouwbaar-
heidsindicatie worden verkregen. Zo zullen guess-field schattingen dicht bij meetpunten 
waarvan reeds analyseresultaten bekend zijn over het algemeen betrouwbaarder zijn dan 
waar slechts kwalitatieve informatie beschikbaar is. 

De guess-fields kunnen worden gebruikt bij de sturing van de monsterneming en de 
verbetering van de kriging voorspellingen. Op grond van het verwachte concentratiepatroon 
kunnen monsternemingslocaties worden bepaald om een eerste beeld van de 
verontreinigingssituatie te verkrijgen. De monsterneming dient voor zover mogelijk plaats 
te vinden volgens een regelmatig patroon. Hiervan kan worden afgeweken om gericht 
monsters te nemen: 
- tussen en (in beperkte mate) in verwachte hot spots; 
- ter plaatse van onbetrouwbare voorspellingen; 
- ter plaatse van sterk varierende concentraties. 

De guess-fields kunnen ook worden gebruikt bij de kriging voorspellingen van de 
concentraties over de locatie. Dit is in een hypothetisch voorbeeld uitgewerkt (figuur 1). 
Figuur la geeft een iso-concentratielijnen kaart op grond van 8 metingen (de waarde boven 
het * geeft de gemeten concentratie). Figuur lb geeft een iso-concentratielijnen kaart op 
grond van 48 lokaties waarvoor een guess-field waarde is voorspeld (waarden boven de 
-f's). De guess-field waarden zijn van de meetwaarden afgetrokken. De verschillen zijn 
geinterpoleerd en vervolgens weer bij de gemterpoleerde guess-field waarden opgeteld. De 
resulterende iso-concentratielijnenkaart is weergegeven in figuur lc. 

Het voordeel van deze aanpak is dat in plaats van het alleen interpoleren van meetwaarden 
nu 66k voorkennis wordt gebruikt. De resultaten stemmen meer overheen met het guess-
field, wat zich uft in de situering van de concentratielijnen tussen de meetpunten, terwijl 
toch de meetwaarden exact worden aangehouden. Bijkomend voordeel is dat indien het 
guess-field redelijk overeenstemt met de meetwaarden, het guess-field als trend beschrijving 
dient waardoor een betere stationariteit van de gemiddelde waarde en de variabiliteit over 
de locatie wordt verkregen. Deze stationariteit is een van de modelveronderstellingen van 
kriging. 

Een alternatief voor de hiervoor beschreven methode is co-kriging. De guess-fields kunnen 
als co-variabelen in een (moving window) co-kriging procedure worden betrokken. Op die 
delen van de locatie waar correlatie tussen de twee variabelen aanwezig is kan deze relatie 
middels het cross-variogram worden meegenomen. 
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Figuur 1 Hypothetische iso-concentratielijnen kaarten op grond van 8 metingen (a), 48 
guess-field waarden (b) en de combinatie van metingen en guess-field waarden 
door na interpolate van het verschil tussen meting en guess-field waarde deze 
bij de guess-field interpolate op te tellen (c) ••• 

Na de sturing van de eerste monsternemingsfase kan dan op grond van de kriging 
voorspellingen de monsterneming verder worden gestuurd. Door sequentiele bemonsterings-
en evaluatiefasen, waarbij in iedere fase de guess-fields worden gebruikt en geevalueerd op 
grond van nieuwe kennis, kan aldus een optimale monsterneming plaatsvinden. Hierdoor zijn 
aard, concentratie en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeuriger, betrouwbaarder 
en meer kosten-effectief te bepalen. 
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3 RESULTATEN 

De guess-field methode is bij het onderzoek van een voormalig gasfabrieksterrein in 
Rotterdam Kralingen getest. De gasfabriek was van 1856-1923 actief. Het 
gasproduktieproces geeft inzicht in de mogelijke verontreinigende activiteiten. 

3.1 Aanwezige voorkennis 

Kolen werden verhit in ovens met als produkten ruw kolengas, cokes, as en sintels. Het 
ruwe kolengas werd gezuiverd om het voor gebruik geschikt te maken. Deze zuivering, die 
in verschillende stappen plaatsvond, was echter vaak niet volledig waardoor na iedere stap 
toch nog verontreiniging in het gas kon zitten. Teer werd in de teerafscheider en de 
condensator verwijderd. Het overgebleven teer kon in de transportleidingen condenseren. 
Ammonia werd verwijderd door het gas door "kalkwater" te leiden (natte zuivering). Hierin 
werden ook andere wateroplosbare produkten als cyanide, fenolen en cresolen verwijderd. 
Het waswater werd opgeslagen in de zogenaamde vuilwaterput. Na de natte zuivering werd 
het gas door bedden gevuld met ijzeraarde geleid (droge zuivering) om zwavelwaterstof en 
cyanide te verwijderen. Deze bedden werden ter regeneratie aan de open lucht blootgesteld. 
Het uiteindelijke gas werd opgeslagen in gashouders waar condensatie/uitzakking van allerlei 
componenten kon plaatsvinden. De fabriek is twee keer opgebouwd en weer gesloopt. Puin 
en ander (verontreinigd) materiaal is gebruikt ter egalisatie van het maaiveld. De laatste 
fabriek (1893-1926) had de grootste omvang en produktiecapaciteit en is ook het langste in 
bedrijf geweest. Van deze fabriek werd verondersteld dat ze het grootste deel van de 
bodemverontreiniging had veroorzaakt. 

Op de delen van de locatie waar de hiervoor beschreven processen zich voltrokken kunnen 
als hoofdverontreinigingen PAK's, cyanide en minerale olie in de bodem zijn gekomen. 
Verontreinigingen door lekkages en calamiteiten kunnen over de gehele locatie worden 
verwacht. De situering van de verschillende fabrieken op de lokatie was na een uitgebreid 
historisch onderzoek bekend. In eerdere onderzoeken waren enkele tientallen boringen tot 
3-6 m-mv gedaan, waarbij enkele monsters op verontreinigingen zijn geanalyseerd. De eerste 
twee meter onder maaiveld bestaat vooral uit puin en zand. Op 2.0-4.0 m-mv bestaat de 
bodem vooral uit klei en zand. Op 4.0 m-mv begint eendik veenpakket. 

Op grond van de analyseresultaten, organoleptische waarnemingen en bodemopbouw werd 
de meeste verontreiniging tussen de 2.0 (diepte maaiveld eerste fabriek) en 4.0 m-mv (begin 
veenpakket) verwacht. 
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3.2 Opstellen guess-fields 

Op grond van de vcx)rkennis zijn de guess-fields voor de drie belangrijkste verontreinigingen 
voor de dieptes 2.0-2.5 m-mv en 3.5-4.0 m-mv voor ieder deel van de locatie opgesteld. 
Er is niet getracht een betrouwbaarheidsindicatie van de voorspelde guess-field waarden te 
bepalen. De guess-field schattingen zijn gemaakt door de projectleider van het nader 
onderzoekt, die goed op de hoogte was van de historie van de locatie, de lokale bodemop-
bouw en de verontreinigingsproblematiek van gasfabrieken. De guess-field schattingen zijn 
gemaakt voor alle geplande boringen (circa 650). De guess-field schattingen hebben naar 
discrete waarden plaatsgevonden. De waarden zijn gekozen aan de hand van de geldende 
A- en C-waarden. In tabel 1 zijn deze waarden weergegeven. Vanwege de scheve verdeling 
van de concentraties van de drie stoffen zijn de waarnemingen log-normaal getransformeerd 
(In) naar een normale verdeling. 

Tabel 1 Overzicht van de discrete guess-field waarden in mg/kg en ln-mg/kg voor de 
stoffen cyanide, minerale olie en de som parameter 10 PAK's van VROM 

Stof: 

A 
A - B 
B 
B - C 
C 

Cyanide 

mg/kg 

5 
25 
50 

100 
500 

Cyanide 

ln-mg/kg 

1.6 
3.2 
3.9 
4.6 
6.2 

Minerale 
olie 

mg/kg 

100 
500 

1000 
5000 

50000 

Minerale 
olie 

ln-mg/kg 

4.6 
6.2 
6.9 
8.5 

10.8 

10 PAK's 
van 

VROM 
mg/kg 

1 
10 
20 
50 

200 

10 PAK's 
van 

VROM 
ln-mg/kg 

0.0 
2.3 
2.9 
3.9 
5.3 

3.3 Vergelijking guess-field voorspellingen en daadwerkelijke metingen 

De gegenereerde guess-fields dienen, zoals reeds in § 2.1 aangegeven, een goede schatting 
te geven van de situering van hot spots en van het verloop van de concentratie over de 
locatie inclusief een betrouwbaarheidsindicatie van de schattingen. 

3.3.1 Voorspellen van situering hot spots 

De situering van de ingeschatte hot spots is vergeleken met de gevonden hot spots door van 
beide iso-concentratielijnenkaarten (middels de moving window kriging methode van Haas) 
te maken. Een hot spot is gedefinieerd als een deel van de locatie met verhoogde concen
tratie welke omgeven wordt met relatief lage concentraties. In figuur 2 zijn de 
contourlijnenkaarten van de gemeten en de voorspelde cyanideconcentraties op 2.0-2.5 m-mv 
weergegeven. 
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Figuur 2 Verloop van 2.2 LN-mg/kg cyanide contour op 2.0-2.5 m-mv volgens de 
guess-field waarden (links) en de daadwerkelijk gemeten concentrates 
(rechts) 

In figuur 2 blijkt dat een deel van de voorspelde hot spots inderdaad wordt aangetroffen 
maar ook dat een aantal hot spots niet waren voorspeld maar wel aanwezig zijn. In tabel 
2 zijn de resultaten van de kwalitatieve vergelijking voor de drie stoffen en de twee diepten 
gegeven. 

Uit tabel 2 blijkt dat circa 50% van de voorspelde hot spots (groep A + B) ook 
daadwerkelijk wordt aangetroffen (groep A). Er zijn echter ook een aantal hot spots op de 
locatie vastgesteld die niet waren voorspeld (groep C). De sturing van de monsterneming 
om mogelijk aanwezige hot spots zo effectief mogelijk op te sporen kan dus positief 
uitwerken (groep A) maar al te sterke sturing kan ook leiden tot het missen van hot spots 
(groep B en C). Door de betrouwbaarheid van de guess-field waarden in te schatten kan de 
mate van sturing mede worden bepaald aan de hand van de veronderstelde betrouwbaarheid. 
Het verschil tussen guess-field en meetresultaat ligt onder andere aan het onderschatten van 
de intensiteit van de verontreinigende activiteiten van de eerste fabriek. 
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Tabel 2 Aantallen voorspelde en daadwerkelijk gevonden lokaties van hot spots voor de 
stoffen cyanide, minerale olie en de som parameter 10 PAK's van VROM voor 
de diepten 2.0-2.5 en 3.5-4.0 m-mv per groep: 
A: hot spot voorspeld en gevonden; 
B: hot spot voorspeld maar niet gevonden; 
C: hot spot niet voorspeld maar wel gevonden. 

GROEP 

A 
B 
C 

Cyanide 

2.0-2.5 

3 
1 
3 

Cyanide 

3.5-4.0 

3 
4 
0 

Minera
le olie 

2.0-2.5 

2 
0 
1 

Minera
le olie 

3.5-4.0 

2 
2 
1 

10 
PAK 

VROM 

2.0-2.5 

4 
4 
1 

10 
PAK 

VROM 

3.5-4.0 

3 
3 
2 

TOTAAL 

17 
14 
8 

3.3.2 Voorspellen van concentratieverloop 

Naast het correct inschatten van de situering van de hot spots dient ook het verdere verloop 
van de concentraties goed te worden ingeschat om aldus op voorhand inzicht te krijgen in 
de ligging van de A- en C-waarde contour. 
Doordat op ieder meetpunt ook een guess-field waarde was bepaald konden beide direct 
worden vergeleken. Voor de laagste guess-field klasse (<A-waarde) en de hoogste guess-
field klasse (> C-waarde) zijn de waargenomen concentraties op de diepte 2.0-2.5 m-mv in 
frequentie histogrammen uitgezet (figuur 3). 
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Figuur 3 Frequentiehistogram van de gemeten concentraties voor de laagste (linker 
kolom) en hoogste guess-field klasse (rechter kolom) op 2.0-2.5 m-mv 
voor cyanide, minerale olie en de 10 PAK's van VROM. De goed 
ingeschatte concentraties zijn grijs gearceerd 
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Uit figuur 3 blijkt dat waar hoge concentraties werden verwacht ook veelal hogere 
concentraties worden gemeten dan waar lage concentraties werden verwacht. Het aandeel 
(sterke) over en onderschattingen (zwart ingekleurd) is echter groot. Op de delen van de 
locatie waar de hoogste concentraties werden verwacht is met name het aandeel metingen 
in de laagste klasse (veelal gelijk aan de bepalingsondergrens) erg groot. De resultaten voor 
de diepte 3.5-4.0 m-mv (niet weergegeven) geven een zelfde beeld als de resultaten op 2.0-
2.5 m-mv. 

De matige relatie tussen guess-field waarden en concentratie blijkt ook uit de resultaten van 
de regressie-analyse, zie tabel 3. 

Tabel 3 Resultaten regressie-analyse tussen guess-field waarden en de op de zelfde plaats 
gemeten concentraties 

STOF 

Cyanide 

Cyanide 

10 PAK's van 
VROM 

10 PAK's van 
VROM 

Minerale olie 

Minerale olie 

diepte 
(m-mv) 

2.0-2.5 

3.5-4.0 

2.0-2.5 

3.5-4.0 

2.0-2.5 

3.5-4.0 

r 

0.41 

0.27 

0.31 

0.27 

0.27 

0.05 

R2 

17.1 

7.1 

9.8 

7.4 

7.5 

0.3 

Een gemiddelde correlatie-coefficient (r) van circa 0.3 duidt op een matige relatie tussen 
geschatte (guess-field) waarde en daadwerkelijk gemeten concentratie. Uit de R2 waarden 
blijkt dat veelal slechts circa 8 % van de variatie in de gemeten concentraties wordt 
verklaard door de guess-field waarden. 

Een betrouwbare inschatting van het concentratie verloop, in casu de inschatting van de 
ligging van de A- en C-waarde contour, is derhalve niet mogelijk. Als de guess-field 
waarden op ratio (continue) schaal waren geschat zou de relatie tussen guess-field en meting 
waarschijnlijk beter zijn. Ook hier kan een schatting van de betrouwbaarheid van iedere 
guess-field waarde het resultaat verbeteren door onzekere schattingen te verdisconteren. 
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3.3.3 Verbetering kriging voorspellingen met behulp van guess-field waarden. 

Naast de gemeten concentraties kunnen ook de guess-fields in de kriging procedure worden 
betrokken. Hierdoor kan een verbetering van de concentratievoorspellingen worden 
verkregen. Dit is getest voor de somconcentratie 10 PAK's van VROM op 2.0-2.5 m-mv. 
Op 513 lokaties is een guess-field waarde geschat, op 430 van deze lokaties is ook de som 
PAK concentrate bepaald. Vervolgens zijn 10 en 20% van de meetwaarden (respectievelijk 
43 en 86 metingen) onttrokken voor kruisvalidatie op een onafhankelijke dataset. De overge-
bleven waarnemingen zijn gebruikt om op de lokaties waarvan de waarnemingen zijn 
verwijderd de concentratie te voorspellen. Deze voorspelde concentraties zijn vervolgens 
vergeleken met de werkelijke concentraties. 

Op deze wijze kunnen verschillende voorspelmethoden worden vergeleken maar kan ook de 
verbetering van de voorspellingen door het betrekken van de guess-field waarden in de 
kriging procedure worden onderzocht. De twee testsets bestonden uit: 
Test A: 387 metingen (90%) en 513 guess-field schattingen 
Test B: 343 metingen (80%) en 513 guess-field schattingen 

Er zijn drie methoden getest: 
1) Moving window kriging op de meetgegevens. 
2) Moving window co-kriging op meetgegevens en guess-field waarden. 
3) Moving window kriging op de verschillen tussen meetwaarde en guess-field waarde. 

Het resultaat wordt weer bij de geinterpoleerde guess-field waarden opgeteld. 

Quasi stationariteit van zowel gemiddelde concentratie als variabiliteit (Journel & Huijbregts, 
1978) kan worden bereikt door de modellering van het semivariogram en de kriging 
berekening steeds over een klein deel van de gehele locatie te laten plaatsvinden. Haas 
(1990) heeft dit concept in een geautomatiseerde moving window kriging procedure 
uitgewerkt. Met de methode wordt bereikt dat in ieder deel van de locatie een locatie 
specifiek semivariogram (gebaseerd op minsters 30 meetpunten) wordt gebruikt voor de 
kriging interpolatie. In tabel 4 worden de resultaten van de kruisvalidatie met de 
onafhankelijke dataset uiteengezet. 
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Tabel 4 Vergelijking tussen drie methoden om het effect van het gebruik van de guess-
field informatie te onderzoeken. Voor beide testsets staan weergegeven de 
gemiddelde terugschatfout (SF), de gemiddelde absolute terugschatfout (ABS-SF) 
en de bijbehorende kriging standaarddeviatie (KSD) alien in ln-mg/kg 

Test A Test B 

Methode SF ABS-SF KSD SF ABS-SF KSD 

1 0.29 1.30 2.10 0.04 1.33 1.94 

2 0.29 1.34 2.05 0.07 1.41 1.91 

3 -0.24 1.51 2.19 0.03 1.69 2.08 

Uit tabel 4 blijkt slechts een gering verschil tussen de verschillende methoden. De geringe 
meerwaarde bij het toepassen van kriging op een variabele is te wijten aan de slechte 
ruimtelijke afhankelijkheid tussen de guess-field waarden en de gemeten concentraties. 
Daarnaast introduceert het gebruik van een extra variabele ook twee extra foutbronnen in 
de vorm van de modelleerfout van het experimentele semivariogram van de covariabele en 
het crossvariogram. Bij beide testsets is slechts in een kwart van de moving window 
schattingen enige mate van ruimtelijke afhankelijkheid (nugget percentage vaak groter dan 
80%). 

Methode 3, waarbij het verschil tussen guess-field en meting de interpolate stuurt, geeft 
minder goede resultaten dan de moving window co-kriging procedure. Dit komt doordat in 
methode 3 de voorspellingen tussen de meetwaarden even zwaar door de guess-field waarden 
als de meetwaarden wordt bepaald. In de co-kriging procedure worden de guess-field 
waarden alleen meegenomen als er ruimtelijke afhankelijkheid tussen beide variabelen 
bestaat. Bij een betere ruimtelijke afhankelijkheid zal methode 3 ten opzichte van de co-
kriging procedure steeds beter gaan presteren. 
Dat bij test B (80% van de meetwaarden) gemiddeld grotere terugschatfouten optreden dan 
bij test A (90% van de meetwaarden) is logisch doordat er minder meetpunten beschikbaar 
zijn. De gemiddelde afstand tussen de meetpunten en het te voorspellen punt wordt hierdoor 
groter. De ruimtelijke afhankelijkheid tot het te voorspellen punt neemt af waardoor de 
voorspelling veelal minder goed wordt. De kleinere kriging standaarddeviatie is alleen te 
verklaren door het feit dat bij test B toevalligerwijs gunstiger semivariogrammen worden 
gevonden met een kleinere nugget en sill. 
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het voordeel van de guess-field methode, dat op eenvoudige wijze deterministische kennis 
van de locatie kan worden gecombineerd met een statistisch onderbouwde 
onderzoeksmethode, wordt in dit onderzoek onderschreven. De guess-field methode is ook 
zonder de combinatie met kriging zinvol binnen de nu beschreven opzet voor het nader 
onderzoek. 

De guess-field methode geeft handvatten voor het kwantitatief onderbouwd sturen van de 
monsterneming. Het correct inschatten van de situering van hot spots blijkt in de testcase 
slechts in circa 50% van de gevallen te lukken. Het verdere verloop van de concentraties 
(ligging A- en C-waarde contour) over de locatie wordt echter matig ingeschat. 
Het schatten van guess-field waarden op ratio schaal zal waarschijnlijk een verbetering van 
voorspellingen geven. Het inbrengen van betrouwbaarheden waarmee de verschillende guess-
field waarden zijn geschat zal een verbetering van de correlate tussen meting en inschatting 
opleveren. Daarnaast kan de sturing van monsterneming op grond van de guess-field 
waarden beter worden onderbouwd. 
Het verbeteren van de kriging schattingen door guess-field informatie in de interpo-
latieprocedure te betrekken is niet goed mogelijk door de matige ruimtelijke afhankelijkheid 
tussen de meetwaarden en de guess-field waarden. Ook hier valt een verbetering van de 
resultaten te verwachten indien de guess-field schattingen op ratio schaal worden gedaan en 
er een betrouwbaarheidsindicatie wordt opgesteld. 

In de testcase was ten opzichte van doorsnee nader onderzoeken erg veel voorkennis 
aanwezig. Dat de kwaliteit van de voorspelling van het verontreinigingsbeeld dan matig 
overeenstemt met het werkelijke verontreinigingsbeeld geeft aan dat voorzichtigheid is 
geboden wanneer wordt vertrouwd op kwalitatieve informatie. Opgemerkt moet worden dat 
de verontreinigingssituatie in vergelijking tot doorsnee bodemverontreinigingsgevallen erg 
complex was. 
Op' grond van kostenoverwegingen, waarin alleen naar de korte termijn wordt gekeken, 
wordt de monsterneming in sterke mate gestuurd op grond van veelal organoleptische 
(kwalitatieve) waarnemingen en relatief weinig kwantitatieve metingen. In onze testcase blijkt 
echter dat dit slecht uitpakt, waardoor deze praktijk ons het ergste doet vermoeden 

Het besef dat op langere termijn (bij de sanering) de extra onderzoekskosten, door het 
nemen van meer monsters tijdens het nader onderzoek, dubbel en dwars worden 
terugverdiend, is helaas nog niet bij iedereen doorgedrongen. 
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HET GEBRUIK VAN ZINTUIGLUKE WAARNEMINGEN BIJ BODEM-
VERONTREINIGINGSONDERZOEK 

J.P. Okx 

SAMENVATTING 

Naast de resultaten van chemische analyses vormen zintuiglijke waarnemingen een 
belangrijke informatiebron bij het beoordelen van gevallen van bodemverontreiniging. In de 
praktijk is het gebruik van zintuiglijke waarnemingen eehter eerder uitzondering dan regel. 
Dit heeft veel te maken met het gebrek aan kennis omtrent de hiervoor benodigde 
statistische en geostatistische technieken. In dit artikel wordt stilgestaan bij het beoordelen 
van de geschiktheid van zintuiglijke waarnemingen als informatiebron en bij de beoordeling 
van bodemverontreinigingsgevallen; vervolgens wordt aangegeven hoe de zintuiglijke 
waarnemingen kunnen worden gebruikt bij een globale schatting van hoeveelheden 
verontreinigde grond. 

1 INLEIDING 

Het al dan niet saneren van een volume verontreinigde bodem is niet alleen afhankelijic van 
milieuhygienische criteria: ook politieke, economische en technische criteria spelen een niet 
te onderschatten rol (Okx en Kuipers, 1991; Okx et al., 1992). 
In een aantal gevallen van bodemverontreinigingsonderzoek spelen financiele criteria een 
dermate belangrijke rol, dat het noodzakelijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium een 
zo goed mogelijke indicatie te krijgen omtrent de grootte van een eventueel noodzakelijke 
milieu-investering. Het spreekt vanzelf dat deze indicatie tegen minimale kosten verkregen 
dient te worden. Binnen het bodemverontreinigingsonderzoek kan men globaal een drietal 
soorten informatie, waarmee deze indicatie kan worden verkregen, onderscheiden: 
- historische informatie (voorkennis); 
- zintuiglijke informatie (veldwaarnemingen); 
- chemische analytische informatie (analyseresultaten). 
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Hoewel historische informatie een nuttig hulpmiddel kan zijn bij het bepalen van een 
monsternamestrategie, is het opstellen van een hypothese omtrent de omvang en mate van 
een verontreiniging teneinde een uitspraak te doen over de grootte van een milieu-investering 
af te raden. Dit vooral vanwege het feit dat de betrouwbaarheid van een hypothese op basis 
van historische informatie ten opzichte van "harde" chemisch-analytische informatie moeilijk 
gekwantificeerd kan worden. 

Zintuiglijke waarnemingen vormen daarentegen een bron van informatie waarvan de 
betrouwbaarheid vrij gemakkelijk te kwantificeren is en waarvan de kosten ten opzichte van 
chemische analyses laag zijn. De wijze waarop de betrouwbaarheid voor de zintuiglijke 
waarnemingen kan worden vastgesteld en de wijze waarop deze waarnemingen vervolgens 
kunnen worden gebruikt bij globale schattingen (als tegenstelling van lokale schattingen) van 
hoeveelheden verontreinigde grond ten opzichte van geldende toetsingswaarden vormen het 
hoofdonderwerp van dit artikel. 

2 BEPALING VAN DE SIGNIFICANCE VAN ZINTUIGLIJKE WAAR
NEMINGEN 

In het veld worden naast textuur- en kleurwaarnemingen alle bijzonderheden genoteerd die 
een relatie zouden kunnen hebben met een verontreiniging. Enige voorbeelden: 
- aanwezigheid van kooldeeltjes, slakken, verfresten; 
- verkleuringen; 
- brandstofgeur; 
- kalkbrokken. 

Een deel van deze waarnemingen zal wel en een deel van deze waarnemingen zal geen 
relatie hebben met de resultaten van specifieke chemische analyses. Bij de beoordeling van 
bodemverontreinigingsonderzoek is het van het grootste belang uit te vinden welke 
zintuiglijke waarnemingen een goede indicatie vormen voor de mate van aanwezigheid van 
een verontreiniging. 

Om na te gaan in hoeverre het gebruik van zintuiglijke waarnemingen een zinvolle 
aanvulling vormt op het gebruik van de chemische-analytische gegevens kunnen we gebruik 
maken van een klassieke variantie-analyse (Scheffe, 1959) ofwel van een serie t-toetsen 
(Snedicor en Cochran, 1967). Zowel voor de variantie-analyse als voor de t-toets wordt een 
normale verdeling van de populatie per zintuiglijke waarnemingsklasse verondersteld. Over 
het algemeen kan worden gesteld dat ruwe data hieraan niet voldoen. 
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Gezien het feit dat binnen de geowetenschappen de gedachte leeft dat alles lognormaal 
verdeeld is wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de logtransformatie: 

Z(JC) = log Y(x) 0> 

Ook na een dergelijke transformatie zal niet zelden blijken dat de data nog sterk afwijken 
van een gewenste normale verdeling. Een veel minder bekende maar veel effectievere 
transformatie is de gaussische anamorphose (Matheron, 1976; Rendu, 1980). De 
transformatie heeft de vorm 

Z(x) = cp Y(x) (2) 

waarbij de functie </> een lineaire combinatie is van Heremiet polynomen 

00 

Jt=0 

(3) 

Deze Heremiet polynomen Uk zijn gedefinieerd door Rodrigues' formule 

Hk(Y) = (-1)* e x p ( ^ ) - ^ i e x p ( - £ ) (4) 
2 dyk 2 

De coefficienten, Qk, van de orde k, worden gedefinieerd door 

oo 

Qk = - 4 = tf^W Hk W exP ( - T ) dY) 
k\JlK L 2 

(5) 

(Webster en Oliver, 1989) 

De gaussische transformatie kan uiteraard door bestaande programma's worden uitgevoerd. 
Opgemerkt dient te worden dat de vereiste normaliteit na deze transformatie gegarandeerd 
is. Het verrichten van een variantie-analyse of het uitvoeren van t-toetsen verloopt verder 
standaard. 
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HET GEBRUIK VAN ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Het gebruik van zintuiglijke waarnemingen staat ruimschoots in de belangstelling getuige 
recente publikaties van onder andere Langlais (1990), Dowd (1992), Dubrule (1992) en Zhu 
en Journel (1992). Ook in het bodemverontreinigingsonderzoek kan - voor zowel globale 
als lokale schattingen - beter gebruik gemaakt worden van zintuiglijke waarnemingen dan 
over het algemeen het geval is. Het totale volume verontreinigde grond c.q. het volume 
grand boven een geldende toetsingswaarde is een van de belangrijkste factoren bij het 
bepalen van saneringskosten. Het is bekend dat de geschatte hoeveelheden niet altijd (...) 
met de realiteit overeenkomen. Normaal gesproken is dit niet te wijten aan slechte 
schattingen, maar aan het feit dat de met de schatting samenhangende onzekerheden niet in 
ogenschouw worden genomen. 
Teneinde de volumina en het hierbij behorende betrouwbaarheidsinterval te kunnen bepalen 
wordt voorgesteld gebruik te maken van de verbeterde Monte Carlo simulatie (i.e. de Latin 
Hypercube simulatie). De Latin Hypercube simulatie (Iman et al., 1980) is ontworpen om 
het aantal iteraties benodigd om een stabiele verdeling te kunnen reproduceren ten opzichte 
van de Monte Carlo-methode (Rubinstein, 1989) te beperken. Het belangrijkste verschil 
tussen Monte Carlo simulatie en Latin Hypercube simulatie is het feit dat de cumulatieve 
verdeling waaruit getrokken wordt in strata wordt onderverdeeld. Uit elk stratum wordt 
vervolgens aselect een waarde getrokken (figuur 3.1). 
Door deze procedure wordt clustering zoals bij de Monte Carlo simulatie voor kan komen 
(figuur 3.2) vermeden. 

Cumulative 
Probability 
Distribution 
Stratified 
Into 
Five Intervals 

Minimum 
Distribution 
Value 

Values Sampled 

Maximum 
Distribution 
Value 

Figuur 3.1 Latin Hypercube simulatie (bron : ©RISK Users Guide) 
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Figuur 3.2 Monte Carlo simulatie (bron : ©RISK Users Guide) 

4 ZINTUIGLIJKE WAARNEMING VAN OLIEPRODUKTEN 

Hoewel het verrichten van geurwaarnemingen aan discussie onderhevig is, wordt er in de 
praktijk op grote schaal gebruik van gemaakt. Het hier gepresenteerde voorbeeld betreft dan 
ook geurwaarnemingen ten behoeve van het opsporen van olieprodukten. De beschreven 
methodiek is echter zonder meer bruikbaar voor andersoortige waamemingen. Te denken 
valt aan oliepanmethode, PAK-schudtest en vele soorten indicator-testen. 

In het geval van geurwaarnemingen wordt ook de sterkte van de waarneming genoteerd: 
- klasse 1: zeer lichte geur; 
- klasse 2: lichte geur; 
- klasse 3: matige geur; 
- klasse 4: sterke geur; 
- klasse 5: zeer sterke geur. 

Voor een bepaald project zijn 2100 monsters zintuiglijk beschreven. Teneinde een relatie 
te kunnen leggen tussen zintuiglijke waamemingen en chemische analyseresultaten zijn voorts 
370 monsters op niet-vluchtige koolwaterstoffen geanalyseerd (tabel 4.1). 
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Tabel 4.1 Statistische karakteristieken per waarnemingsklasse (mg/kg) 

klasse 

1 

2 

3 

4 

5 

N 

37 

92 

96 

96 

49 

X 

670 

1820 

2840 

4780 

6080 

md 

dl 

150 

600 

1850 

2400 

s 

2060 

7010 

5700 

8070 

9070 

Q3-Q1 

10 

550 

2280 

5930 

6760 

min 

dl 

dl 

dl 

dl 

dl 

max 

12000 

55000 

33000 

47000 

44000 

dl : waarneming kleiner dan de detectielimiet van 100 mg/kg 

Een serie t-toetsen op basis van de ruwe data leverde het volgende beeld op (tabel 4.2). 

Tabel 4.2 Resultaten van de t-toetsen op de ruwe data 

klasse 1 

klasse 2 

klasse 3 

klasse 4 

klasse 5 

-

n.s. 

s. 

s. 

s. 

klasse 1 

-

n.s. 

s. 

s. 

klasse 2 

-

n.s. 

s. 

klasse 3 

«• 

n.s. 

klasse 4 

-

klasse 5 

n.s. : geen statistisch significant verschil 
s. : statistisch significant verschil 
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Dezelfde serie t-toetsen werd eveneens uitgevoerd op de loggetransformeerde data (zie tabel 
4.3). 

Tabel 4.3 Resultaten van de t-toetsen op de loggetransformeerde data 

klasse 1 

klasse 2 

klasse 3 

klasse 4 

klasse 5 

-

n.s. 

s. 

s. 

s. 

klasse 1 

-

s. 

s. 

s. 

klasse 2 

«• 

s. 

s. 

klasse 3 

-

n.s. 

klasse 4 

-

klasse 5 

n.s. : geen statistisch significant verschil 
s. : statistisch significant verschil 

Het verschil tussen tabel 4.2 en tabel 4.3 is in een oogopslag duidelijk. Figuur 4.1 toont 
eehter aan dat er ook na logtransformatie geen sprake is van normale verdelingen, vandaar 
dat een gaussische transformatie werd uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn afgebeeld in 
figuur 4.2 en ook op de gaussisch getransformeerde data werd een serie t-toetsen uitgevoerd 
(zie tabel 4.4). 

Tabel 4.4 Resultaten van de t-toetsen op gaussisch getransformeerde data 

klasse 1 

klasse 2 

klasse 3 

klasse 4 

klasse 5 

-

s. 

s. 

s. 

s. 

klasse 1 

V 

s. 

s. 

s. 

klasse 2 

s. 

s. 

klasse 3 

-

n.s. 

klasse 4 

-

klasse 5 

n.s. : geen statistisch significant verschil 
s. : statistisch significant verschil 

Ten opzichte van de t-toetsen op de loggetransformeerde data levert dit een verbetering op, 
maar bovendien wordt aan de voor een t-toets noodzakelijke eisen voldaan. 
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Voor dit specifieke geval kan worden geconcludeerd dat de verschillen in de mate van 
brandstofgeurwaarnemingen een goede indicatie vormt voor verschillen in 
chemische-analytische zin. Gezien het feit dat gedurende het project met meerdere 
boorploegen is gewerkt, kan bovendien worden gesteld dat ook voor zintuiglijke 
waarnemingen een grote mate van standaardisatie kan worden bereikt. 
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Figuur 4.1 Cumulatieve frequentiepolygonen van de loggetransformeerde data 
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DE LATIN HYPERCUBE SIMULATIE 

Bij de Latin Hypercube simulatie is gekozen voor de volgende procedure : 
- stap 1 : door middel van Thiessen-polygonen toekennen van een representatief volume 

grond per monstertraject; 
per monsterpunt vaststellen van de mate van de geurwaarneming; 
afhankelijk van de mate van de geurwaarneming trekking uit een voor die mate 
van geurwaarneming specifieke frequentieverdeling; 
nagaan of trekkingsresultaten zich respectievelijk boven A-, B- of C-waarde 
bevinden; 
sommeren van de volumina grond boven respectievelijk A-, B- of C-waarde 
voor alle monsterpunten; 
veelvuldige herheling van stappen 2 tot en met 5; 
vaststellen van de frequentieverdelingen van de volumina grond boven 
respectievelijk A-, B- of C-waarde. 

- stap 2 

- stap 3 

- stap 4 

- stap 5 

- stap 6 

- stap 7 

Door middel van Thiessen-polygonen is per monsterpunt een omgeving bepaald. Gezien het 
feit dat de geurwaarnemingen per 0,5 m boorkernlengte zijn bepaald is het representatieve 
volume bepaald door 

oppervlak Thiessen-polygoon * 0,5 (m ) 

Per mate van waarneming is een specifieke frequentieverdeling bepaald. Gezien het feit dat 
de globale schatting ten opzichte van de toetsingswaarden dient te worden bepaald, zijn ook 
de frequentieverdelingen ten opzichte van die toetsingswaarden bepaald (zie tabel 5.1). 

Tabel 5.1 Frequentieverdelingen per waarnemingsklasse ten behoeve van de simulatie (%) 

klasse 

1 

2 

3 

4 

5 

<A 

56 

40 

20 

15 

3 

A-B 

35 

44 

39 

26 

35 , 

B-C 

7 

10 

32 

29 

31 

>C 

2 

6 

9 

30 

31 

In stap 3 wordt met behulp van de Latin Hypercube methode de trekking verricht uit de 
frequentieverdeling horende bij een bij een. bepaald monsterpunt behorende mate van de 
geurwaarneming. 
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De mogelijke uitkomsten per trekking zijn: 
- onder de A-waarde; 
- boven de A-waarde; 
- boven de A- en boven de B-waarde; 
- boven de A-, boven de B- en boven de C-waarde. 

Nadat voor alle monsterpunten een trekking is verricht kan vervolgens het totale volume 
boven de A-, B- en C-waarde worden bepaald. Om inzicht te verkrijgen in de 
betrouwbaarheid van de uitkomsten dient deze procedure een groot aantal malen te worden 
herhaald. 
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Figuur 5.1 Volume grond met gehalten boven de A-waarde (m ) 
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Figuur5.3 . Volume grond met gehalten boven de C-waarde (m ) 

Voor dit bodemverontreinigingsgeval zijn 3000 iteraties (herhalingen) uitgevoerd. Figuur5.1 
tot en met 5.3 laten zien welke volumina grond er boven respectievelijk A-, B- en C-waarde 
te verwachten zijn. Bij toepassing van de techniek is uitgegaan van onafhankelijkheid van 
de waarnemingen. Gezien uitgevoerde structurele analyses en de gemiddelde 
monsterpuntenafstand lijkt dit gerechtvaardigd. De 95%-betrouwbaarheidsintervallen zijn 
respectievelijk [840.000,895.000] (mJ), [415.000,470.000] (mJ) en [150.000,2(X).000] (m3) 
voor de volumina boven A-, B- en C-waarden. Het gebruik van 2100 zintuiglijke 
waarnemingen en 370 chemische analyses in plaats van 2100 chemische analyses betekent 
overigens dat er ca. 105.(XX) ECU op chemische analyses op niet-vluchtige koolwaterstoffen 
kan worden bespaard. % * . 

6 CONCLUSIE 

Zintuiglijke waarnemingen kunnen een zeer goede aanvulling vormen op chemische 
analyseresultaten. Met behulp van simpele statistische standaardtechnieken zoals variantie-
analyse en t-toets kan worden beoordeeld in hoeverre bepaalde zintuiglijke waarnemingen 
geschikt zijn als informatiebron voor het beoordelen van bodemverontreinigingsgevallen. Met 
behulp van transformaties kan worden voldaan aan de voor de technieken noodzakelijke 
randvoorwaarde van de normaliteit van de populatie per zintuiglijke waarnemingsklasse. 
Met behulp van de Latin Hypercube simulatie kan op snelle en eenvoudige wijze een 
schatting worden verkregen van de frequentieverdelingen van de volumina verontreinigde 
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grond boven de geldende toetsingswaarden. De methode is geschikt voor het doen van 
globale schattingen. De ruimtelijke afhankelijkheid tussen monsterpunten dient afwezig of 
verwaarloosbaar te zijn. 
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Rapporten en Nota's No. 30 van de CHO-TNO 

KWANTinCERING VAN ONNAUWKEURIGHEID IN GRONDWATERSTROMINGS-
MODELLERING 

C.B.M. te Stroet 

SAMENVATTING 

Zelfs van de meest gedetailleerde grondwaterstromingsmodellen die tegenwoordig in gebruik 
zijn, kan niet verwacht worden dat zij de werkelijkheid volledig beschrijven. Het is daarom 
zinvol de met het model berekende grondwaterstanden aan te vullen met informatie 
beschikbaar uit voorgaande metingen van stijghoogten. Om rekening te kunnen houden met 
beschikbaarheid van grondwaterstanden en de onzekerheid ervan is een Kalman Filter 
algoritme gebruikt. Men kan het algoritme zien als een weegschaal die aan de ene zijde een 
imperfect model, en aan de andere zijde een beperkt aantal imperfecte waarnemingen 
dusdanig weegt dat de resulterende geschatte stijghoogten een optimale combinatie zijn van 
informatie uit het model en de waarnemingen. Bij dit afwegen zijn de ruimtelijke 
covarianties van de modelfouten en de meetfouten bepalend. Deze covariantiematrices 
moeten - net als de geohydrologische parameters - worden ingevuld door de modelbouwer. 
Het liefst zouden we hiervoor de totale modelfout covariantiematrix opsplitsen in een aantal 
sub-modelfoutcovariantiematrices die zijn gerelateerd aan de verschillende fouten bronnen 
omdat zo een afschatting verkregen wordt van de bijdrage van de verschillende fouten 
bronnen aan de totale onzekerheid van het model. Op deze wijze kan worden ingeschat 
welke informatie nodig is om het model 'maximaal' te verbeteren. Dit is gerealiseerd met 
behulp van een Adaptief Kalman Filter algoritme dat gebruik maakt van het feit dat de 
weegschaal niet goed in evenwicht is als de som van alle modelfout sub-covariantiematrices 
niet goed is ingevuld. In deze inleiding zal bovenstaande theorie worden uitgewerkt en 
geillustreerd aan de hand van een een-dimensionaal voorbeeld. Het Adaptieve Kalman 
Filter is toegepast op de case "Wierden" in Overijssel. Tijdens de lezing zal hierop worden 
ingegaan. 
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1 INLEIDING 

Deterministische modellen worden steeds vaker gebruikt om het gedrag van het 
grondwaterstromingssysteem in ruimte en tijd te beschrijven. De laatste jaren vindt er een 
verschuiving plaats naar gebruik van modellen ten behoeve van integraal waterbeheer. In 
plaats van alleen intrekgebieden rond pompstations worden gelijk problemen rond 
verdroging, oppervlakte waterbeheer, aantasting van natuurgebieden etc. in de 
beslissingscriteria en daardoor in de modelleringseisen mee in beschouwing genomen. Dit 
gecompliceerder worden van het beslissingsniveau heeft dus als gevolg dat men op 
modelleringsniveau eveneens met meer informatiebehoeften te maken krijgt. Het model mag 
dan gebaseerd zijn op twee eenvoudige wetten - Darcy en continuiteit - maar in de praktijk 
is het onmogelijk het gedrag van het grondwatersysteem in ruimte en tijd op boven genoemd 
gedetailleerd niveau juist te beschrijven. Redenen hiervoor zijn: 
- Elk model is een versimpeling van de werkelijkheid. Aannamen en benaderingen zijn 

noodzakelijke aspecten van het modelleringsproces. 
- De variabelen en parameters in numerieke modellen zijn gemiddelde waarden over een 

eindige hoeveelheid volume, terwijl de informatie (grondwaterstandsmetingen, 
boorgatbeschrijvingen etc.) verkregen wordt op discrete lokaties. 

- De randvoorwaarden en drijvende krachten zoals neerslag, evapotranspiratie, 
infiltratie/drainage van oppervlaktewater zijn alleen bij benadering bekend. 

- In bijna alle praktische studies is er een gebrek aan informatie over de ruimtelijke 
variabiliteit van parameters. 

Het modelleringsproces wordt in deze inleiding gezien als het trachten de werkelijkheid te 
beschrijven voldoend aan van te voren gedefinieerde criteria. Parameters in het model die 
eigenschappen in de werkelijkheid weergeven, moeten daarbij zo goed mogelijk de 'echte* 
waarde verkrijgen. Dit proces wordt calibratie genoemd. Bij het deterministisch modelleren 
en de hierbij meest voorkomende 'trail and error' calibratie methode wordt geen rekening 
gehouden met bovengenoemde foutenbronnen in het beschrijven van het stromingssysteem. 
Ook bij geavanceerdere calibratiemethoden (Monte Carlo technieken, Jakeman e.a., 1990 
[6]; automatische inverse technieken zoals adjoint-systeem modellering, Carrera en Neuman, 
1986 [2] [3] [4]), worden fouten in het modelconcept verdisconteerd door aanpassingen in 
de waarden voor parameters en drijvende krachten. 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op het rekening houden met fouten impliciet in 
het model. Uiteindelijk zal worden toegewerkt naar een methode om deze fouten te kunnen 
koppelen aan verschillende oorzaken, waardoor inzicht wordt verkregen in welke mate 
verschillende foutenbronnen bijdragen aan de onnauwkeurigheid van het model. 
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2 MODELLERINGSONNAUWKEURIGHEID 

Zoals eerder in deze bundel beschreven in 'Beter meten door te rekenen' door A. Heemink 
is een Kalman filter een methode om bij het modelleren rekening te houden met gebrek aan 
informatie/foutenbronnen in het model. Bij een Kalman filter wordt het deterministisch 
model uitgebreid met een ruis term hetgeen het gedeelte voorstelt wat het model niet kan 
weten omdat er geen informatie over in het model zit. De meetinformatie wordt ook 
uitgebreid met een gedeelte dat fouten in de metingen representee^. Het Kalman filter 
weegt model en metingen dusdanig dat beide informatiebronnen optimaal worden benut. Het 
algoritme hiervoor is beschreven in eerder genoemde inleiding 'Beter meten door te 
rekenen*. In feite zou deze titel ook kunnen worden omgedraaid 'Beter rekenen door te 
meten' afhankelijk van de invalshoek van waaruit men kijkt. Want doordat fouten bronnen 
en metingen impliciet in het model zijn verwerkt wordt niet alleen een beter beeld verkregen 
van het grondwatersysteem in ruimte en tijd maar ook van het verloop van de 
onnauwkeurigheid van het modelleringsresultaat in ruimte en tijd. Een uitgebreide 
beschrijving over het toepassen van Kalman filtering in grondwater-stromingsmodellering 
is gegeven in van Geer e.a., 1991 [8] en Zhou e.a., 1991 [9]. 

Om de weegschaal van het Kalman filter (Figuur 1) in evenwicht te krijgen moeten de 
elementen in de modelfout covariantiematrix Q en de meetfout covariantiematrix R worden 
ingevuld door de modelbouwer net als de geohydrologische parameters. 

werkelijkheid 

•fjl meting 

_J@" model 

KF 

Q modelfout covariantiematrix 

R meetfout covariantiematrix 

Figuur 1 Weging van model en meting in het Kalman filter bepaald door de 
waarden van modelfout en meetfout; het ruimtelijk effect wordt bepaald 
door de samenhang in model en modelfout 
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Stel dat: de metingen relatief nauwkeurig worden verondersteld ten opzichte van het model, 
en dat de meetfouten onafhankelijk zijn van elkaar, zodat de ruimtelijke meetfout 
covariantiematrix een diagonaalmatrix wordt met kleine varianties. Dan blijft over: de 
modelfout covariantiematrix die de totaalsom is van alle imperfecte informatie en die die 
de ruimtelijke structuur van modelfouten weergeeft. 

Bij bovenstaande keuzen wordt de weging op de meetlokaties 'heel simper: de weging 
wordt bijna gelijk aan de meetwaarden door de klein veronderstelde meetfout varianties. 
De samenhang in het model en de modelonbetrouwbaarheid bepalen het ruimtelijk effect van 
deze weging (Figuur 1). Lijn 1 en 2 in figuur 1 zijn Kalman filter schattingen waarbij de 
ruimtelijke samenhang bij lijn 1 groter is zodat de meting een groter effect heeft op de niet 
bemeten gedeelten in het model. 

3 FOUTENBRONNEN 

Het liefst zouden we de totale modelfout covariantiematrix opsplitsen in een aantal 
sub-modelfoutcovariantiematrices die zijn gerelateerd aan de verschillende oorzaken zoals 
onzekerheid in geohydrologische parameters, natuurlijke grondwater aanvulling, niet 
volledige/nauwkeurige beschrijving van het oppervlakte water systeem, tijdsfluctuaties in 
onttrekkingsdebieten etc. De grootte van de geostatistische parameters die de 
sub-covariantiematrices karakteriseren vormen dan een maat voor de bijdrage van de 
betreffende oorzaak aan de onbetrouwbaarheid van het model. Op deze manier kan inzicht 
worden verkregen waarvan nieuwe informatie moet worden verkregen om het model het 
meest te verbeteren. 
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Figuur 2 Aquifer aangedreven door neerslag 
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Belanger, 1974 [1] beschrijft een manier om uitgaande van een lineaire combinatie van 
sub-modelfout covariantiematrices 

N 

i-i 

automatisch met behulp van een deterministisch model en metingen in de tijd de optimale 
combinatie van sub-modelfout covariantiematrices Q/s te bepalen. Dee, 1985 [5] heeft dit 
algoritme verder uitgewerkt tot een tweede Kalman filter om de elementen in de vector a 
te bepalen. Men zou dit Adaptieve Kalman filter algoritme weer kunnen voorstellen als 
eenzelfde proces als bij het afwegen: als de weegschaal niet goed in evenwicht is worden 
gewichten in het tweede filter aangepast tot dit wel het geval is. Het evenwichtscriterium 
is dan de voorwaarde dat de metingen min modelpredicties een ongecorreleerde reeks met 
minimale variantie oplevert. Een minimale variantie van dit verschil betekent een zo groot 
mogelijke betrouwbaarheid van de schatter; een correlatie van nul betekent dat alle 
informatie op een tijdstip is *opgebruikt' tot de volgende meting. 

4 HYPOTHETISCH VOORBEELD 

Ter illustratie van het bovenstaande een hypothetisch voorbeeld. Het voorbeeld is uiteraard 
niet bedoeld om conclusies voor de praktijk uit te trekken of de praktijkwaarde aan te tonen 
maar alleen om het mechanisme duidelijk te maken. Stel een gebied wordt geschematiseerd 
door een twee-dimensionaal aquifer met Dirichlet randvoorwaarden, aangedreven door 
neerslag (Figuur 2). Er wordt geconstateerd dat metingen en model niet met elkaar 
overeenkomen. Stel dat er twee hypothesen zijn die de onzekerheid in het model verklaren: 

1. De onzekerheid in het model komt door onzekerheid in het meten van de neerslag. 
Deze is ruimtelijk over de grootte van het modelgebied significant gecorreleerd en deze 
correlatie wordt niet sterk vervormd door de onverzadigde zone (Figuur 3); 

2. De fout in de neerslagmeting is relatief klein ten opzichte van fout die ontstaat door 
verwaarlozing van de variabiliteit in de onverzadigde zone die zorg draagt voor op 
modelschaal ongecorreleerde variabiliteit in de natuurlijke grondwateraanvulling 
(Figuur 4). 
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Figuur 3 Structuur in Q door ruimte-
lijk gecorreleerde neerslag 

Figuur 4 Structuur in Q door op grondwater-
stromingsmodelschaal ongecorre-
leerde variabiliteit in onverzadigde 
zone 

Modelschaal ongecorreleerde variabiliteit in de natuurlijke grondwateraanvulling (Figuur 4). 

De vector a bestaat nu uit twee elementen: de grootte van element een vertegenwoordigd 
de 'waarheid' van hypothese 1; de grootte van element twee vertegenwoordigd de 
'waarheid' van hypothese 2. Is de eerste hypothese waar dan is het voldoende om de 
neerslag beter te gaan meten om het model te verbeteren; in het geval van de tweede 
hypothese moet de variabiliteit in de onverzadigde zone beter worden beschreven om het 
grondwaterstromingsmodel te verbeteren. 

Stel dat: de werkelijke structuur van de modelfout covariantiematrix wordt weergegeven 
door Figuur 5. De parameters a convergeren nu in het Adaptieve filter volgens Figuur 6, 
ax gaat naar 1 en a2 gaat naar 0, zodat hypothese 2 vervalt. 
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5 WIERDEN 

Wat gebeurt er in de praktijk? In een modelgebied als "Wierden" (Figuur 7) ligt het niet 
zo eenvoudig als in het hypothetische voorbeeld van de vorige paragraaf. Er zijn meerdere 
fouten bronnen en deze varieren ruimtelijk gezien verschillend. Een duidelijk antwoord als 
in voorgaande paragraaf zal dan ook niet verkregen kunnen worden. Toch wordt in de 
praktijk gevraagd een beleidsstrategie te formuleren met behulp van een 
grondwaterstromingsmodel waarbij de belangen van de onttrekkers, het natuurgebied 
"Wierdense veld" en landbouw zo goed mogelijk worden afgewogen. Indien alleen een 
interpolate wordt gevraagd is het ijken van het grondwaterstromingsmodel minder kritisch; 
er kan met meerdere parametercombinaties een 'bevredigend' resultaat worden verkregen. 
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Figuur 5 Werkelijke structuur in Q Figuur 6 Convergentie Q'S en 95% betrouw-
baarheidsintervallen (x-as tijd; y-as 

a.j en a2 

Maar als er daarna ook scenario's mee moeten worden doorgerekend leveren deze 
verschillende parametercombinaties vaak zeer verschillende antwoorden op. Een voorbeeld 
hiervan is het Nederlandse en Duitse 'bruinkoolmoder die bij interpolate sterk op elkaar 
leken maar na voorspelling een verschil van meer dan 5 m grondwaterstandsdaling in 
Limburg opleverde (Olsthoorn, 1989 [7]). 

Hetzelfde fenomeen als omschreven bij het bruinkoolmodel is terug te vinden bij Wierden. 
Hierbij is een Monte Carlo studie uitgevoerd met 16000 modelsimulaties waarbij uiteindelijk 
20 modellen zijn geselecteerd die voor 189 meetlokaties over de periode 1985-1990 een 
gemiddelde afwijking hadden tussen de 20,5 en 21,5 cm (afgerond 21 cm). 
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Ondanks dit verschil van minder dan 1 cm in interpolate leverde het voorspellen van het 
modelgedrag in laag 1 verschillen op van meer dan 150 cm en in laag 2 meer dan 50 cm 
(Figuur 8 en 9). 
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Figuur 7 Modelgebied en schematische 'Wierden' 

118 



Kwanti fleering van onnauwkeurigheid in grondwaterstromingsmodellering 

Hierbij is duidelijk te zien dat voor de eerste modellaag de variabiliteit van een gestuwde 
kleilaag in het midden en het oppervlaktewatersysteem de hoofdschuldigen zijn. In de tweede 
modellaag is nabij de onttrekking in het midden de onbekendheid van de transmissiviteit en 
doorwerking van het oppervlaktewatersysteem in het noorden de belangrijkste factor. 
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Figuur 8 Verschil in voorspelling laag 1 voor gekozen 20 modellen uit 16000 
simulaties nabij Wierden 
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Bij het proberen te kwantificeren van bronnen van onnauwkeurigheden voor een model als 
Wierden is het onmogelijk om dit exact uit te splitsen. Dit vanwege een tekort van 
informatie zowel op invoerniveau als van gemeten grondwaterstanden ten opzichte van de 
gewenste gedetailleerdheid van het model. Wei kan getracht worden per duidelijk 
verschillende categorieen invoerinformatie - natuurlijke grondwateraanvulling (ruimtelijk), 
oppervlakte water systeem (lijn), ontrekkingen (punt), geo-hydrologische parameters - de 
doorwerking van onzekerheden in deze bronnen in het model weer te geven daar de 
ruimtelijke structuur sterk verschilt. Dit is ook terug te zien in de figuren 8 en 9 bij 
Wierden. De veroorzaakte onzekerheid door deze bronnen kunnen nu worden 
gekwantificeerd met het Adaptieve Kalman filter algoritme, waarna terugkoppeling naar 
additionele informatie-inwinning en/of verandering van de meetinspanning mogelijk is. 
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PROCESKENNIS EN STATISTIEK IN BODEM EN WATER (Lezingendag 21 januari 1993) 
Rapporten en Nota's No. 30 van de CHO-TNO 

COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO 

RAPPORTEN EN NOTA'S 

No. 1. Tweede rapport en aanbevelingen 
van de Contactgroep Archivering en Automatische Verwerking van hydrologi-
sche gegevens TNO. 
Januari 1977. 

No. 2. Verslag en aanbevelingen 
van de ad hoc-Groep Grondwatermodellen en Computerprogrammatuur TNO. 
Mi 1978. 

No. 3. De droogte in 1976. 
Een samenvatting en overzicht van de over de droogte van 1976 verschenen 
literatuur - P.K.M. v.d. Heijde. 
Augustus 1978. 

No. 4. Nederlandse activiteiten in internationaal hydrologisch verband. 
Lezingserie, gehouden op 25 april 1978 te Delft, aangevuld met (schema-
tische) overzichten van internationale organisaties en een overzicht van hun 
vertegenwoordigers in Nederland. 
Augustus 1978. 

No. 5. Waterkwaliteit in grondwaterstromingsstelsels. 
Verslag van de Workshop op 1 en 2 april 1980 te Wageningen - (red. 
J.C. Hooghart), aangevuld met discussiebijdragen en een inventarisatie van 
het onderzoek in Nederland. 
Augustus 1980. 

No. 6. Derde rapport en aanbevelingen 
van de Contactgroep Archivering en Automatische verwerking van hydrologi-
sche gegevens TNO. 
Februari 1981. 

No. 7. Overzicht van de wensen van hydrologen en waterbeheerders ten aanzien van 
het operationele regenwaarnemingennet van het KNMI - J.C. Hooghart. 
Oktober 1981. 

No. 8.*) Verklarende Hydrologische Woordenlijst van de Gespreksgroep Hydrologische 
Terminologie. 
8a. I. Water in de onverzadigde zone 

II. Water in de verzadigde zone 
Januari 1982. 

8b. III. Atmosferisch water 
Juni 1983. 

8c. IV. Oppervlaktewater 
Maart 1985. 

*) Verouderd: vervangen door Rapporten + Nota's no. 16. 
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Rapporten en Nota*s 

No. 9. Waterkwaliteit en waterkwantiteit in het Usselmeergebied. 
Verslag van de 2e CHO-studiebijeenkomst op 2 en 3 november 1981, De 
Eemhof, Zuidelijk Flevoland - (red. J.C. Hooghart), aangevuld met discussie-
bijdragen. 
Februari 1982. 

No. 10. Rapport en aanbevelingen 
van de Contactgroep Grondwatermodellen, CHO-TNO. 
April 1982. 

No. 11. Inventarisatie Grondwaterkwaliteitsmodellen. 
L.J.M. Boumans. 
Oktober 1982. 

No. 12. Grondwaterkwaliteit in relatie met onderzoek en beleid. 
Verslag van de 3e CHO-studiebijeenkomst op 15 maart 1983 te Wageningen -
(red. J.C. Hooghart), aangevuld met discussiebijdragen. 
Juni 1983. 

No. 12a. Voorlopig overzicht van inventarisaties waarin grondwater(kwaliteits)modellen 
voorkomen of hiermee in verband staan. 
J.C. Hooghart. 
Januari 1984. 

No. 13. Vergelijking van modellen voor het onverzadigd grondwatersysteem en de 
verdamping. 
Verslag van de 4e CHO-studiebijeenkomst op 24 oktober 1984, georganiseerd 
in samenwerking met de Studiegroep Hupselse Reek - (red. J.C. Hooghart). 
Maart 1985. 

No. 14. Meten, meetnetten en optimale meetnetontwerpen ten dienste van het waterbe-
heer. 
Verslag van: 
- Voorjaarsbijeenkomst van de KIvI Sectie Waterbeheer: 

"Meten voor waterbeheer", mei 1984. 
- Colloquium van de Studiegroep Statistiek in de hydrologie CHO-TNO: 

"Meetontwerp en optimalisatie", november 1984. 
(red. P. v.d. Kloet en J.C. Hooghart). 
Januari 1986. 

No. 15. Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik-Maasbracht. 
Le systfcme hydrologique dans la r6gion frontalifcre Lifcge- Maasbracht. 
Verslag van de 5e CHO-studiebijeenkomst op 13 deeember 1985, georgani
seerd in samenwerking met de Nationale IHP-comit6's van Belgie en Neder-
land en de Contactgroep Hydrologie van het Nationaal Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek uit Belgie. 
(red. J.C. Hooghart). 
April 1986. 
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Rapporten en Nota*s 

No. 16. Verklarende Hydrologische Woordenlijst van de Gespreksgroep Hydrologische 
Terminologie, waarin opgenomen de hoofdstukken: 
I Algemene termen 
II Atmosferisch Water 
III Water in de onverzadigde zone 
IV Water in de verzadigde zone 
V Oppervlaktewater 
Oktober 1986, hernieuwde uitgave. 

No. 17.*) Duurzaamheid rioolleidingen; een literatuurstudie naar aantastingsmecha-
nismen. 
R.B. Polder. 
Februari 1987. 
*) Uitverkocht. 

No. 18. Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water. 
Verslag van de 6e CHO-studiebijeenkomst op 22 oktober 1986. 
(red. J.C. Hooghart). 
Februari 1987. 

No. 19. Van Penman naar Makkink; een nieuwe berekeningswijze voor de klimatolo-
gische verdampingsgetallen. 
Eindrapport van de KNMI-Projectgroep en de CHO-Begeleidingsgroep 
Verdampingsberekeringen. 
(red. J.C. Hooghart en W.N. Lablans). 
December 1988. 

No. 20. Tijdreeksen in bodem en water. 
Inleidingen van de lezingendag op 25 januari 1989 van de NRLO-Werkgroep 
Ruimtelijke variabiliteit in bodem en water en de Studiegroep Statistiek in de 
Hydrologie van de CHO-TNO. 
December 1988. 

No. 21. Neerslagmeting en -voorspelling; toepassing van modern technieken, zoals 
radar- en satellietwaarnemingen. 
Verslag van de 7e CHO-studiebijeenkomst, georganiseerd in samenwerking 
met SAMWAT, op 16 november 1988. 
(red. J.C. Hooghart). 
Februari 1989. 

No. 22. Integraal Waterbeheer in het Goois/Utrechts stuwwallen- en plassengebied. 
Verslag van de op 7 april 1989 in Bussum gehouden themadag, georganiseerd 
door het Zuiveringschap Amstel en Gooiland en de Provincie Utrecht, in 
samenwerking met de CHO-TNO. 
(red. L. van Liere, R.M.M. Roijackers en P.J.T. Verstraelen). 
Augustus 1989. 
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Rapporten en Nola's 

No. 23. Bodemwaterkwaliteit in wisselwerking met biologische, chemische en hydro-
logische processen. 
Verslag van de 8e CHO-studiebijeenkomst op 8 mei 1990. 
(red. J.C. Hooghart) 
September 1990. 

No. 24. Ruimtelijke statistiek van bodem en water. 
Inleidingen van de lezingendag op 24 januari 1991 van de NRLO-werkgroep 
Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water en de Studiegroep Statistiek in de 
Hydrologie van de CHO-TNO. 
(red. J.C. Hooghart) 
Januari 1991. 

No. 25. Geo-informatie in Nederland. 
Inleidingen van de lezingendag op 2 mei 1991 in samenwerking met het 
Samenwerkingsverband Aardkundige Gegevensverstrekkende Instituten 
(SAG II). 
(red. J.C. Hooghart) 
Mei 1991. 

No. 26. Het hydrologisch systeem in het grensgebied Luik-Maasbracht; onderzoeks-
resultaten 1985-1990. 
Le systfcme hydrologique dans la region frontaltere Ltege-Maasbracht; 
r&ultats des recherche 1985-1990. 
Verslag van de 9e CHO-studiebijeenkomst op 9 januari 1991, georganiseerd 
in samenwerking met de Nationale IHP-comit6's van Belgie en Nederland en 
de Contactgroep Hydrologie van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek uit Belgie. 
(red. J.C. Hooghart). 
Augustus 1991. 

No. 27. Richtlijnen voor ontwikkeling van computerprogrammatuur in de hydrologie. 
Eindrapport van de CHO-Werkgroep Richtlijnen Computerprogrammatuur 
Hydrologie. 
(red. J.C. Hooghart, K. Kovar en J.M.P.M. Peerboom) 
Oktober 1992. 

No. 28 Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht. 
Verslag van de op 7 april 1992 in Amsterdam gehouden themadag, met 
aanvullingen. 
(red. R.M.M. Roijackers, P.J.T. Verstraelen en L. van Liere). 
December 1992. 

No.29 HYDRO - LOGISCH; wetenschap en toepassing. 
Verslag van het symposium op 5 oktober 1992 ter gelegenheid van het 
afscheid van H.J. Colenbrander van de CHO-TNO. 
(red. J.C. Hooghart en C.W.S. Posthumus). 
Oktober 1992. 
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No. 30 Proceskennis en statistiek in bodem en water. 
Inleidingen van de lezingendag op 21 januari 1993 van de NRLO-werkgroep 
Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water en de Studiegroep Statistiek in de 
Hydrologie van de CHO-TNO. 
(red. J.C. Hooghart). 
Januari 1993. 

Voor bestellingen en informatie: CHO-TNO 
Postbus 6067 
2600 JA DELFT 
Telefoon: 015 - 69 72 81 

127 


