Op zoek naar 'hetbeste'waterkwaliteitsmodel: modelcomplexiteit versus
nauwkeurigheid en precisie van modelresultaten

1. Inleiding
Een veelvoorkomend probleem in de
hydrologie is het vinden van een adequaat
model om hydrologische gegevens
(bijvoorbeeld debiet, watersamenstelling)
te beschrijven. In het algemeen hangt de
keuze van een hydrologisch model af van
de aard en de schaal van het op te lossen
probleem, de proceskennis, de beschikbaarheid van gegevens, en de beschikbare
hard- en software. Hoewel de modelkeuze
gericht moet zijn op het verkrijgen van de
meest adequate modeluitkomsten gegeven
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de hierboven genoemde beperkende
factoren, is zij in praktijk veelal arbitrair.
In slechts weinig gevallen wordt een
kwantitatieve onderbouwing gegeven van
de modelkeuze, waarbij de prestaties van
verschillende modellen onderling worden
vergeleken.
In het algemeen hebben complexe modellen meer invoer nodig dan eenvoudige
modellen. Dit brengt extra meetkosten met
zich mee, zowel bij modelparameters die
worden gemeten als bij modelparameters
die worden gekalibreerd, omdat meer
kalibratiegegevens benodigd zijn om de
modelparameters voldoende goed te
kunnen identificeren. Bovendien kosten
complexere computermodellen meer
Afb. 1 - Acht stationaire één-dimensionale

Samenvatting
Bij kalibratie van acht waterkwaliteitsmodellen met verschillende complexiteit met
behulp van dezelfde kalibratiegegevens blijkt dat een 'best model' kan worden
gekozen op basis van een afweging tussen de nauwkeurigheid van de modelresultaten en het aantal modelparameters. Het toevoegen van een extra parameter leidt
dan niet meer tot een significante toename van de nauwkeurigheid van het model
(verklaarde variantie). Bij toenemende modelcomplexiteit gegeven een hoeveelheid
kalibratiedata, kunnen de modelparameters minder goed worden geïdentificeerd.
Dit veroorzaakt grotere fouten (variatiecoëfficiënten) in de parameters en sterkere
correlaties tussen de fouten in de modelparameters. Indien deze correlaties buiten
beschouwing worden gelaten bij de gevoeligheidsanalyse, leiden de grotere fouten
tevens tot een verminderde precisie (grotere onzekerheid) van de modelresultaten.

rekentijd, dus vaak ook meer geld. Met het
oog op die extra kosten is het daarom van
essentieel belang om a priori de modelcomplexiteit te evalueren aan de hand van
de doelstellingen van de modelexercitie en
de benodigde invoer.
Dit probleem geldt in het bijzonder bij
modellering van de waterkwaliteit. Omdat
waterkwaliteitsmodellen veelal empirisch
van aard zijn, moeten de modellen gekalibreerd worden met behulp van veld- en/of
laboratoriummetingen. Om die reden vallen
of staan de prestaties van het model met
de beschikbaarheid van kalibratiegegevens.
Dit artikel heeft als doel inzicht te verschaffen in de invloed van de complexiteit
van modellen op hun prestaties in de zin
van de nauwkeurigheid en precisie van
de modelresultaten. Nauwkeurigheid en
precisie zijn in de statistiek gedefinieerde
begrippen. Nauwkeurigheid verwijst naar
het verschil tussen een gesimuleerde
waarde en de werkelijke waarde van een
attribuut en precisie is het omgekeerde

modellen voor beschrijving van defosfaalconccntratie
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2. Methoden
Achtfosfaatmodellen
Afbeelding 1geeft een overzicht van acht
stationaire één-dimensionale modellen, die
de fosfaatconcentratie als functie van de

als functie van de afstand in een rivier.
Model 7

dx

Ux

van onzekerheid en verwijst naar de kansverdeling van de gesimuleerde waarden.
Deze studie is verricht aan de hand van
verschillende stationaire modellen die de
fosfaatconcentratie in een rivier als functie
van afstand in de rivier beschrijven.
De gegevens die werden gebruikt om de
modellen te kalibreren waren afkomstig
van watermonsters van een 30 km lang
traject van de Biebrza in noord-oost Polen.
Dewatermonsters zijn in juni 1994 genomen
met een gemiddeld bemonsteringsinterval
van circa 1km. De watermonsters zijn
geanalyseerd op orthofosfaatconcentraties.
De precisie van de laboratorium analyses
van fosfaat werd geschat op 4,5% op basis
van herhaalde analyses aan een standaardmonster [Van der Perk, 1996].
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= fosfaat concentratie
= afstand
= nulde orde fosfaat-verwijderingsconstante
= eerste orde fosfaat-verwijderingsconstante
= gemiddelde stroomsnelheid
= debiet
= grondwater instroom
= evenwichts-concentratie fosfaat
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afstand in een rivier beschrijven.
Voor alle acht modellen gelden de
volgende aannamen:
- het stoftransport in de rivier is ééndimensionaal en stationair;
- longitudinale dispersie is verwaarloosbaar;
- menging bij lozingslocaties en zijrivieren
is compleet en momentaan.
Gezien de doelstelling van dit artikel, is het
aantal toestandsvariabelen in de modellen
zo klein mogelijk gehouden. Naast de
fosfaatconcentratie is alleen het debiet in
de modellen opgenomen, om het effect van
verdunning door toestroming van grondwater te simuleren.
Model 1 is een constante concentratie, het
zogenaamde lege model. Model 2 is een
lineaire afname van de concentratie in de
tijd totdat de concentratie van 0 m g T 1 is
bereikt. De modellen 3 tot en met 8
zijn eerste-orde modellen waaraan bij elk
opeenvolgend model telkens één parameter
is toegevoegd. Model 1en de modellen 3
tot en met 7 zijn derhalve deelmodellen
van model 8. Hoewel de relevante processen gekozen zijn op grond van ervaringen
bij eerdere modelexercities, veldkennis, en
literatuur [Thomann, 1972;Aiba en
Ohtake, 1977; Simmons en Cheng, 1985],
de volgorde waarin de parameters zijn
toegevoegd is arbitrair.
De differentiaalvergelijkingen 2 tot en met
8 zijn opgelost met een interval van 10 m.
Model 2 is opgelost met behulp van de
Euler's integratiemethode; de modellen
3 tot en met 8 zijn opgelost met behulp
van een vierde orde Runge-Kutta integratiemethode. De randvoorwaarden aan de
bovenrand (0 km) en de zijrivieren, en
de waarden voor de dwarsdoorsnede van
de rivier (A) zijn ontleend aan veldwaarnemingen.
Kalibratie
Alle bovengenoemde fosfaatmodellen zijn
gekalibreerd door een kleinste-kwadratenmethode. Dit betekent voor model niets
anders dan de berekening van het rekenkundig gemiddelde van de gemeten
fosfaatconcentraties. De kalibratieprocedure
voor de andere modellen is gebaseerd
op 'brute force' Monte Carlo simulaties

[Van der Perk &Bierkens, 1995]. Omdat
a priori geen informatie aanwezig was over
de kansverdelingen van de parameters, is
een multivariate uniforme kansverdeling
van parametercombinaties aangenomen.
Deze kansverdeling bestaat uit de mogelijke bereiken van de parameters met een
minimum en een maximum. Tussen het
minimum en het maximum heeft elke
parameterwaarde een gelijke kans van
voorkomen. De multivariate kansverdeling
wordt getransformeerd naar een multivariate discrete verdeling, door elk bereik
van de m parameters teverdelen in igelijke
stappen. Alle mogelijke combinaties van
parameterwaarden zijn getrokken uit deze
discrete verdeling, hetgeen resulteert in
i'" modelberekeningen. De keuze van
het aantal stappen iwordt voornamelijk
ingegeven door beperkingen van de hardware: een klein aantal parameters laten
variëren in een klein aantal stappen leidt al
tot aanzienlijke hoeveelheden parametercombinaties, die de methode zeer rekenintensief maken. Het voordeel van deze
methode is echter dat een gevoeligheidsanalyse zonder verdere modelberekeningen
kan worden uitgevoerd op de kalibratieresultaten [Van der Perk &Bierkens, 1995].
De methode van gevoeligheidsanalyse
wordt in een volgende paragraaf beschreven.
Tabel Igeeft een overzicht van de uniforme
verdelingen van parameterwaarden en
het aantal discrete stappen.
De randvoorwaarde aan de bovenstroomse
modelrand is afgeleid uit afvoer- en fosfaatmetingen en is gelijk voor elk model,
behalve model 1. Ook de randvoorwaarden
bij lozingen en zijrivieren zijn afgeleid uit
veldmetingen.

van nul verschilt. Het lineaire model 2 kon
niet op deze wijze worden getest omdat dit
model geen partieel model isvan de overige
modellen; model 1kon niet worden getest
omdat dit model andere randvoorwaarden
had in vergelijking tot de overige modellen. Voordat de F-test werd toegepast, is
met behulp van een Kolgomorov-Smirnov
test bepaald ofdeverdeling van de residuen
niet significant afweek van een Gaussische
verdeling.
Daarnaast is het Akaike's Informatie
Criterium (AIC) (Akaike, 1973) berekend.
Het AIC is gedefinieerd als:
AIC = -2\n{gemaximalizeerde aannemelijkheid) + 2 x(aantalparameters)
en wordt geschat door:
AIC = nln^f ]+n+2+n\nR + lm
Waarin: n = aantal waarnemingen
m = aantal te schatten parameters
R = residuele kwadratensom
Het model dat een laagste waarde voor
de AIC oplevert wordt beschouwd als een
goed compromis tussen de hoeveelheid
verklaardevariantie enerzijds en de inperking
van het aantal modelparameters.
Gevoeligheidsanalyse
Twee typen gevoeligheidsanalysen zijn
uitgevoerd om 1) het effect van modelcomplexiteit op de identificeerbaarheid van de
modelparameters te bestuderen, en vervolgens 2) het effect hiervan op de precisie
van de modelresultaten te kwantificeren.
Het eerste type van gevoeligheidsanalyse
volgde direct op de kalibratieprocedure,
door een extra variantie op de residuele
variantie van de best passende parametercombinatie van elk model toe te staan.
In deze studie is gekozen voor 8% van de
residuele variantie van model 8 als extra
toe te laten variantie. De hoeveelheid extra
variantie is arbitrair, maar moet voldoende
zijn om de statistieken van de parameters
te schatten, en moet voor elk model gelijk
zijn om een onderlinge vergelijking tussen
de modellen te kunnen maken. Alle parametercombinaties die een residuele variantie

De combinatie van parameterwaarden die
de minimum kwadratensom opleverde werd
als best passende parametercombinatie
gekozen. Als de best passende parametercombinatie op de rand van de multivariate
kansverdeling uitkwam, werd de kansverdeling aangepast en de procedure
herhaald.
Voor de modellen 3 tot en met 8 is de
F-test gebruikt om te testen of de bijdrage
van elke nieuw toegevoegde parameter
significant is, met andere woorden of de
waarde van de nieuwe parameter significant

TABEL I - Uniforme verdeling van deparameten voor de achtfosfaatmodellen. Minimum en maximum parametcrwaardcn, aantal discreteslappen en de daaruitvolgende
hoeveelheid parametercombinaties.

kJK
Model
2
3
•1
5
6
7
8

min
0,2
0,2
0,5
1,1
1,3
1,2
1,2

,[dag-']
max
0,56
2,0
0,9
2,0
1,9
1,7
1,7

<7,[10-4m2 s-'l
min
max

-

0,8
0,0
0,0
0,0
0,0

-

1,8
1,0
1,0
1,0
1,0

EPC mg.1-']
min
max

-

0,15
0,14
0,15
0,15

-

0,30
0,30
0,30
0,30

Pin [lO-o mg.'1.ra'1]
min
max

-

0,0
1,5
1,1

-

4,0
2,5
2,1

*» [dag-1]

min

-

0,1
0,1

max

-

0,2
0,2

Mp [mg.l->]
mm
max

-

0,00

0,15

#

#

stappen

comb.

181
181
21
16
9
6
6

181
181
441
4096
6561
7776
46656
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opleveren binnen het foutencriterium
werden beschouwd als gelijk verkiesbare
parametercombinaties.Van deze parameters
werden het gemiddelde en standaarddeviatie, alsmede de correlatie tussen de
parameters, bepaald. Dit levert informatie
op over de gevoeligheid van de doelfunctie
(kleinste-kwadratencriterium) voor de
parameters. De identificeerbaarheid van
de parameter en de gevoeligheid vande
doelfunctie voor de parameter is groter
naarmate destandaarddeviatie vandeparameter in kwestie kleiner is.
De parameteridentificatie is minder uniek
naarmate decorrelatie tussen de parameters
toeneemt.
De gevoeligheid van de doelfunctie voor
een parameter is in het algemeen niet
gelijk aan de gevoeligheid van het model
zelf, omdat deze laatste ook wordt bepaald
door waarnemingennetwerk en de doelfunctie zelf. In deze studie zijn de waarnemingen echter homogeen verspreid over
het studiegebied (zieafb.2),zodat de
gevoeligheid van de doelfunctie representatief beschouwd kanworden voor de
modelgevoeligheid.
Vervolgens is het tweede type gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met behulp van
de Monte Carlo methode. De multivariate
kansverdeling voor de Monte Carlo simulaties werd verkregen door uit te gaan van
een multivariate Gaussische verdeling met
een verwachting, standaarddeviatie, en
correlaties volgens de eerder berekende
statistieken van de parameters. Voor elk
model werden uit de verdeling twee maal
2000 parametercombinaties getrokken,
eenmaal met inachtneming en eenmaal
zonder inachtneming van de correlaties
tussen de parameters. Voor alle acht
modellen werd de gemiddelde variantie
van de gesimuleerde fosfaatconcentraties
berekend. Om de bijdrage van elke parameter aan de variantie te bepalen, zijn de
Monte Carlo berekeningen herhaald, waarbij alle varianties op nul werden gesteld
met uitzondering van telkens een afzonderlijke variantie. De trekkingen van de parameterverdelingen zijn uitgevoerd met
behulp van ADAM, een onderdeel van
het Geografisch Informatie Systeem PCRASTER voor het analyseren van fouten-

Afb. 2 - Vergelijking
tussengemeten en gesimuleerdeconcentratiesals
functie van deafstand in
deBiebrza voor deacht
fosfaatmodellen.

mode!2

1.4-

1.2-U
1.oM""•«.,
0.80.6- 1
0.4- J
0.2-

"„ '„"•••

°a°\

't

no10
15
20
afstand,km

1

H
1
• h^10
15
20
afstand, km

t———

1.4

1.2
1.0
0.8
0.6 -H
0.4 ]
0.2
10
15
20
afstand,km

10
15
20
afstand, km

E

E 1.0 -j

0.6
0.4 -H
0.2 | i
0.0

4-j
2-1

o-P—

0
15
2
afstand,km

10
15
20
afstand, km
1.4

1.2+=,
1.00.8

E 1.0
3.6-1

0.6-H
0.40.2
0.0

14-J

12-1

gemeten concentratie
berekende concentratie

voortplanting in kwantitatieve ruimtelijke
modellen [Heuvelink, 1993,Wesseling &
Karssenberg, 1996].
3. Resultaten
Kalibratie
Tabel IIgeeft eenoverzichtvandekalibratieresultaten en afbeelding 2 geeft de
berekende fosfaatconcentraties volgens de
best passende parametercombinatie voor
de acht modellen. De residuele kwadratensom neemt sterk afvoor de modellen 1tot
en met 5.Vanaf model 6 tot en met model
8 neemt de kwadratensom nauwelijks meer
af, terwijl de residuele varianties (gemiddelde kwadraten) juist toeneemt.
De afname van de kwadratensom compenseert blijkbaar niet het verlies aan vrij-

heidsgraden. Model 5 levert danook
de minimumwaarde voor de Akaike's
Informatie Criterium op.Vande geteste
modellen zijn de modellen 5tot en met 8
dus het meest nauwkeurig; model 5isdat
met het kleinste aantal parameters.
Tabel III laat de significantie van elke
nieuwe parameter zien door de F-test.
Model 3 is niet opgenomen in deze tabel,
omdat, in tegenstelling tot de andere
modellen, de verdeling van de residuen van
dit model significant verschilt vaneen
Gaussische verdeling (a = 0,05).
Uit tabel III blijkt dat de modellen 5tot en
met 8 significant meer variantie verklaren
dan model 4,maar dat de modellen 6tot
en met 8 niet significant meer bijdragen
aan de verklaarde variantie dan model 5.

TABEL II - Besteparametercombinaties voor defosfaatmodellen 1totenmet 8,deresiduelekwadratensom (SS), vrijheidsgraden (dj), deresiduele variantie (MS), enhet Akaikc
Informatie Criterium (AIC) gegevendekalibratiegegevens van deBiebrza injuni 1994 (n = 26).
Model

K/k„,

[10[dag-:
C = 0,456 mg.1"1
k„ = 0,424 mg.l-'.dag" 1
0,88
0,74
1.5
1,64
0,0
1,675
0,0
1,50
0,0
1,50
0,0

EPC
[mg.1-1]

0,22
0,22
0,24
0,24

[IQ-6 mg.-'.m- 1 ]

1,5
2,1
1,5

KP
[dag-

0,16
0,16

[mg.1"

SS
[mg 2 .F]

0,03

2,68044
0,89450
0,31592
0,20552
0,09092
0,09084
0,09081
0,09079

df
25
25
25
24
23
22
21
20

MS
[mg2.l-2]

AIC

0,10722
0,03578
0,01264
0,00856
0,00395
0,00412
0,00432
0,00454

18,7
-9,8
-36,9
-46,1
-65,3
-63,3
-61,3
-59,3
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TABEL III - F-statislieken voor het lesten van de
significantie van deverschillen in verklaarde varianties
voor vier van de achtfosfaatmodcllen van de Bicbrza.
De modellen genoemd in de rijen zijn gelest tegende
modellen in de kolommen.
Model
5
6
7
8

4
28,99
13,89
8,84
6,32

5
0,019
0,013
0,009

6

0,007
0,005

TABEL V - Correlatiematrices voor de modellen 4 tol en met 8 met correlatiecoëfficiëntenop de niet-diagonale
elementen en variatiecoëfficïcnten op de diagonale elementen.
A. Model 4

B. Model 5
EPC

7

K

?,
EPC
P.

,06
-,57

,06
*r
-,13
9,
EPC ,69

,17

i

0,003

-

In de modellen 5 tot en met 8 is de best
passende parameterwaarde voor qs gelijk
aan 0. Dit impliceert dat qsverwijderd is
uit het model en dat deze parameter niet
significant bijdraagt aan de verklaring van
de variantie in de gemeten fosfaatconcentraties.

1,08
-01

P.

M„

M

,07

-

p

p

vet: significant bij a = 0,05

EPC

M.

C. Model 6

K
.06
-21
Q,
EPC ,65
Pul
,01

K

D. Model 7
EPC

i.
1,61
-,09
,06

.07
-27

KP

Pm

*.*

M

P

,07
,00
9,
EPC ,49
P
-,07
-,18

,64

k

At

<?,

EPC

Pin

,00
,00
,00
,00

,08
-11
.49

,17
,01

P

,22

Gevoeligheidsanalyse

De beschrijvende statistieken van de parametercombinaties met een residuele
variantie van minder dan de minimum
variantie plus een additionele variantie van
3,63 x 10"4 mg 2 -l -2 (8%van de minimumvariantie van model 8) (zie afb. 3) is weergegeven in tabel IV en V.
Gezien de lage variatiecoëfficiënt, kon de
fosfaatverwijderingsconstante k goed
worden geïdentificeerd. Voor de modellen
5 tot en met 8 kon ook de evenwichtsfosfaatconcentratie EPC goed worden
geïdentificeerd, hoewel EPC en k onderling gecorreleerd zijn. De instroming van

E. Model I

L„
k

,h

qs
,00
EPC ,51
P.
-01

K„ -30
M,

9,

EPC

P,„

,08
-08
,26
-25

.21
-,00
,00

K,

M

r

'07

-,03

,00
,00

,00
,00
,00

,2 5
-,02

,67

Afb. 4 - Resultaten van de •
Monte Carlo-simulaties.
Bijdrage van de verschillendeparameters aan de
fout in de resultaten van
de achtfosfaatmodcllen en
degemiddelde fout als de
correlatiestussen de parameters in beschouwing
wordt genomen.

•^ Afb. 3 - Residuele variantiesvan model 4 voor alle
verschillende parametercombinaties. Debest
passende parametercombinatie isaangegeven
met 0; de paramclercombinaties in degrijze ellips
toerden beschouwd als
gelijk verkiesbare
paramelcreombinalics.

TABEL IV - Aantal parametercombinaties dat voldoet aan hetfoutencriterium, en helgemiddelde en standaarddeviatie van de individuele parameters van deze combinaties.
Model

N

2

38

3

2S

4

101

5

90

6

125

7

191

8

1120

gem.
st. dev.
gem.
st. dev.
gem.
st. dev.
gem.
st. dev.
gem.
st. dev.
gem.
st. dev.
gem.
st. dev.

K

V*-*

9,
[ÎO-4 mis- 1 ]

EPC
[mg.1-']

[lu-6 mg.-'.nr1]

[dag"1]

[mg.1"1]

0,443
0,022
0,883
0,040
0,734
0,043
1,662
0,102
1,660
0,095
1,517
0,106
1,506
0,106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,31
0,02
0,05
0,05
0,04
0,06
0,00
0,00
0,00
0.00

-

-

-

-

0,225
0,015
0,218
0,015
0,240
0,019
0,233
0,018

-

-

-

2,05
1,30
2,00
0,35
1,60
0,34

-

-

0,151
0,034
0,150
0,035

-

[dag-1]

P

vn

M

P

0,076
0.051

grondwater çs is matig identificeerbaar in
model 4, en slecht tot helemaal niet
identificeerbaar voor de modellen 5 tot en
met 8. De parameters die zijn toegevoegd
in de modellen 7 en 8 zijn slecht identificeerbaar.
De bijdrage van elke parameter is weergegeven in afbeelding 4. Als de correlatie
tussen de parameters in beschouwing
wordt genomen, de variantie is voor alle
modellen circa 1,5 x 10-4 mg2-l"2. Als de
correlatie buiten beschouwing wordt
gelaten, neemt de variantie toe met toenemende modelcomplexiteit. De grootste
bijdrage aan de variantie wordt geleverd
door k , EPC, en in mindere mate door k .
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4. Conclusies en discussie
In dit artikel is door kalibratie van een
eenvoudig waterkwaliteitsmodel met de
Monte Carlo-methode de samenhang tussen
de modelcomplexiteit, de identificatie van
modelparameters, de gevoeligheid van
het model voor de parameters, en de
nauwkeurigheid en precisie van de modelresultaten gedemonstreerd. In het algemeen
geldt dat naarmate de modelcomplexiteit
toeneemt gegeven een hoeveelheid kalibratiedata, de modelparameters minder
goed kunnen worden geïdentificeerd, dat
wilzeggen datde onzekerheden in de modelparameters toenemen, in het bijzonder de
parameters waarvoor het model minder
gevoelig is. Ook nemen de correlaties
tussen de fouten in de modelparameters
toe. Als deze correlaties in beschouwing
worden genomen, wordt het effect van de
slechtere parameteridentificatie op de
precisie van de modelresultaten vrijwel
tenietgedaan. Als echter de correlaties
buiten beschouwing worden gelaten
(omdat de correlaties tussen de parameters
in het algemeen onbekend zijn, is dit de
algemene praktijk), neemt de precisie van
de modelresultaten af met toenemende
modelcomplexiteit, dat wil zeggen dat de
onzekerheid in de modelresultaten
toeneemt. De parameters waarvoor het
model het meest gevoelig is en daarom
goed geïdentificeerd konden worden,
dragen het meeste bij aan de onzekerheid
van de modelresultaten.
Uit de vergelijking tussen acht modellen
blijkt dat de modellen 5 tot en met 8 de
meeste variantie verklaren, maar dat model 5
dit doet met het kleinste aantal parameters.
Model 5 levert derhalve ook de minimumwaarde op voor het Akaike's Informatie
Criterium. Omdat de parameter gsde
waarde 0 heeft, kan een model met twee
parameters, te weten k en EPC,
beschouwd worden als het meest effectieve
model voor het beschrijven van de gemeten
fosfaatconcentraties. De andere parameters
konden niet uniek worden geïdentificeerd
gegeven de gebruikte kalibratiegegevens.
Als de andere parameters zouden moeten
worden opgenomen in het model, zijn
extra veldmetingen noodzakelijk.
Of waterkwaliteitsprocessen of modelparameters kunnen worden geïdentificeerd uit
de kalibratiegegevens, is afhankelijk van de
mate waarin deze processen verantwoordelijk zijn voor de variatie in gemeten concentraties. De eerste-orde fosfaatverwijderingsconstante k is alleen identificeerbaar
als voldoende metingen beschikbaar zijn in
het traject waar netto verwijdering van
fosfaat optreedt, zoals in deze studie tussen
de 0,5 en circa 15 km. De evenwichtsfosfaatconcentratie EPC daarentegen is alleen
goed identificeerbaar als voldoende metin-

gen voorhanden daar waar de fosfaatconcentratie in het rivierwater in evenwicht is.
In de Biebrza treedt dit op na 15 km.
Als meerdere actieve processen de concentraties op eenzelfde manier beïnvloeden,
kunnen moeilijkheden ontstaan bij parameteridentificatie. Voor een goede identificatie is het dus van belang dat kalibratiegegevens beschikbaar zijn waarin de
processen onafhankelijk van elkaar tot
uitdrukking komen.
In de praktijk van waterkwaliteitsmodellering is het in veel gevallen niet mogelijk
om te kiezen tussen verschillende modellen, omdat men gebonden is aan bijvoorbeeld een commercieel computerpakket
met vaste procesdefinities. Bovendien is
een exercitie met Monte Carlo als hier
beschreven zeer tijdrovend om uit te
voeren met meer ingewikkelde modellen
dan de hier gebruikte modellen.
Toch kunnen een aantal algemene vuistregels worden gedestilleerd uit de bevindingen van deze studie. Een complex
model kan worden 'vereenvoudigd' door
het fixeren van bepaalde parameterwaarden. Deze parameters worden dan niet
gekalibreerd. Voor het fixeren komen bij
voorkeur die parameters in aanmerking,
waarvoor het model niet gevoelig is.
Deze parameters kunnen voorafgaand aan
de kalibratieprocedure worden geselecteerd
op basis van een gevoeligheidsanalyse.
Een zeer geschikte techniek hiervoor is het
gefractioneerd factoriëel modelexperiment,
beschreven door onder andere HendersonSellers en Henderson-Sellers [1993],
De hier gebruikte Monte Carlo-methode
voor gecombineerde kalibratie en gevoeligheidsanalyse blijkt, ondanks het eerder
genoemde nadeel van de relatief grote
rekeninspanningen, een adequate methode
voor kwantificering van onzekerheden in
de modelparameters en de daaruit voortvloeiende onzekerheden in de modelresultaten. Hierdoor is het mogelijk geweest
om de resultaten van modellen met
verschillende complexiteit objectief met
elkaar te vergelijken.
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Schieland gaat zijn grootste
afvalwaterzuivering
uitbreiden
Het algemeen bestuur van Schieland heeft
ingestemd met een investering van ruim
52 miljoen gulden voor de aanpassing en
uitbreiding van de awzi Kralingseveer.
Schielands grootste installatie voor het
zuiveren van afvalwater ligt aan de voet van
de Van Brienenoordbrug in Capelle aan
den IJssel. Zowel het toenemend aantal
woningen als de verplichting tot verdergaande stikstofverwijdering maken het
noodzakelijk dat forse investeringen
worden gedaan in de awzi Kralingseveer.
De huidige capaciteit is ruim 300.000
inwoner equivalenten (i.e.).Na de uitbreiding
zal de installatie een capaciteit hebben van
360.000 i.e. Bij de aanpassing van het
leidingennet zal tevens rekening worden
gehouden met een eventueel latere uitbreiding naar een eindcapaciteit van
400.000 i.e.
De uitbreiding tot 360.000 i.e. kan op
het eigen terrein van de awzi worden uitgevoerd, maar vergt een herziening van het
huidige bestemmingsplan. Een eventuele
uitbreiding naar de eindcapaciteit van
400.000 i.e. zou een verruiming van het
terrein in de noordwestelijke hoek noodzakelijk maken. Schieland heeft de
gemeente reeds toegezegd dat sprake zal
zijn van een evenwichtige verhouding
tussen nieuw te bouwen en bestaande
installatie-onderdelen.
Het algemeen bestuur van Schieland heeft
totaal ruim 52 miljoen gulden beschikbaar
gesteld om de aanpassing en uitbreiding
in één bouwstroom te kunnen laten
uitvoeren. Van dat bedrag is 10 miljoen
nodig voor verdergaande verwijdering van
stikstof uit het afvalwater. De bouw zal
totaal circa anderhalfjaar vergen. (Persbericht Hoogheemraadschap van Schieland)

