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Hetcomplexemodelwordtvoorveleuiteenlopendesituatiesopgetuigden
gedraaid.Demodelinstellingcndienen
daarbij opeenslimmemanierteworden
gekozen.
Afhankelijk vandeonderzoeksvraag
ondergaandesimulatieresultaten een
nabewerkingsslag,bijvoorbeeld:aggregatievandaggemiddelde naarjaargemiddeldenitraatconcentraties inhetgrondwater.
Vervolgenswordt(langsstatistischeweg)
eenrelatiegezochttussen de gesimuleerde
responsvariabelen enerzijds ende gesimuleerdeverklarendevariabelen anderzijds.
De indevorigestapgenoemdejaargemiddeldenitraatconcentratiezoueenresponsvariabelekunnenzijn.Mogelijkeverklarendevariabelendaarvoorzijn het
bodemtype,hetbouwplanende mestgift.
De gevondenrelatievormthetmetamodel.

Metamodellen:
doe meermet minder
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Eenbelangrijkevraag voorde waterbeheerder is: watgebeurterah ikeen bepaalde maatregel uitvoer?Eengoedewaterbeheerder kijkt natuurlijk naarervaringen eldersalvorensmaatregelendoorte
voerenofgaatopgrond vanexpertisedeejfecten beredeneren.Demodernewaterbeheerder wil ook
vooruit kunnen kijken enkomtdanalgauw uit op hetmakenvaneenmodelvandewerkelijkheid
waarmeejeexperimenten 'oppapier'kunt uitvoeren zonderdatdit leidt totschadeclaims.Maai'liet
ontwikkelen,optuigen cudraaien vanmodellen isvaakecutijdrovende aangelegenheid. Eenalternatie)tsgebruikte maken vanmetamodellcn.Watzijn daten welkemogelijkheden bieden ze?Eumei
welkebeperkingen moetrekeninggehoudenworden?

Modellenbestaaninallerleivormenen
gradaties,maar de meestgebruikteinhet
waterbeheer zijn regionalegeïntegreerde
modellen,waarbijgebruikwordtgemaaktvan
krachtigecomputercodesengeavanceerde
voor-ennabewerkingstechnieken.Deze
modellenzijngebaseerd op fysische wetmatighedenenkunnengoedomgaanmet de ruimtelijkeentemporelevariabiliteitineigenschappen(zoalsdedoorlatendheid)enmet
hydrologischeingrepen (bijvoorbeeld grondwateronttrekkingen) enverandering inrandvoorwaarden(zoalshetklimaat).Eennadeel
vantoepassingvanmodellenisde(vermeende)
groteinspanningomzeoptetuigenente
draaienenbijbehorende personeleeisenaan
kennisenervaring.Hoewelditnadeeldoor
technischeontwikkelingen steedskleiner
wordt,bestaansituaties waarbij toepassing
vansimulatiemodellen niethandig is. Een
alternatiefisvoorhanden indevormvanmetamodellen.

Aß. 1:

Alsvoorbeeldgeeft afbeelding 1deveeljariggemiddeldeemissieconcentraties vanfosfaat weernaarhetoppervlaktewater.Ditkaartjeisberekendmetbehulpvaneenniet-lineair
metamodel,datisafgeleid opbasisvansimulaties.Eendirecteberekeninghadeenveelvoud
aanrekentijd gekost.Devalidatie (afbeelding
2) toontaandathetmetamodelgoedderesul-

Metmetamodel berekendeveeljaiiagemiddeldeemissieconccntratiesvanjos/aat naarhetoppervlaktewater.

(mg/l)
540

;.i4•$&
2.5

.*.*

•p**-•'-'•< VJ>t.

9.. _•*>

520

2.0

^^%
-"+ . i e t .

500 -

1.0

tic iüJS*' 1

480

Metamodellenzijn infeitemodellenvan
modellen.Zoalseenmodeleenvereenvoudigde
representatie isvandewerkelijkheid, zoiseen
metamodeldatvaneencomplexermodel.Uit
dezeinformele definitie blijktdateenmetamodelgelieerdisaaneencomplexermodel.
Hetcomplexeremodelvormtdanookhetuitgangspunt bijdeafleiding vanhetmetamodel.
Die geschiedtveelallangsdevolgendestappen:
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Emissieconcentratie P(mg/l)
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Hieruit blijkt dat het afleiden van metamodellen geen eenmaligeexercitie is.Daarom
isbijAlterra een systeem ontwikkeld, waarmee
eerdergenoemde stappen efficiënt kunnen
worden doorlopen.Hierdoor kan maatwerk
worden geleverd. Het systeem koppelt procesmodellen aan databestanden, bewerkt de
simulatieresultaten (opschaling)enzet de
geaggregeerde resultaten klaar voor het afleiden van metamodellen.
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passen.Een waterschap zal bijvoorbeeld
niet altijd beschikken over alle verklarende
variabelen in het bestaande metamodel.
Het isdan noodzakelijk om een nieuw
metamodel afteleiden dat beter aansluit
bijde beschikbaregegevens van het waterschap.

Vergelijkingtussenfosjaatconcentraties, berekendmetANIMO(AgriculturalNutrientModel)eneen
metamodel.

taten beschrijft. Vanzelfsprekend zijn de
gebruikte data voor validatie niet toegepast
voor kalibratie van het metamodel.
Evenalsgewone modellen zijn ook metamodellen aan veroudering onderhevig. Nieuwemetamodellen dienen te worden afgeleid in
devolgende gevallen:
Alsin een verbeterde versiewordt uitgebracht van het onderliggende complexere
model.Allebovengenoemde stappen moe-

ten dan weer volledig worden doorlopen;
Alsdevraagstelling verandert. Waterbeheerders kunnen behoefte krijgen aan
informatie op een ander aggregatieniveau
(bijvoorbeeld kwartaalgemiddelde in
plaats vanjaargemiddelde concentraties)
ofaan andere responsvariabelen (bijvoorbeeld vrachten in plaats van concentraties);
Alsdebeschikbare informatie niet toereikend isom bestaande metamodellen toe te

Metamodellen bestaan in allesoorten en maten. Eén van deeenvoudigste typen isgebaseerd op
ordinaire lineaire regressie (OLS).Hierbij isdegemiddelde response EfY)een lineaire combinatie vanéén ofmeer verklarende variabelen x„x2,...,xn:
EfY)= b 0+b,x, +b2xz+...+b n x n Deparameters b 0 ,b,,..., b n worden geschat met behulp van de
kleinste kwadratenmethode.Aangenomen wordt dat Ynormaal verdeeld ismet variantie s2die
onafhankelijk isvan deverklarende variabelen.Eenvoorbeeld van een dergelijk metamodel is
SIMPLE,dat opbasis van onder andere bodem,gewas,kwelen fosfaataccumulatie in de bovengrond,de fosfaatafvoer naar het oppervlaktewater berekent1'. Meer algemeen toepasbaar zijn
echtergegeneraliseerde lineaire regressiemodellen (GLM):g(E(Y))= b 0+ b ^ +b2x2+...+b n x n
OLSiseenspeciaalgevalvanGLM.OLSen GLMmogen niet worden toegepast buiten het bereik
vandeverklarende variabelen.Dan zou immers sprakezijn van extrapolatie.Voorelkevariabeleafzonderlijk kan dit eenvoudigworden nagegaan.Lastiger wordt het vooralle verklarende
variabelen samen.Zelfs alsdeafzonderlijke variabelen binnen hun bereik liggen, kunnen zeals
setbuiten hun multivariate bereik vallen.Dan issprake van'verborgen extrapolatie'. Verborgen extrapolatie kan echter langs mathematische wegworden opgespoord.
Eenverderegeneralisatie isdeklassevan niet-lineaire metamodellen. Voorbeelden hiervan zijn
exponentiëlerelaties en kunstmatige neurale netwerken.

Met dit systeemzijn metamodellen afgeleid waarmee degemiddelde stikstof- en fosfaatemissies naar het oppervlaktewater kunnen worden berekend (zieafbeelding 1).Ook
zijn meramodcllen beschikbaar diede nitraatconcentratie in het grondwater kunnen kwantificeren. Bovendien kunnen veranderd landgebruik en ingrepen in de waterhuishouding
worden meegenomen. Deresultaten hebben
betrekking opeen periode van 30jaar en kunnen, mdicn gewenst, worden opgesplitst naar
kwartalen.

Mogelijkheden en beperkingen
Een metamodel rekent sneller en iseenvoudiger op te tuigen dan het onderliggende
procesmodel.Het isdaarom met name
geschikt voor narionale en regionale modelstudies. Daarnaast hebben metamodellen hun
nut bewezen bij gevoeligheidsanalyses van
complexe procesmodellen.
Maken metamodellen complexeprocesmodellen dan overbodig? Geenszins. Enerzijds
bestaat een metamodel slechts bij degratie van
het onderliggende procesmodel.Zonder procesmodel isimmers geen metamodel afteleiden.Anderzijds worden met metamodellen
andere onderzoeksdoelen nagestreefd dan met
procesmodellen. Metamodellen hebben veelal
betrekking opgrovere ruimtelijke en temporeleschaalniveaus.Het metamodel van afbeelding 1 berekent bijvoorbeeld veeljarigc gemiddelden. Het onderliggende procesmodel
simuleert daarentegen daggemiddelden, zodat
ook het verloopvan deemissieconcentratie in
detijd kan worden gevolgd.Ookiseenprocesmodeldoor haar fysisch mechanistische basis
in deregelbeter geschikt voor scenariostudies.
Dekreet 'doe meer met minder' isdan ookzeer
toepasselijk voor metamodellen. 'Meer' omdat
in korte tijd groteredelen vaneen studiegebied
kunnen worden doorgerekend, 'minder' omdat
enerzijds minder modelinvoer nodigzal zijn
H 2 0 f. 16-2004
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om het model toe tepassen,en anderzijds de
resultaten minder gedetailleerd zullen zijn
dan van het onderliggende procesmodel.

Discussie
Debespreking van de mogelijkheden en
beperkingen maakt duidelijk dat het gebruik
van metamodellen pas opportuun wordt alsde
koninklijke weg(het gebruik van fysisch georiënteerde modellen) om wat voor redenen dan
ook niet (goed) haalbaar isofwanneer het
onderzoek slechts oriënterend van karakter is.
Datbetekent bij de huidige stand van beschikbaarheid van databestanden en technieken
vooraleen toepassingbij landsdekkende
hydrologische studies met een quick scan
karakter en bij regionale studies waarbij de
modellering van dewaterkwaliteit teveel
inspanning kost.Met alsvoorbeeld de module
voor waterkwaliteit inWaternood, dievooreen
deelgebaseerd isopeen metamodel voor de
belastingvan oppervlaktewater met stikstofen
fosfaat, afgeleid van resultaten vanSTONE2'.

Is er iets nieuws onder de zon?
Uit het voorgaande isdeconclusie te trekken dat het gebruik van metamodellen beperkt
isen bovendien van recente datum. Niets is
minder waar. Het gebruik van metamodellen
isnamelijk veelwijder verbreid dan men op
het eerstegezicht denkt. Eengoed voorbeeld is
deberekening vandedroogteschade met het
Waternoodinstrumentarium 3 '. Deze isgebaseerd opdeHELP-tabel4',waarin met behulp
van een fysisch-deterministisch model van de
onverzadigde zone(LAMOS)een relatieis
gelegd tussen de verklarende variabelen
gemiddeld hoogste engemiddeld laagste
grondwaterstand (GHGen GLG)ende responsvariabele verdampingsreductie (isdroogteschade).Dezerelatie isechter noggeen metamodel,maar het iseen tabel met
modelresultaten. Omdat de droogteschade
voorslechtseen beperkt aantal GHG/GLGcombinaties is berekend, iseen metamodel
afgeleid waarmee voor andere combinaties de
droogteschade kan worden berekend5').

LITERATUUR

I)

Schoumans 0.,J. Mol-Dijkstra, L Akkcrmans enC. Roest
(2002). SIMPLE: Assessment ofnon-point phosphorus from
agricultural land tosur/aee warers by means oja new
merhodology. Warer Science& Technology rtr.45, paß.
177-182.

2]

STOWA (2003). Wareruoodreeks deelrapport 06:water-

l)

STOWA (2002). Waternoodreeks deelrapporr 02: instru-

4]

Werkgroep HELP-rabel {1987}. De invloed van de water-

kwaliteit.

mentarium.

huishouding op de landbouwkundige productie. Mededeling 176. LD-Utrecht.
$)

STOWA (2002). Waternoodreeks deelrapporr 04: HELPtahellcn Landbouw.

advertentie

MIKOLIT®
AFDICHTPELLETS

Distributeur:
Dura Vermeer Ondergrondse
Infra BV
Engelseweg 159
5705 AD Helmond
Postbus 847
5700 AV Helmond
Tel. 0492-593770
Fax. 0492-553085

!

HzO

162004

Voor drinkwater, industrie en
landbouwdoeleinden, wordt
grondwater vaak gebruikt in zijn
basisvorm. Grondwater is
relatief schoon omdat het
beschermd wordt tegen
verontreinigende invloeden als
meststoffen en 'zure' regen.
Deze bescherming wordt
verzorgd door kleilagen in de
bodem die nagenoeg
ondoordringbaar zijn.
Om bij dit grondwater te kunnen
komen worden gaten geboord.
Door deze ruimte, op de juiste
diepten, op te vullen met
Mikolit afdichtpellets, wordt
de ondoordringbaarheid van de
kleilaag weer hersteld. Het
grondwater laat de pellets
zwellen en er ontstaat een
natuurlijke "kleiprop" rondom
de buis.

Met Mikolit® afdichtpellets
streeft men naar een goede
afdichting op de juiste plaats
Dit wordt bereikt door:
- Vertraagde zwelling zodat
brugvorming, die een afdichting
op de verkeerde hoogte kan
veroorzaken, voorkomen wordt;
- Een afdichting met dezelfde
waterondoorlaatbaarheid als de
beschadigde laag;
- Het voorkomen van "verdikking"
van het water die de
zinksnelheid afremt;
- De betrouwbaarheid van een
gehele zwelling van de Mikolit®
pellet, zodat een éénvormige,
maximale vullende laag
ontstaat;
- Een schoon, stofvrij en droog
product, zodat Mikolit
gemakkelijk verwerkbaar is.

