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NHV Discussiemiddag Tijdreeksanalyse – Tijdreeksanalyse in Milieutoepassingen 

Locatie: Kantoor Houdringe De Bilt, Grontmij, 14:00 – 16:30 

Verslag door: 

 

Programma 

14.00 - 14.45 Presentatie door Hans Visser (PBL) 

14.45 - 15.15 Discussie 

15:15 - 15:30 Pauze 

15:30 - 16:30 discussie - stelling van de maand 

16:39 - 16:40 uitloop, evaluatie, afronding 

 
Presentatie Hans Vissers (zie bijlage met PowerPoint presentatie en voorbeeldartikel) 

“Flexible trends in hydrological time series (and how to publicise ..) ” 

De term ‘flexibele trends’ in de titel slaat er op dat reeksen vaak niet homogeen zijn. Vaak zijn er tijdens 

de reeks veranderingen geweest. Bijvoorbeeld de meetmethodiek. Het is van belang hiervan bewust te 

zijn. 

Hans heeft zelf gewerkt aan IPCC rapporten en legt uit op welke wijze fouten in deze rapporten worden 

opgespoord. Dit ter illustratie wat er mis kan gaan. IPCC rapporten bevatten samenvattingen op diverse 

niveaus. Van belang is dat alle samenvattingen consistent zijn met elkaar. Er zijn een aantal foutklassen 

bepaald. Onder andere hebben een groep PhD-studenten de opdracht meegekregen om een bepaald 

hoofdstuk te analyseren en fouten op te sporen en te classificeren. Ze hebben op deze wijze ongeveer 

1500 inconsistenties gevonden in de laatste conceptrapporten. Zie sheet 2-7 uit de presentatie van Hans 

voor een voorbeeld waaruit blijkt dat er subtiele verschillen zijn tussen de verschillende niveaus. Op de 

hogere niveaus is minder informatie aanwezig en kunnen beweringen meer suggereren dan is gedaan. 

Dergelijke artikelen zijn vaak erg technisch zodat er maar een beperkt aantal mensen is dat nog alle 

details kan volgen. Hans heeft een voorbeeld artikel (zie bijlage) van Church en White uit 2011 

gepresenteerd over de stijging van de zeespiegel. De samenvatting suggereert dat er twee verschillende 

methoden zijn gebruikt die dezelfde conclusie geven. Het blijkt echter dat beide methoden gebaseerd 

zijn op dezelfde onderliggende methode. Er is zowel vlotters (tide-gauge) data gebruikt als meer recente 

satellietdata. Er is daarbij veel geïnterpoleerd en zelfs geëxtrapoleerd. De vraag is echter of de fysische 

processen (bijvoorbeeld zeestroming) rond 1900 hiervoor wel voldoende overeenkomen met die rond 

2000. Zie ook de aankondiging van de discussiemiddag. 
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Hans geeft aan dat er wel meer dan 25 verschillende wiskundige methoden zijn om trends te schatten en 

dat het zelfs binnen een bepaalde methode nogal uitmaakt voor het resultaat welke parameters precies 

gebruikt zijn. Zie sheets 8 en verder uit de presentatie van Hans.  Hans noemt de vaak gebruikte OLS-

methode (Ordinary Least Squares) en merkt op dat trends meestal niet lineair zijn. Zijn voorkeur heeft de 

methode Integrated Random Walk (IRW) waarin ruis is toegevoegd aan de Random Walk methode.   

 

Hij geeft een voorbeeld waarin bepaald diende te worden welk deel van een temperatuurstijging in 

rivieren komt door industriële lozing van koelwater. Hans stelt dat het belangrijk is je altijd goed af te 

vragen wat je ziet en te zorgen dat je het begrijpt! Waarom is er bijvoorbeeld een afvlakking van de 

Maastemperatuur aan het eind van de reeks? Of (vraag uit de zaal): klopt de versnelling tussen 1960-

1990 wel? Controleer onder andere hoe de meetdata tot stand is gekomen!  

 

Een tweede voorbeeld betreft de fosfaatconcentratie in Nederland. Omdat er het aantal metingen 

ruimtelijk niet gelijk is verdeeld, is de data in grids (bijv. 5x5km2) verdeeld om een gebied met veel 

metingen niet te zwaar mee te laten tellen.  Er zijn in het onderzoeken diverse typen wateren 

samengevoegd. Deze hebben vaak verschillende normen waaraan moet worden voldaan. Toch is één 

samenvattende indicator gebruikt, zie sheet (j=P of N, i=1-7 klassen). Dit is vaak het geval, maar de 

vraag is of het verantwoord is, verschillende soorten metingen te mengen.  

 

Hans heeft statistisch onderzoek naar de strenge winters gedaan. De kans op een Elfstedentocht blijkt 1x 

per 5jr jaar in 1900, 1x per 10jr in 1950 en 1x per 18jr in 2008. Daarnaast is de onzekerheid rond 1900 

veel kleiner dan nu. Hans heeft de 15 aaneengesloten koudste dagen gebruikt als eenvoudigste indicator. 

Sheet 18: de kans op de tocht is gelijk aan het oppervlak links van -4,2°C. Door dit voor ieder jaar te 

bepalen krijg je de grafiek van sheet 19.  

 

Hans benoemt nog een theoretische verbetering van de IRW-methode op basis van simultaneous 

confidence limits, waarbij puntsgewijze onzekerheidsintervallen vervangen kunnen worden door 

simultane onzekerheidsintervallen. Hij heeft zijn artikel hierover nagestuurd. Dit is als bijlage bij dit 

verslag opgenomen. Hans geeft nog aan dat er vaak verwarring bestaat over het verschil tussen pointwise 

en simultaneous confidence limits. 
 

Discussie over de stelling van de maand 

Stelling:  “Praktische bruikbaarheid van modellen kan niet worden beoordeeld op basis van 

‘goodness-of-fit’, diagnostic checks en fysische plausibiliteit.” 

Tijdens de discussie is eerst een rondje gemaakt zodat iedereen zijn/haar mening kan geven. Hieronder 

volgt een samenvatting van de diverse opmerkingen: 

• Tijdreeksanalyse blijkt voor diverse doeleinden te worden gebruikt: 

° voorspellingen op korte en lange termijn 

° is de verlaging als gevolg van invloed X meer dan 5cm? 

° effectbepaling 

° opvulling van reeksen in toekomst en verleden 

• Fysische plausibiliteit is van belang. De methode dient daarom dus ook parameters te bevatten met 

een fysische betekenis, zodat deze beoordeeld kunnen worden 

• Het verkregen beeld moet aansluiten bij het vermoeden 

• ofwel: Als het model de vooronderstelling bevestigd is het goed?? 
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• Fysische plausibiliteit zit vaak al in het (grondwater)model ingebakken en hoeft dan niet 

gecontroleerd. Statististische beoordeling (zoals scatterplots) is vaak te misleidend voor niet 

deskundigen. Een eenvoudig, begrijpelijk model heeft daarom te voorkeur! 

• Het model moet passen bij het doel! 

• Wat is praktische bruikbaarheid eigenlijk? Dit moet niet gezien worden als eigenschap van het model,  

maar als eigenschap van het doel.  

• Een model kan alleen beoordeeld worden in relatie tot de toepassing. Vanuit de toepassing dient je 

daarom criteria vast te stellen waarmee je het model en modelresultaten gaat toetsen. De in de 

stelling genoemde criteria kunnen een onderdeel zijn, maar hier moet je niet mee beginnen. 

• De gebruiker moet het model nog kunnen begrijpen en dat gaat verder dan enkel aan de knoppen 

kunnen draaien. 

• Drainageniveau moet kloppen 

• In tijdreeksmodellen zit veel wiskunde. Statistische verbanden zijn vaak moeilijk te beoordelen en te 

interpreteren. Een model moet daarom ook een fysische component hebben. Er moet een oorzaak-

gevolg relatie zijn, zodat het model en resultaat nog uit te leggen is.  

• Meer affiniteit met fysische component dan met de statistiek. Als een statistische methode iets 

oplevert, is een fysische verklaring eerst vereist voordat er mee wordt verder gegaan. 

Tijdreeksmodellen zijn daarom een hulpmiddel. 

• In theoretisch onderzoek is de praktische bruikbaarheid niet direct van belang 

• De in de stelling genoemde karakteristieken zijn een onderdeel van de mogelijkheden voor 

beoordeling, afhankelijk van het doel. Maar bij voorkeur wordt validatie gebruik op een deel van de 

reeks dat niet is gebruikt voor de kalibratie van het model. Bij voorkeur verschilt de validatiereeks dan 

ook sterk qua dynamiek van de kalibratiereeks, bijvoorbeeld natte periode versus droge periode.  

• Zijn karakteristieken zoals genoemd in de stelling misschien niet al voldoende? Deze geven immers al 

een indicatie dat het model goed is. Is goed niet goed genoeg?  

• Het helpt wanneer meerdere, verschillende modellen hetzelfde resultaat geven. 

• Het lijkt zo wel alsof tijdreeksmodellen eigenlijk zelden praktisch bruikbaar zijn. Toch worden ze vaak 

toegepast. In principe heb je niet veel meer dan dergelijke statistische criteria. 

• Definieer ook wanneer het NIET voldoende goed is (falsificatie)! 

• In de praktijk wordt vaak eerst een model instrument gemaakt en dan worden de toepassingen erbij 

gevonden… 

• Ga uit van een iteratieve inspanning en probeer het model steeds iets verder te beoordelen en te 

verbeteren. 

• Veel (theoretische) tijdreeksmodellen hebben een lineaire basis, terwijl de praktijk vaak niet-lineair is. 

Er zijn ook zoveel toetsen dat er altijd wel een bij is waardoor het model eigenlijk afgekeurd zou 

moeten worden. Welke toetsen pas je toe? Hoe erg is het als het model niet voldoet aan alle criteria? 

Wat gebeurt er als wij een foutje maken? 

• Zijn de componenten van het tijdreeksmodel welk onafhankelijk van elkaar? 

• Validatie met onafhankelijke data is van belang. 

• Validatie is echter ook een vorm van goodnes-of-fit… 

• Het gaat ook eigenlijk om het valideren op je toepassing 

• Probleem met kansverdeling en betrouwbaarheidsintervallen is dat de met het model bepaalde kansen 

“gegeven het model zijn”. Het is ook daarom van belang meerdere modellen te gebruiken. 

• Er zijn in de wetenschap wel tienduizenden modellen voor bijvoorbeeld rainfall runoff. Welke ga je 

gebruiken? Hoe vergelijk je de uitkomsten? 
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• Er zijn methodes ontwikkeld om te bepalen of de onzekerheid vooral door het model of door de data 

veroorzaakt wordt. Zie bijvoorbeeld het artikel van de winnaar van de NHV hydrologieprijs 2007, 

Jasper Vrugt met “Improved treatment of uncertainty in hydrologic modelling: Combining the 

strenghts of global organization and data assimilation’ (Vrugt et al. in Water Resources Research, vol 

41, 2005. Zie http://faculty.sites.uci.edu/jasper/publications/. Deze zijn wel zeer rekenintensief, voor 

een grondwatermodel niet praktisch toepasbaar, maar voor een tijdreeksmodel zou het nog moeten 

lukken… 

• Is een niet fysisch-gebaseerd model onbruikbaar? 

• Als het patroon van je voorspelling plausibel is zonder dat je het er in stopt (!), dan geeft dit wat 

vertrouwen. 

• Maar wat als het niet fysisch plausibel is? Laten we ons nog wel verrassen door de data? 

• Er is een risico als de situatie bij kalibratie anders is dan zoals verwacht in de praktijk… 

• Er is ook een risico als we vooral schrijven over modellen die onze verwachtingen bevestigen… 

• En er is een risico wanneer een model zoveel parameters bevat dat kalibreren wel lukt, maar de 

onderliggende schematisatie niet valide is voor voorspelling van andere situaties dan waarvoor is 

gekalibreerd. 

• Eenvoudige modellen zijn daarom belangrijk, alleen complexiteit toevoegen als dit nodig is, 

afhankelijk van het doel. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld vaak niet worden opgenomen in 

eenvoudige of statistische modellen.  

 

Tijdens de discussie komen nog de volgende andere zaken aan de orde: 

• Bootstrapping wordt benoemt, een methode om standaardfouten en betrouwbaarheidsintervallen te 

bepalen voor willekeurige meetdata. Er blijken overigens diverse R-packages voor bootstrapping, zie 

http://cran.xl-mirror.nl/web/packages/available_packages_by_name.html#available-packages-T. zie 

het verslag van de discussiemiddag van 21 november 2013 voor meer informatie over R.  

• Hans Visser benoemt nog dat het 95%-betrouwbaarheidsinterval vaak verkeerd wordt bepaald. Hij 

doelde er op dat men vaak de standaarddeviatie (SD) (of standaardafwijking) en standaard-error (SE) 

(of standaardfout) door elkaar haalt.  

 

Een korte toelichting: de standaardfout is in de statistiek de benaming voor de standaardafwijking van 

het steekproefgemiddelde. De standaardfout wordt kleiner naarmate de steekproef groter is. Dus bij 

een groter aantal waarnemingen wordt het gemiddelde nauwkeuriger bepaald. Het 

steekproefgemiddelde van een normaal verdeelde steekproef met gemiddelde  en standaardafwijking 

s, is zelf ook normaal verdeeld, met dezelfde verwachting, maar met standaardfout s
M
 =  voor 

een steekproefgrootte van N.  

 

Vaak wordt gezegd dat het 95% betrouwbaarheidsinterval overeenkomt met ongeveer twee maal de 

standaarddeviatie. Voor het steekproefgemiddelde gaat het dan om de standaarddeviatie van het 

steekproefgemiddelde en niet van de steekproef. Het betrouwbaarheidsinterval van het 

steekproefgemiddelde dient dus te worden bepaald met [  en niet met 

[ .  
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Evaluatie van de middag 

• Positief beoordeeld 

• Presentatie en discussie na de pauze sloten niet zo goed aan op elkaar 

• De discussie nog iets praktischer maken door het inbrengen van een concreet probleem of voorbeeld 

• Vanuit de werkgroep wordt nog benoemd dat een uitgangspunt voor de discussiemiddagen is om 

wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen op het onderwerp van de tijdreeksanalyse en elkaar in 

beide richtingen van inzichten te voorzien. Dit kunnen dus ook zeker vragen en problemen vanuit de 

praktijk zijn. Daarom willen de NHV Tijdreeksanalyse subgroep op LinkedIn laagdrempeliger proberen 

te maken. Iedereen die een vraag heeft, zowel eenvoudig als complex, wordt aangemoedigd deze te 

posten op: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=5102208. Zie hieronder voor een korte 

toelichting voor het starten van een discussie. 

 

Ga naar de subgroep op LinkedIn. Direct via: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=5102208 of 

ga naar www.linkedin.nl en selecteer het zoeken binnen groepen (zie linksonder), typ “tijdreeksanalyse”, 

gevolgd door Enter en selecteer de gevonden subgroep van de NHV (zie rechtsonder). Als je nog geen lid 

bent van de groep dien je dit aan te vragen via de Join-knop (zie rechtsonder). 

 

 

 

Om een discussie of vraag te starten zorg je dat je op de pagina met discussies bent (standaard). Je kan 

nu direct beginnen met typen van de titel van je discussie of vraag (zie linksonder). Optioneel kan je 

daaronder nog nadere details toevoegen in een apart tekstveld. Links naar website worden automatisch 

opgemaakt als een hyperlink wanneer de link vooraf wordt gegaan door “http://”. Zorg dat je het 

discussion type “General” hebt geselecteerd (behalve wanneer het om commerciele aankondigingen 

betreft, kies dan “Promotion”). Klink vervolgens op de Share-button. Je krijg nu de definitieve en 

opgemaakte tekst te zien. Je krijgt nog een aantal minuten om de tekst eventueel aan te passen. Daarna 

is het altijd mogelijk nog een aanvullende opmerkingen toe te voegen aan je eigen ‘discussie’. 

 

 

Reageren op een discussie kan simpelweg door je reactie te typen in het tekstveld “Add a comment…” en 

daarna op de Comment-knop te klikken. 
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University  
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Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht 
University 

Hans Visser PBL 
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Joanne van der Spek TU Delft 

Lennard Pisa Utrecht University: Geosciences 

Marc Vissers Grontmij 

Philip Nienhuis 
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Tom van Steijn Royal Haskoning DHV 
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Wulf Vaarkamp  

Vanuit de NHV-werkgroep tijdreeksanalyse: 

Eit vd Meulen AMO 

Frans Schaars Artesia 

Frans van Geer Universiteit Utrecht 

Jos van Asmuth KWR 

Koen van der Hauw Grontmij 

Mark Bakker TU Delft 

Martin Knotters Alterra 
 

 


