1991 opgesomd. De huidige stortcapaciteit bedraagt 80 miljoen kuub; een uitbreiding van 88 miljoen kuub wordt
voorbereid. Verder is informatie voorhanden omtrent de eventuele gaswinning en de aard van de toegestane afvalstoffen per stort.
Ill Rapportnummer 771401002
(fl. 25,-)
Uitlaging. van zware metalen en anionen uit afvalstoffen in relatie tot bodem- en grondwaterbescherming;
grenswaarden C2-, C3- en C4- afvalstoffen.
Auteur: Th. G. Aalbers.
Er worden op grond van het uitlooggeclrag van afvalstoffen (Stanclaard uitloogtest), in combinatie met gegevens
omtrent de soort stortplaats, categoriecn grenswaarden aangegeven. Momentecl is de rclatie tussen de resultaten in het laboratorium en die in het veld
nog onderwcrp van studie. Bij het laatste wordt niet allcen de afvalstof zclf,

maar tevens het gedrag van de percolaatontvangende bodem in beschouwing genomen.

bleek een betcre verklaring te geven
voor de opname van zware metalen
dan alleen organische stof en klci.

1111 Rapportnummer 216402004
(fl. 25,-)
Beoordeling van gereinigde grond.
IVN. Toepassing van bioassays met
planten en regenwormen op referentiegronden.
Auteurs: C.A.M. van Gestel, E.M.
Dirven-Van Breemen en J.W. Kamerman.
l3innen het onderzoeksproject "Evaluatie van gereinigde grond" zijn regenwormen en enkele gewassen gebruikt
als tcstorganisme. Uit het onderzoek
aan refcrentiebodems (dezelfde bodems
als bij Edelman 1983) kwam naar voren dat de pH van het bodemvocht,
naast de reeds ingeburgerde correctie
voor het organische stof en klei gehalte, zou moeten worden opgenomen bij
de berekening van rcfercntiewaarden.
De combinatie van de 3 parameters

SCG RAPPORTEN

Zo wordt bij de ingewikkclde analyses
van een voorbeekltabcl met daarin de
LD50 van 15 soorten voor 11 stollen maar geen gegevcns over structuur niet opgemcrkt welk nut deze hebben
in het kader van SAlt lets als: nagaan
of er groepen van soorten zijn te onderschciden die een min of meer vergelijkbaar patroon van gevocligheden Iaten zien opdat cen nieuwe stof alleen
getoctst hoeft te worden op een aantal
kcnmerkende soorten. Multivariate analyse zou ecn onderbouwing van zo'n
aanpak kunnen geven.

Devillers, J. and Karcher, W. eds.
(1991)
Applied Multivariate Analysis in SAR
and Environmental Studies.
Dordrecht: Kluwer, 530 pp.
ISBN: 0792312902 Prijs: f 245.00

Een al1wrting valt op in een titel. SAR
staat voor structuur-activitcit relatics. De
begrippen "structuur" en "activiteit" zijn
niet in een variabele te vangen. Multivariate analyse zou daarom uitkomst
kunnen bieden. Dit moet wei de uitgangsgedachtc zijn gewecst van de Euro-cursus te lspra (Italic) in juni 1991
waarop dit bock is gebaseerd. Een inlciding over hct probleemvcld en wat
multivariate analyse daaraan zou kunnen bijdragen, ontbreekt echter.

Als ingang kiest hct bock voor multivariate analyse, niet voor SAR. De eerste 200 pagina's vormen een niet al te
toegankelijke inleiding tot clusteranalyse ( 40 pp) en ordinatie (160 pp), geheel
vanuit de Franse data-analytische traditie. Ondanks alle hokus-pokus is het
technische doel heel eenvoudig: grote
tabellcn met gegeven.s aanschouwclijk
weer geven in een plaatje. Merkwaardig genoeg leren we in het bock niet
hoc we zo'n plaatje precies moeten lezcn; er is geen uitleg van de biplot (zie
bv.Jongman e.a. 1987; Ter Braak, 1990).
Op de presentatie valt ook het een en
~meier aan tc merken. De bovengenoemde- tabel met LD50's wordt door
Thioulouse e.a op wel drie manieren gestandaardisecrd, afgedrukt (!) en in
(bi)plots weergegeven.
In feite volstaat een tabel, mits daaraan
als randen de gemiddclde gevoeligheid
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Zonclcr kostenvcrhoging worden betere reinigingsresultatcn bereikt. Dit is te
clanken aan de verbeterde technieken.
In cleze aflevering wordt ondermeer
nog aandacht besteed aan ontwikkelingen bij diverse regelingen: WBB, BSB
en Bouwstoffenbesluit.

VROM RAPPORTEN
Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie.
Het beleidsstandpunt verwijdering baggcrspecie (zie de rubriek VROM-Nicuws
van deze aflevering van BODEM) is gratis te vcrkrijgen bij het Distributiecentrum VROM, Postbus 351, 2700 A] Zoetermcer; tel 079-449449.

en toxiciteit worden toegevoegd, en cen
biplot zoals die in Fig. 11 (p. 17.)) maar
dan op basis van log(l/LD50) en met
de oorsprong in de twee deelfiguren
op dezelfde pla~lts. In de hoofdstukken
over de clusteranalyse (Roux) wordt wel
opgemcrkt dat de keuze van de gelijkcnismaat erg belangrijk is, maar de
kcuze in het voorbecld wordt niet gemotiveerd en is mijns inziens ongeluk.kig. De interpretatie is geheel technisch
van aard en zit vol haken en ogen;
"structuur" komt niet aan bod.
De beide redacteuren presenteren een
metamodel (in de zin van de Nedcrlandse simulatie-expert Kleijnen) van
een versprcidingsmodel met als invoer
vier fysisch-chemische varia belen en als
uitvoer de verdeling over zes compartimenten. Ze gebruiken correspondentie analyse (de canonische vorm uit
hoofdstuk dric ware een beterc keuze,
gezicn fig. 6-10) en merkcn verrast op
dat lOOo/o van de variatie in twee dimensies (fig. 1 op p. 311) is weer te geven. Ze Iaten na te concluderen dat de
verdeling van de stoffen over vier van
de zcs componentcn constant is in hct
model en dat daarom het tekenen van
ecn eenvoudig driehoeksdiagram volstaat.
Wei intercssant vond ik de tocpassing
van Downs en Willett waarin worclt getracht een eigenschap van een vcrbinding te voorspellen - maar het hadden
er zonder bezwaar meer kunnen zijn -
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op basis van de chemische structuur. Zij
doen clit met cluster analyse en 'matching' op basis van een gclijkenismaat.
Hun resultaten geven enige hoop op de
zin van SAR: 10 - 25 % misclassificaties
en correlaties tussen 0.6 en 0.9. Klassieke
regressic analyse zou zckcr mislukkcn
bij deze gcgevens, al biedt een moderne methode als PL')-regressie misschien
uitkornst. Er zijn voorts hoofdstukken
waarin lineaire discriminant analyse,
neurale netwerken en beeldanalyse aan

bod komen. Mijn conclusie is dat dit
boek jammerlijk nalaat aan te tonen clat
multivariate analyse een bijdrage aan
SAR kan leveren. Het voorwoord noemt
als
doe! hct stimulercn van de tocpassing
van multivariate analyse bij SAR en milieu-studies. Dit bock client dit doel niet.

CajoJ.F. terBraak, biometricus, Groep
Lanclbouwwiskunde-DLO

Jongman, R. H. G., ter Braak, C. J. F. and
11an Tongeren, 0. F. R. (1987)
Data analysis in community and landscape ecology. Wageningen: Pudoc.
TerBraak, C.J. F. (1990)
Interpreting canonical correlation analysis
through biplots of structural correlations
and weights. Psychometrika, 55, 519-531. ~
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