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Zuid-Holland enUtrecht enSTOWAopdrachtgever.
Hetbelangrijkste doelvandezefasewasde
statistischemethodiekuittewerkenvooreen
praktijk situatie,diebestaatuithetbeheersgebiedvanhetHoogheemraadschap vanDelfland.Eenverdereontwikkelingvanhet
beoogdeinstrumentarium isonderandere
afhankelijk vandebruikbaarheid vandestatistischemethodiekvoordeberekeningvande
waterbodemkwaliteit.Tegelijk metdemethodiekzijneendrietalsamenhangendemodules
ontwikkeld terondersteuningdaarvan.Dit
zijneenGIS-modulevoordeopslag,selectie,
analyseenbeoordelingvanrelevantegegevens,
eenemissie-moduleterkwantificering van
emissieseneenwaterbodem-module terkwantificering vandewaterbodemkwaliteit(zie
afbeelding 1). Destatistischemethodiekisin
laatstgenoemdemodulegeïmplementeerd.
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Waterbodemverontreiniging isnog steedseenernstig probleem inNederland. Debijdragedoor
puntbronnen issindsdeWetverontreiniging oppervlaktewateren (WvoJfunctioneert, sterkverminderd.Hierdoorzijn diffuse bronnensteedsbelangnjkergeworden voordekwaliteitvan dewaterbodem.Integenstellingtotpuntbronnenzijn diffuse bronnen mindereenvoudigtelokaliseren cusaneren.Ommeergriptekrijgen opdezeproblematiek iseenstudie uitgevoerd edemeerinzichtin de
relatie tussendiffuse bronnenendewaterbodemkwaliteit moetverschaffen. Daartoe isouderandere
gezocht naarruimtelijke relatiestussenwaterbodemkwaliteit endiffuse bronnen metbehulpvan
statistiek. Hetbeheersgebied vanhetHoogheemraadschap vanDelfland ishiervooralscase
gebruikt.
Dewaterbodemverontreiniging isin
Nederland nietuniform verdeeld.UitonderzoekvanWL/Delft Hydraulics"bleekdatde
waterbodemveronreiniging sterkeverschillen
vertoondetussen verschillendewatersystemen.Zobleekbijvoorbeeld verontreinigingmerarseen vooralvoortekomeninkwelbeken.Hetberekenenvandewaterbodemkwaliteitineenconceptueel modelalsresultantevanemissies2!bleekechternietsuccesvol.Degegevensbeschikbaarheid ende
systeemkennis bleekontoereikend omde
metingen teverklaren.DoorWL/Delft
Hydraulics?)enRIVM4)isvervolgensonderzoekgedaan naarruimtelijke relatiesrussen
bronnen enwaterbodemkwaliteit.Hoewel
ruimtelijke relatieswerdengevonden,waren
deverbanden nogergkwaliratiefvanaard.
Daarmeeblijvenproblementenaanzienvan
hetgerichteneffectief aanpakken vande
bronnen bestaan.
Doelstelling
In i$$6heeft WL/Delft Hydraulicshet
initiatiefgenomenomeenalternatieve
methodiek tegaanontwikkelen voorkwantificering vandewaterbodemkwaliteit.Deze
methodiek beoogtdekwaliteit vanhetslibte
berekenenmetbehulpvanstatistischerelaties.Dezerelatiesprobereneenverbandte
leggentussencapaciteitsgrootheden vande
emissiebronnen endegehalten vanverontreinigendestoffen indewaterbodem.HetinitiaH20
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Analyse cluster
Ditartikelbeperktzichtotde(ruimtelijke)statistischerelatiester kwantificering
vandewaterbodemkwaliteit. Omeenideete
krijgen inhoeverreerruimtelijkebeïnvloedingvandewaterbodemkwaliteit door diffuse
bronnen optreedt kanclusteranalyse6'worden
uirgevoerd.Methetresultaat kunnenop
objectieve wijzegebieden wordenonderscheidenmetminofmeervergelijkbarebeïnvloeding.Clusteranalyseiseentechniek waarbij
objecten (hier waterbodemmonsrers)ineen
voorafbepaaldaantalminofmeerhomogene
groepen worden ingedeeld,afhankelijk vande
gelijkheid invariabelen(metingenkwaliteit).
Voorbeelden vaneengelijkheidsmaar zijnde
zogenaamde Euclidischeafsrand (inmeer-

tiefmonddeuitineendefinitiestudiemet
betrekking toteen beslissingsondersteunend
systeemvoordeproblematiek van diffuse
bronnen vanveronrreinigingen waterbodemkwaliteit.Destudiewerduitgevoerdin
opdrachtvanLWL5'. Eenworkshopmeteindge
bruikerswerdbelegdoverdegewenste functionaliteit vanhetteontwikkelen instrumentarium.
Afbeelding 1 geeft
eenschematischoverSamcnliangvandemodulesvanhetbeoogdebeslissingondersteunende
zichtvanhetbeoogde
instrumentariumvoordiffusebronnenenwaterbodemkwaliteit.
instrumentarium.
Inmiddels isfase 1
vanhetuitdedefinitiestudie resulterende
ontwikkelingstraject
selectie
afgerond. Dezefaseis
stofbakns
maatregelen
uitgevoerddoor
WL/Delft Hydraulics
enHaskoningBVin
samenwerkingmet
StaringCentrumDLOen RIVM.Naast
LWI warendeHoogheemraadschappen
vanDelfland,UitwaterendeSluizenin
HollandsNoorderkwartier,Schieland,
Amstel,GooienVecht
enDeStichtseRijnlanden,deprovincies
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Diffusebronnenenwaterbodemkwaliteit
Bijlage5.2 :
Clusteranalysevan
zwaremetalen

Legenda

concentratie en
corrigeer de gevonden concentratie met
de achtergrond (eveneens een geïsoleerd
brontype).
Met behulp van kwartiel-concentraties
kan de bandbreedre van spreiding in de
metingen worden aangegeven. Bij het maken
van voorspellingen kan dan rekening worden
gehouden met de spreiding. Het resultaat van
deze methodiek bestaat uit mediane en kwartiel bijdragen aan de waterbodemkwaliteit per
brontype voor de verschillende afstandsintervallen.

Resultaten

Afh. 2

Resultaatvandeclusteranalysemetzwaremetalenalsvariabelen.Waterbodemmonsterszijningedeeldin 10
groepen.Denummeringiswillekeurigenwordtalleengebruiktalsreferentie.

dimensionale ruimten) en de correlatiecoé'fficient. Belangrijk hierbij isdat dedata die
worden gebruikt gestandaardiseerd zijn, zodat
elk object ofvariabele even zwaar meetelt in de
bepaling van de gelijkheid.
LAWABO
Voorhet studiegebied zijn LAWABObestanden beschikbaar met daarin gegevens
van waterbodemmonsters. Desoort gegevens
die in dezebestanden dienen te worden opgeslagen zijn landelijk vastgelegd en bevatten
onder meer de locatie van de monstername,
bodemsamenstelling en gehalten aan zware
metalen en PAK's.Demonsters in de bestanden zijn veelal mengmonsters. Hiertoe worden
in het geval van Delfland ongeveer 10
monsters verdeeld over een lengte van 500
meter genomen en gemengd. Voor deze
monsters iseen clusteranalyse uitgevoerd met
de Euclidische afstand alsgelijkheidsmaat. De
metingen van zware metalen fungeerde daarbij als variabelen; de waterbodemmonsters als
objecten. Het resultaat van de analyse met
zware metalen iste zien in afbeelding 2.
Ruimtelijke beïnvloeding
In afbeelding 2staan de locaties van enkele
grote, samengestelde, diffuse brontypen weergegeven, namelijk kassengebied, stedelijk en
landelijk gebied, spoorwegen, wegen en hoogspanningslijnen. Delocaties van monsters uit
de LAWABO-bestanden staan aangegeven met
punten genummerd van 1 tot 10.Deze
nummers komen overeen met de groepnummers die aan de waterbodemmonsters zijn
toegekend in de clusteranalyse. De nummering heeft overigens geen kwantitatieve
waarde en wordt alleen als referentie gebruikt.

Bovenstaande methodiek is toegepast op
het beheersgebied van Delfland. DeTOP250
vector kaart isgebruikt om de afstanden
tussen de locatie van de monsters en de diffuse
bronnen te bepalen. Deonderscheiden brontypen waren op deze kaart beperkt tot achtergrond, bebouwing, hoogspanningslijnen,
kassen, spoorwegen en wegen.

Uit deafbeelding blijkt dat de ruimtelijke
verdeling van een aantal groepen direct te
associëren ismet de locatievan de eerder
genoemde diffuse bronnen. Zo is tezien dat
een aantal groepen duidelijk geassocieerd is
met het kassengebied (groep 2,9en 10);groepen 5en 6blijken samen tegaan met het
landelijk gebied. Voorts kan groep 8en in
mindere mate groep7geassocieerd worden
met stedelijk gebied. Groep7lijkt eveneens
aan spoorwegen gerelateerd tezijn. De ruimtelijke invloed van de verschillende bronnen is
volgens deafbeelding beperkt, in de orde van
enkele honderden meters.

Overstorten en oeverbeschoeiingen zijn
niet meegenomen omdat hiervan tijdens de
studie geen locatiegegevens voorhanden
waren. Het ontbreken van deze data draagt bij
aan de spreiding in de meetgegevens.De
invloedzones van de verschillende brontypen
die met stap 3van de methodiek zijn bepaald
variëren van 300tot 700meter. Vanwege het
beperkte aantal geselecteerde monsters bij de
isolatie van de verschillende brontypen in stap
2,issprake van forse onzekerheid in de lengte
van de invloedzone van een aantal bronnen. In
afbeelding 2is het resultaat van stap 3voor
zink en het brontype kassen weergegeven.

Kwantificering invloed diffuse
bronnen

Logaritmisch verband
Regressie met verschillende functies
toonde aan dat de afname in concentratie met
de afstand tot de bron het beste met de logaritme van de afstand kan worden beschreven.
Dit maakt het mogelijk deeerder gepresenteerde methodiek te verbeteren. Kennis van de
lengte van de invloedzone,de mediane achtergrondconcentratie, de mediane concentratie
binnen het brongebied tezamen met een logaritmisch verband leggen een volledig gedefinieerde ruimtelijke functie vast. Hetzelfde is
ook voor de kwartiel-concentratrcsgedaan om
de onzekerheidsmarge te kwantificeren.

Deruimtelijke beïnvloeding van de waterbodemkwaliteit door diffuse bronnen is met
clusteranalyse op kwalitatieve wijze aangetoond. Het doel isechter een kwantitatieve
relatie te leggen. Hierroe iseen methodiek
ontwikkeld diegebruik maakt van de volgende
stappen:
bepaal met behulp van GISde kortste
afstand tussen waterbodemmonster en elk
onderscheiden bronrype;
isoleer elk brontype met behulp van de in
stap 1 bepaalde afstand. Dit betekent dat
monsters die onder invloed staan van
meerdere brontypen binnen een (iteratief
te bepalen invloedsafstand) niet in de
verdere analyse meedoen;
bepaal de mate van invloed van de bron
door het uitzetten van de waterbodemkwaliteit tegen de afstand voor elk in stap
2geïsoleerd brontype;
bepaal voor een aantal afstandsintervallen
de mediane en 25%en 75%kwartiel-

Bijdrage dijffusc bronnen aan waterbodemkwaliteit
Met de in stap 3vastgestelde ruimtelijke
relaties zijn in stap 4voor verschillende
afstandsintervallen de mediane en kwartielconcentraties afgeleid. Door deze te corrigeren
voor de achtergrond (stap 5)worden de bijdragen van de brontypen aan de waterbodemkwalireir bepaald. In tabel 1 is voor 5 stoffen
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gemeten en berekende waterbodemkwaliteit
Bijdrage

CU (ppm) PB (ppm) ZN (ppm) DDT (ppm) PAK (ppm]

telatief hoog is voorzink en som DDT.Dit is
wellicht het gevolg van het dominante gedtag

achtergrond

28
25

44
96

170

binnen bebouwing

6

23

b u i t e n b e b o u w 300m

1

b i n n e n kassen

6

5
56

36
8

kassen 100

2.4

kassen 300

1.1

23
11

kassen 500

0.5

5

b u i t e n b e b o u w 150m

150

9-2
8.8

1-7

2.1
0.4

van het kassengebied. Het kassengebied heeft

6-3

lokaal een grote invloed op de concenttaties

1-5
0.3

zink en DDT in de waterbodem en Iaat een
duidelijk tuimtelijk verspreidingspattoon

305
124

16

8.3

zien. Er iseveneens een multiple lineaire

11

regressie uitgevoerd tussen de waterbodem-

58

5

34
1.6

26

2.2

0.7

afstanden tot de bronnen als onafhankelijke

kwaliteit alsafhankelijke variabele en de

1

7

0.6

0.2

variabelen. Decorrelaties tussen de regressie

spoor

20

11

I?

0

0.8

en de gemeten waterbodemkwaliteit blijkt van

wegen

0

H

5

0

0.3

dezelfde grootte alsdegebruikte methodiek

kassen 700

0.1

(tabel 2).Dit geeft aan dat degebruikte methoTabel 1.

diek in staat isom de ruimtelijke trends in de

Medianebijdragenvanbronrypenaanie waterbodemkwaliteitvoorhetbeheersgebiedvanDelfland.

data goed te beschrijven. Lineaire regressie
levert echter geen medianen en kwartielen.
Verder blijkt uir de tabel dat een gering
verschil bestaat tussen de berekende en geme-

Waterbc
aterbodemmodute-Zink;

ten mediane concentratie van alle monsters.
De individuele bijdragen aan de waterbodem-

Legenda

kwaliteit blijken additief tezijn en behoeven

Gemeten(mg/kg)
. 0-150
. 150-300
300 -450
. 450-600
. >600
Voorspeld(mediaan)
0-150
150-300
300 -450
450-600
i>600

niet met weegfactoren gecorrigeerd te worden.

Discussie en conclusies
Met behulp van clusteranalyse blijkt het
mogelijk te zijn de ruimtelijke invloed van
diffuse bronnen ten aanzien van zware metalen aan te tonen. Debeinvloeding van de bronnen blijkt, voot het beheersgebied van Delfland, in de orde van enkele honderden meters
te zijn.

Gegevens Hóo^ieemraadschap Delfland

De bijdragen van deverschillende brontyROTT^BÂM

!m |delft hydraulics
Ajb.3

pen voldoen in ordegrootte aan de verwachting (zie tabel 1).Zo blijkt bijvoorbeeld koper
vooral afkomstig tezijn van bebouwing en

Waterbodemkwaliteit metbetrekking totzinkinDel/land opbasisvanbepaalde mediane bijdragenvan

spoorwegen, terwijl ook de achtergrond hoog

verontreinigingsbronnen.

is.PAK's,zink en DDTzijn vooral afkomstig
van kassen en bebouwing, met een relatieve
Cu

Pb

Zn

som DDT

10 PAK

lage achtergrond voor PAK's.Debijdrage van
PAK's van kassen wordt mogelijk veroorzaakt

R
R regressie
M e d i a a n m e t i n g e n [ppm]
Berekende m e d i a a n (ppm)

0.22

0.27

0.2

0.26

31

36

0.43

0.41

0.21

0.43

0.41

0.23

330

73

346

87

24
23

6
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door de afspoeling van depositie.
De berekende waterbodemkwaliteit op
basis van degehanteetde methodiek geeft de
variatie in de metingen goed weet,getuige de

Tabel2.

Vergelijking tussenberekendeongemetenwaterbodemkwaliteit.

gelijkenis in correlatiecoefficient van de
multiple lineaite regressie en de gebruikte
methodiek. Ook deberekende gemiddelde

de bepaalde mediane bijdragen van de
verschillende stoffen weergegeven.

waterbodemkwaliteit weergegeven. In afbeel-

mediane concentratie, blijkt min ofmeer over-

ding 3ishet resultaat voorzink tezien. Ook is

een te komen met de mediaan van de metin-

degemeten waterbodemkwaliteit weergegeven.

gen.

Nu debijdragen voor alle bronrypen
Om de methodiek te evalueren isde bere-

Decorrelaties tussen gemeten en berekende

beheersgebied van Delfland de waterbodem-

kende waterbodemkwaliteit voor de locaties

waterbodemkwaliteit gevenaandat ernog forse

kwaliteit als resultante van de individuele

waar monsters genomen zijn vergeleken mer

spreiding (ruis) indedatazit.Devolgende facto-

bijdragen ruimtelijk weer tegeven.Voor de

degemeten kwaliteit. De resulraten van deze

ren dragen aan dezespreidingbij:

locaties van dediffuse bronnen en de invloed-

vergelijking staan weergegeven in tabel2.

- bemonsteringswijze, gebruik van meng-

Evaluatie

- beperkt detail geografische informatie,

bekend zijn is het mogelijk voor het gehele

monstets

zones eromheen worden in het GISopbasis van
deTOP 250kaart de individuele bijdragen
gesommeerd. Zowordt een gebiedsdekkende
20
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Uit tabel 2blijkt dat decorrelatie tussen

geringe nauwkeurigheid locatie bronnen
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-heterogeniteit vanhetgebied,verschilleninverspreidingsgedrag vanbronnaar
waterbodem
-gehanteerde methodiek, vereenvoudigde
beschouwingafstand en brongrootte
-niet beschouwdebronnen, ontbreken
waterbodemkwaliteit verklarendevariabelen
-verschillen inaangroeisnelheid vanhet
sediment. Eenhogere aangroeisnelheid
geeft bijgelijke belastingeenlagere
concentratie verontreiniging.Aangroeisnelheden zijn totophedenniet bekend.
Omderuis teverkleinen moetdeinvloed
vanéénofmeerderevanbovenstaandeoorzakenworden teruggedrongen.
Perspectieven
Fasei vanhetprogramma 'Diffuse bronnenenwaterbodemkwaliteit' isafgerond.De
tweedeisinvoorbereiding.Dezefasezalten
aanzien vandewaterbodem-module zijn
gericht ophetverbeteren vandegehanteerde
methodiekdoorookdebrongrootte,(ookwel
EmissieVerklarendeVariabelegenoemd)
uirgcdruktinoppervlakte,lengte,aantalof
geschatteemissiemeetenemenbijdebepalingvanruimtelijke relaties.Verderzalde
methodiekgetoetstwordenvooranderegebieden inNederland. *
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Ondanksdeveleaandacht,dieduurzaamstedelijkwaterbeheerdeajgelopenjarenkrijgtende
duidelijkevoordelen,dieditsoortbeheerheeftbovenhettraditionele,valtwaterinwerkelijkheid
van.gerealiseerdwordt,behoorlijktegen.Hierendaar.gebeurtiets,maardatisnoggeengrootschaligeomschakeling.Naarverwachtingzalduurzaamwaterbeheersteedsvakertoegepastworden.
Datkanechtertientallenjarenduren.Veelkansen,geschapendoornieuweuitbreidingenenwerkzaamhedenindebestaandewoonwijken,zullenmogelijkworden.gemist.Daaromwildeprovincie
Groningenactiefoptredenendezeomslagversnellen.Hoeweldeprovinciezichgrotendeelsnietdirect
bemoeitmetdedaadwerkelijkeuitvoeringvanhetwaterbeheer, ishetwelhaartaakeraanhij te
dragen, datditzogoedmogelijkentegendelaagstemaatschappelijkekostenplaatsvindt.Derol
vandeprovinciekanhetinitiërenvandesamenwerkingtussendeverschillendepartijenenhet
stimulerenvanhetgewenstebeheazijn.DatisderedenvanhetopstartenvanhetprojectDuurzaamStedelijkWaterbeheer(DUSTWAj.
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Indehuidigesituatiewordthetwaterbeheergrotendeels sectoraaluitgevoerd. Hetis
echterduidelijk geworden,dat samenwerking
tussen instanties,diezichbezighouden met
verschillendeaspecrenvanhetbeheer,veel
voordelen heeft. Bijvoorbeeld een integrale
maatregelaandebronindevormvanhet
afkoppelen vanverhardeoppervlakten vanhet
rioolvermindert nietalleen hetprobleemvan
riooloverstorten, maarheeft ookvoordelen
voordeefficiency vanRWZI's,voordedrinkwaterbesparing, bestrijding vanverdrogingen
hetvoedenvannatuurgebieden metschoon
water.
Alsduurzaam waterbeheer zoveelvoordelenheeft, waaromverwerft hetdanzomoeilijk
zijn plaats?Eenvluchtigeanalysegeeft de
volgendeoorzaken hiervoorindeprovincie
Groningen:
gebrekaankennisvandemateriebijveel
instanties,
hetontbrekenvanvertrouwen indeeffectiviteitvandemogelijke maatregelen
wegensgebrekaanervaringopeigen
gebied,
weerstand tegen hetveilatenvaneen

vertrouwdemanier vanwerkenenhet
overgaannaar,misschien eenbetere,maar
onbekendeweg(eengrote omschakeling
vraagtinhetbeginaltijd eenextrainspanmng).
onvoldoendesamenwerking russendebij
waterbeheer betrokken partijen in
bebouwdegebieden
enfinanciëleproblemen.
Doordezeoorzakenwegtenemenzal
duurzaam waterbeheer sneller ingeburgerd
raken.DatisdeopzetvanhetDUSTWAproject,datin 15197opgezetisdoordeprovincieenuitgevoerd wordtdoorverschillende bij
hetwaterbeheer betrokken instanties.Naast
deprovinciezijn indeprojectgroep devier
Groningsewaterschappen, Zuiveringsbeheer
ProvincieGroningen,Rijkswaterstaat Directie
Noord-Nederland, VerenigingvanNederlandseGemeenten enhet Waterbedrijf
Groningen vertegenwoordigd.Deprojectgroep
adviseertGedeputeerdeStatenoverderealisatievanhet project.
Hetproject heeft tweesporenmetde
volgendeactiviteiten daarin:
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