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het algemeen van hogere kwaliteit en realistischerin vergelijking met andere technieken1).
Demethode isafkomstig uit de mijnbouwindustrie. 'Kriging' wordt inmiddels breed toegepast bijvoorbeeld bij onderzoek naar bodemverontreiniging,grondwaterkwaliteit en
sedimentonderzoek.

Waterkwaliteitinkaart
gehradit

Demethode maakt gebruik van de omliggende meetpunten om waarden te schatten op
locatieswaar niet isgemeten (zieafbeelding 1).
Bijvoorbeeld dewaarde van een variabeleYop
een niet bemonsterd punt p ishet gewogen
gemiddelde van een kleine set bekende nabijgelegen monsterpunten:
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De analyse van deoppervlaktewaterkwaliteit isbij herZuiveringsschap HollandseEilanden en
Waarden met name cjenchtopontwikkelingen mdetijd. Steeds meerbehoefte bestaat om ook ruimtelj k inzicht tehebben meebieden met ceiu|ocdc ojslechte waterkwaliteit. Een aanzet voortechnieken dieeen ruimtelijke analyse vangegevens mogelijk maken isin t^opeje^even-. Het betre/t technieken diederuimtelijke samcuhaiig van variabelen kunnen bepalen. Dit artikel behandelt ecu
techniek waarmee opbasisvan beschikbarc^c^cveus dewurerkwalitcitsvcrsclullen binnen eencjebied
op kaart kunnen worden weercjccjcven.
Debehoefte aan ruimtelijke informatie
overdewaterkwaliteit ontstaat met name vanwege ruimtelijke ordeningsvraagstukken.
Watersystemen vormen steeds vaker één van
desturende principes in de ruimtelijke ordening. Hierbij isniet alleende waterkwantiteit
maar zekerookde waterkwaliteit van groot
belang. Eenruimtelijk beeld van de waterkwaliteit isbijvoorbeeld wenselijk voor het
opstellen vanwaterkansenkaarten, peilbesluiten engebiedsgerichte projecten.
Vaakbestaan welideeën ovet ruimtelijke
variatiein dewaterkwaliteit indehoofden van
mensen.Bijhet zuiveringsschap bestaat echter
debehoefte om dezeideeën techecken en formeel vast teleggen naar andere partijen toe.
Ookhet intern beter toegankelijk maken van
informatie isvan belang.Bovendien moet
worden voorkomen dat met mensen informatie verdwijnt.

belangom zicht te hebben op waar eventueel
aanvullende metingen gedaan moeten
worden.

Geschikte techniek
Ruimtelijke interpolatiemethoden kunnen antwoord geven opdeze vragen.Verschillendemethoden zijn in omloop voor het ttansformeren vanpuntgegevens naar
gebiedsdekkende informatie. Deze methoden
onderscheiden zich met name van elkaar in
nauwkeurigheid en eisen diezestellen aan de
data.Gekozen isvoor het toepassen van de
zogenaamde krtging-interpolatiemethode,
omdat dezealsenige inzicht geeft in de
betrouwbaarheid van deschatting door middel
van de knguig-standaarddeviatie. Bovendien
zijn deresultaten met behulp van 'kriging' in

A/b.1:

Gewogenschattingop basisvanomliggend
meetpunten.

Degewichten worden bepaald aande hand
vanderuimtelijke correlatie tussen de meetpunten.
Alvorens kriging-interpolatie toe te passen
moet aan eenaantal randvoorwaarden worden
voldaan.Zomoet dedata aan een normale verdelingvoldoen en zijn ten minste 50meetpunten nodig.Wanneer zich in een dataset
homogenedeelgebieden bevinden met een
sterk verschillend gemiddelde, moet het schattingsproces voor elkdeelgebied afzonderlijk
worden uitgevoerds).Geringe afwijkingen van
derandvoorwaarden hebben geengrote effecten op het resultaat. Bijde interpretatie van de
resultaten ishet echter vanbelangrekening te
houden met de betrouwbaarheid.

Voorbeeld resultaat
Demethode istoegepast op bestaande
waterkwalitcitsgcgevens van de poldergebiedenVoorne-Putten, Goeree-Overflakkee en
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in Zuid-Holland.Devolgende parameters zijn gebruikt:
chloride, totaal-stikstof, totaal-fosfaat, chlorofyla, zuurstofverzadiging en BZV. Voorde
interpolatie isgebruik gemaakt van zomer-,
winrer- enjaargemiddelden van monsterpunten in polderwatergangen van het meetnet van
het zuiveringsschap.

Welke informatie is gewenst?
Dehuidige informatie van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden geeft
onvoldoende inzicht inderuimtelijke component vande waterkwaliteit. Per warerschapsgebied iseen ruimtelijk beeld van de belangrijkste waterkwaliteitsparameters wenselijk en
hieraangekoppeld inzicht indeprocessen die
leiden tot ruimtelijke vatiatie in de waterkwaliteit. Daarnaast ishet gewenst om inzicht
te hebben in de betrouwbaarheid van zo'n
ruimtelijk beeld.Ofanders gezegd welk detailniveau ishaalbaar? Bovendien isher van
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Demethode, toegepast met het GIS-pakket
ArcView,leverteen ruimtelijk beeld,zoals in
afbeelding 2.Hierin iseenvoorbeeld tezien
van het ruimtelijk patroon van totaal-stikstof
opVoorne-Putten van hetjaargemiddelde
1998.Deboezemwateren zijn grijs afgebeeld,
omdatdezenietzijn meegenomen inde interpolatie.Degeschatte waarden geven deconcentraties weer in het oppervlaktewater.
Het belangrijkste voordeel van kriginginterpolatie isdat ookeen srandaarddeviatie-
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Totaal-stikstof (mg/l)
Brielle

^M

0-2.2
2.2-3.3
3.3-4.4

—

4.4-6.6

•

•

geconcludeerd worden dat bovengenoemde
patronen redelijk stabielzijn indetijd. Wel
bestaat verschil in concentraties tussen het
dtoge en nattejaar, maar devorm van het
patroon vertoont gtote gelijkenis.

6.6-8.8

Bruikbaarheid in de praktijk

Hellevoetsluis

Haringvliet

Aft). 2:

Voorbeeldvaneen^ebiedsdekkendruimtelijkpatroon vantotaal-sttkstofopVoorne-Putten.
Standaarddeviatie (mg/l)
Brielle

0-2.2
2.2-3.3
• 3.3-4.4
• • 44-6.6
• • 6 6-8.8
• • >8.8

Vanwege het gebruik van de patronen
voorruimtelijke ordeningsvraagstukken iseen
min ofmeer stabiel patroon wenselijk. Een
ruimtelijk patroon dat iederjaar verandert, is
minder geschikt om bijvoorbeeld te gebruiken
voor het opstellen vaneen waterkansenkaarr.
Omdat een waterkansenkaart niet iederjaar
wordt opgesteld,zijn de parameters chloride,
totaal-stikstof, totaal-fosfaat enBZVvanwege
de stabiliteit het meestgeschikt.Het ruimtelijk patroon van zuurstofverzadiging is minder stabiel in de tijd. Zuurstofwordt door vele
lokalegebiedskenmerken beïnvloed, waardoor
het patroon waarschijnlijk minder stabiel is.
Daatnaast wordt chlorofyla alleen in de hoofdwatergangen gemeten, waardoor er te weinig
meetpunten zijn voor een betrouwbare schatting.

Spijkenisse

A

Hellevoetsluis

Haringvliet

Aft),y.
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Voorbeeldvaneenkrigimj-standaarddcviatiekaartvan totaal-sttksto/opVoorne-Putten.

kaart van degeïnterpoleerde kaart gemaakt
kan worden.Daarmee wordt inzicht verkregen
in debetrouwbaarheid vandeschatting.De
locaties vande meetpunten zijn duidelijk te
hetkennen in het kaartbccld van de krigingstandaatddeviatie (zieafbeelding 3].Opdelocatiesvan demeetpunten isde standaarddeviatie
het laagst.Hoe verdervaneenmeetpunt verwijderd, des tehoger destandaarddeviatie en
dus onnauwkeuriger deschattingis.
Het schaalniveau waarop de resultaten
bruikbaar zijn, wordt met name bepaald door
demeetpuntdichtheid. Voor Voorne-Putten
geldt dat depatronen bij voorkeur over het
heleeiland bezien moeten wotden. Geletopde
meetpuntdichtheid kan maximaal worden
ingezoomd tot het schaalniveau van grote
bemalingsgebieden.

Verklaringen patronen
Deruimtelijke patronen vande meeste
parameters blijken redelijk verklaard te kunnen wotden aan de hand van gebiedskenmerken en metcotologischeomstandigheden. Zo
wotdt het patroon van totaal-stikstofopVoor-

ne-Putten het meest bepaald doot de akkerbouw.Degebieden met hoge stikstofconcenttaties komen gtotendeclsovereen met de aanwezigeakkerbouwgebieden op de
gebruiksfunctiekaart. Verderzijn de hoeveelheid [zoute]kwel,dewaterinlaat en het
bodemtype vaakeen verklaring voor depatronen van de verschillende waterkwaliteitsparameters.
Bijeen aantal parameters isdeseizoensinvlocd duidelijk waarneembaar in het
patroon. Bijvoorbeeld voor fosfaat bestaat velschil in concentraties tussen het patroon van
dezomer en de winter, doordat in de zomer
meer nalevering plaatsvindt van fosfaat uit de
bodem.Dehoogte van deconcenttaties kan
dus pet seizoen verschillen.
Om de invloed van meteorologische
omstandigheden en de stabiliteit van pattoncn
te bepalen isgebruik gemaakt van gegevens
van een droog(1957)en een nat (1998)jaat. Het
blijkt dat de ruimtelijke pattonen van chloride,totaal-stikstof totaal-fosfaat en BZVvan
beidejaren veelovereenkomen. Hieruit kan

Bijhetgebruik vande patronenkaarten in
depraktijk ishet van belang de berekende
resultaten niet direct tegebruiken. Nagegaan
moet worden welke ruimtelijke verschillen
veroorzaakt worden door foute schattingen
van de methode.Hiervoor kangebruik worden
gemaakt van destandaarddeviatiekaart. Ook
het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse,
door het aldan niet meenemen van bepaalde
meetpunten,geeft meer inzicht in de
betrouwbaarheid. Tenslotte moeten deresultaten verklaarbaar zijn uit gebiedskenmerken.
Juist dit inzicht in deootzaken van de ruimtelijke verschillen iseen aanknopingspunt bij
het maken van bijvoorbeeld een watersrructuurplan.
Deruimtelijke patronenkaarten kunnen
gebruikt worden vooreen gebiedsanalyse en
alscommunicatiemiddel door bestaande kennis opeen bepaalde wijze teptesenteren. Ook
voordeoptimalisatie van het meetnet kan een
ruimtelijk patroon met een daaraan gekoppeldestandaarddeviatiekaart nuttige informatie
opleveren.Zokunnen opde locaties met minder betrouwbare schattingen projectmeetpunten worden toegevoegd.

Vergelijking met andere technieken
Ruimtelijke inrerpolatie isvoorzover
bekend tot op heden niet toegepast bij het in
kaart brengen van de oppervlaktewaterkwaliteit.Alsbelangrijkste argument hiervoor
wordr mecsralgenoemd dat het niet zinnig is
om meetwaarden uit lijnvormige wateren te
vertalen naar een geheelgebied, dat willen
zeggen buiten het bestaande watersysteem.
H2O
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Ditlijkt eengegrond argument.Ookdelandelijkopgezetteregionalewatersysteemrapportage(RWSR)gaatuitvaneenwatersysteemindeling.DeRWSR-methodiekmoetde
toestandvanwatersystemenopeen uniforme
manier kwantitatiefbeschrijvenentoetsen.
Hetgaathierbij ombeleidsevaluatieophoofdlijnen enhetdoorleverenenaggregerenvan
informatie naareenhogerniveau.
HetverschilmetRWSRisdat ruimtelijke
patronenmeerinzichtgeveninhet functionerenvanwatersystemen ineengebied.Bij de
gebiedskeuze isrekeninggehouden metde
watersysteemindeling.VoorzowelVoornePutten,Goeree-Overflakkee alsdeAlblasserwaard-Vijfheerenlanden geldtdatdegebieden
opwatersysteemniveau eeneenheidvormen.
Metdebegrenzingvandeverschillendewatersystemen(bemalingsgebicden)binnendeze
gebiedenisbijhetinterpoleren vanmeetgegevensineersteinstantiegeenrekeninggehouden.Hierdoorzijnpuntengebruiktvoorde
schattingdiemogelijkopbasisvanoppervlaktewaterstrominggeenrelatiehebben.Hydrologischgezienbestaanwelrelatiestussende
verschillendewatersystemenviadeonder-

grond(grondwaterenbodemopbouw).Tevens
zijnerovereenkomstenviadebodemgebruiksfuncties. Derelatietussendewaterkwaliteiten
ditsoortfactoren wordtwelduidelijk metkriging-interpolarie.Daarnaastgevendekaarten
deverwachrewaterkwaliteit aanopplaatsen
waarnunoggeenwateris.Bijwaterkansenkaartenisdatnatuurlijk nuttige informatie.
Desondankskandegrensvaneenbemalingsgebiedinwerkelijkheid eenechtescheidingslijnzijn tussenwatersystemenmeteenandere
kwalireit.Opgedetailleerd niveau kunnende
ruimtelijke patronendanookafwijken vande
werkelijkheid.Aanvullendemetingenzullen
meerinzichtgevenindenauwkeurigheid van
hetresultaat.Ookeenvergelijkend onderzoek
tusseneenhydrologischemodelleringende
ruimtelijke patronengeeft mogelijk meet
inzicht.Maaruiteindelijk valtofstaatalles
tochbijde meetpuntdichtheid.
Conclusie
Hetmakenvankaartenvandewaterkwaliteit metkriging-interpolatie iseen
geschiktemanieromvrijsneleenbeeldtekrijgenvanderuimtelijke verschillen.Samenmet
informatie overgebiedskenmerkenkanook

eenredelijkbeeldgekregenwordenvandeachterliggendeoorzakenvanderuimtelijkeverschillen.Voldoendemeetgegevens,gebiedskenniseneenkririscheblikzijnwel
belangrijke randvoorwaarden bijhetgebruik.
Dekaartenzijneenhandigemanieromgegevensvastteleggenentoegankelijk temaken
voorderden.Dekaartenzijn bruikbaar bijhet
opstellenvanwaterkansenkaarten enstructuurplannen,gebiedsgerichreprojecrenen
voordeoptimalisatievanmeetnetten.•"
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Wiefferinks flexibele kunststoffen
bieden u ijzersterke voordelen!
H.J. Wiefferink B.V. is o.a. producent van:
^"* De Flexitank
Als complete (nood)drinkwatervoorziening,dan
wel (andere)opslag/transport van vloeistoffen.
*~ De Riotube
Als opvang voorrioolwater(genomineerdvoor de
"Europese MilieuprijsvoordeIndustrie 2000").
r""* De Flexistore
Als opvangbuffer voorbijvoorbeeld rioolwater.
f* Flexibele
afdekkingen
Afdekkingen voorbijvoorbeeld RWZI-bassins.
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