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(chlorideen totaalfosfaat). Uit afbeelding 1
blijkt dat hoge afvoeren zijn opgetreden in de
eerste vier maanden van hetjaar. Opvallend is
een enkele zeer hoge zwevende stof concentratie injuni. Dechlorideconcentratie varieert
matig en vertoont een licht stijgende tendens,
mogelijk mede veroorzaakt door de dalende
afvoer. Chlorideconcentraties in steek- en
mengmonsters wijken niet sterk van elkaar af
Dit geldt niet voot totaalfosfaat. Opmerkelijk
isdat, enkele uitzonderingen daargelaten, de
mengmonsters een hogere concentratie vertonen dan de steekmonsters. Dit wijst op hogere
concenttaties in afvoergolven, die door steekbemonsteringen niet gemeten worden. Op
basis van de visuele inspectie lijkt in de
concentraties chloride, totaalfosfaat en
zwevende stofgeen seizoensinvloed aanwezig
tezijn. Met seizoensinvloeden in concentraties
wordt verder geen rekening gehouden.
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Berekeningsmethoden

Verschillende methoden van vrachtberekeningen kunnen totzeerverschillende uitkomsten leiden. In
dit artikel worden aan de hand van meetdata van deMosbeek (Waterschap Regge enDinkel) de
verschillende aspecten van vrachtberekeningengeïllustreerd. Richtlijnen voorhergebruik van
verschillende methoden in verschillende veldsituaties ofvoorverschillendevariabelen zijn niet
beschikbaar. Aangezien veelwaardegehechtwordt aan vrachtbepalingen isnader onderzoek en
ontwikkeling van programmatuur waarin verschillende methoden endata-analyses beschikbaar
zijn. hard nodig.
Kennis over de stofstromen in en uit
watersystemen isbelangrijk voor beleidsevaluatie en beleidsvorming. Delaatstejaren
neemt de aandacht voor vrachtbepaling toe
omdat op internationaal niveau verdragen
zijn gesloten met betrekking tot de belasting,
bijvoorbeeld van deNoordzee.

rideen totaalfosfaat indeMosbeekgeïllustreerd.
Ookwordt aandacht besteed aan meetfrequentiesen het schatten vanontbrekende waarnemingen.Hetdoel isdeverschillende relevante
processenen deonzekerheden bij vrachtbepalingen onderdeaandacht tebrengen.

Devijf methoden zijn weergegeven in
kader 1.Een uitgebreide beschrijving van deze
methoden wordt gegeven in deVree&Blind
(1998).Voor methoden 3,4 en5moeten continue debietgegevens per definitie beschikbaar
zijn. Bij de berekeningen isgebruik gemaakt
van op 20minuten gemiddelde debieten.

In 1995isde Mosbeek, een klein beeksysteem met hoge natuurwaarden in een hellend
agrarisch gebied ten noordoosten vanAlmelo,
debietproportioneel bemonsterd. De debictgegevens zijn alsgemiddelde over 20 minuten
bepaald, concentraties in dcbietproportionele
monsters zijn in het algemeen eens pet week
gemeten maar in tijden van piekafvoer voor
kortere perioden.Tweewekelijks zijn steekbemonstenngen uitgevoerd. Degegevens zijn
weergegeven in afbeelding 1 (debiet en
concenttatie zwevende stof) en afbeelding 2

Over vrachtberekeningen is inmiddels
veelgepubliceerd. Voor het natuurlijk milieu
isde literatuur echter sterk beperkt tot vrachtbepaling in grotere rivieren (o.a.Klavers en de
Vries, 1992).Er iseen groot aantal berekeningsmethoden beschikbaar, algemeen
geldende adviezen voor de keuze ontbreken
echter vooralsnog.
Inditartikel wordt het effect vanverschillendebenaderings-enberekeningsmethoden op
devrachtbepaling aan het voorbeeld vanchlo-

A/b.1

Erbestaat een groot aantal berekeningsmethoden voor vrachten. Indien continue
debietmetingen en debietproportionele
concentratiemetingen beschikbaar zijn kan
een goede schatting gemaakt worden van de
werkelijke vracht door de concenttaties in de
debietproportionele monsters te vermenigvuldigen met het gepasseerde debiet en deze
resultaten te sommeren. In veel gevallen
zullen echter alleen concenttatiegegevens van
steekbemonsteringen beschikbaar zijn. Ook
ontbreken veelal continue debietgegevens.

Gemiddelddebietendebietenzwevendestoften tijdevansrcckbemonstcriiy.

A/b.2

Uit de 'belangrijkste kenmerken' in
kader 1 kan worden opgemaakt dat kennis
omtrent het bestaan van seizoensinvloeden in
debiet en/ofconcentratie en verbanden tussen
debiet en concentratie bij de keuze voor een
specifieke methode kan helpen.

Concentratieschlorideentotaaljosjaat inmeng-ensteekmonsters.
-Chloride mengmonster
Chloride steekmonster
- Totaal fosfaat mengmonster
Totaal fosfaat steekmonster

— Gemiddeld debiet
• Debiet steek-bemonstering
• Zwevende stof steekmonster
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anders isdan na de afvoerpiek wordt hyste1

2

3

4

5

Vtethode

belangrijkste kenmerk

Recht-toe-recht-aan'
Rtra)- methode:

c en 0 worden beschouwd als
volledig onafhankelijke
grootheden.
periodes van hoge c én hoge
Q wegen zwaarder mee;
houdt enigszins rekening met
verband tussen c en Q.

Directe' methode:

Gemiddelde afvoer per
nterval' (GAI)- methode:
Gemiddelde concentratie'
GemC) -methode:

houdt rekening met
seizoensinvloeden in zowel c
als 0
gaat uit van een constante c
ongeacht de afvoer.

Gewogen concentratie'
GewC) -methode:

gaat uit van een relatie tussen
c en Q.

rese-effect genoemd. Deoorzaken van hyste-

formule

resemoeten gezocht worden in sedimentarie/-

Vracht= KcQ

resuspensie- en afstromingsprocessen. Behalve
dat het hysterese effect de detectie van een
verband tussen concentratie en debiet

K{J^C'Q^

Vracht =

bemoeilijkt, betekent dit dat indien extra
metingen steeds na een afvoergolf worden
Vracht=

(^

1

\i=]

)

fÓ^CfQp

verricht het gevonden verband hooguit geldig
is voor de periode na de afvoerpiek. Uitputting
van de bton heeft behalve tijdens een afvoergolfook effect op volgende afvoergolven,

Vracht= KOY —

f»

zodat verbanden tussen debiet en concentratie
sterk van de voorgeschiedenis afhangen.

/« 1

Vracht =\YciQ,

Y.QJ

Q

Resultaten
K
c

Q
Op
Q
ii

Waarin:
conversie factor (voor de tijd en voor deeenheid waarin de vracht
gemiddelde concentratie.
gemiddeld debiet.
gemiddelde afvoer in deperic de tussen twee metingen.
de totale afvoer in de periode
weergeeft.
aantal concentratiemetingen.

Vergelijking vrachtberekeningsmethoden
wordt uitgedrukt)

Dewerkelijke vracht voor chloride en
totaalfosfaat isberekend opbasis van de
debietproportionele metingen. De berekende
vrachten bedroegen 35642,6kgchloride en
378,7kg fosfaat. Dezevrachten worden in het
vervolg als referentie voor andere berekenings-

Kade

methoden gebruikt. Mogelijke fouten in deze

1'rachtberckeniiKjsmethoden.

vrachten zijn een gevolgvan meetfouten bij de

Verband tussen debiet en
concentratie

bepaling van het debiet en de concentratie.

Het ontbreken van een op basis van

Deresultaten van de vrachtberekeningen

proceskennis verwacht verband hoeft nog niet
te betekenen dat er geen relatie tussen debiet

zijn weergegeven in afbeelding 4en 5.De

methode ishet belangrijk te weten ofer een

en concentraties bestaat. Het wordt in het

horizontale lijn in deze afbeeldingen geeft de

verband tussen debiet en concentratie bestaat.

onderhavige geval mogelijk gemaskeerd door

werkelijke vracht weer. Op dex-as staat de

Hiervoor iseen correlatieanalyse uitgevoetd

bijvoorbeeld het grillige verloop van het

betekeningsmethode uitgezet. Per bereke-

waarbij de kwaliteitsstcekmonsters, debiet

debiet, het ontbreken van waarnemingen bij

ningsmethode zijn twee exercities uitgevoerd:

tijdens steekbemonstering en het dag-

allerhoogsre afvoeren,

gemiddelde debiet zijn betrokken. Uit het

de lengte en intensi-

Voorde keuze van een vrachtberekenings-

onderzoek bleek dat er een afhankelijkheid

teit van afvoergolven

bestaat tussen debiet en chlotide. Na verwijde-

e.d. Onderzoek

ring van de(lineaire) trend uit de chloride-

binnen een enkele

650

gegevens isdeze afhankelijkheid echter niet

afvoergolf duidt er op

ÓOO

meer significant: de korte termijn variatie in

dat er weldegelijk een

het debiet hangt statistisch niet samen met de

verband tussen de

korte termijn variatie in chloride.

afvoer en de fosfaat

Totaalfosfaat en zwevende stofzijn wel duide-

concentrarie bestaat

lijk gecorreleetd. Opvallend isdat een verband

(afbeelding 3). Het

250

tussen zwevende stofen afvoer volledig

symptoom dat het

200

ontbreekt. Logaritmische transformatie van

concentratieverloop

het debiet had geen effect op de uitkomsten.

voorde afvoerpiek

Ajb.

Resultatenvrachtberekenittgenchloride.
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Allereerst zijn devrachten geschat op basis
van alle 27gegevens van steekbemonsteringen. Dezevrachten zijn weergegeven met een
'A'.Vervolgenszijn 27datasets gecreëerd waarbij steeds een andere waarde is weggelaten
(jack-knifing') en zijn vrachten op basis van
dezedatasets berekend ( t l 'en 'o').Despreiding in deze punten weerspiegelt de betrouwbaarheid van de berekeningen. Het voordeel
van een schatting van de spreiding op deze
wijze is,dat geen aannames omtrent statistische verdelingen worden gemaakt.
Uit afbeelding 4blijkt dat de chloridevracht in het algemeen iets overschat wordt.
Alleen bij de directe methode liggen enkele
waardengebaseerd opjack-knifing onder de
'werkelijke' vracht. Despreiding in de schattingen is vrij beperkt, zeker in vergelijking
met de spreiding in de fosfaatvrachten (afbeelding 5).De fosfaatvrachten wijken, afhankelijk
van de vrachtberekeningsmethode, sterk af
van de 'werkelijke' vracht. De onderschatting
wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat bij
steekbemonstering afvoerpieken gemist
worden. Korte perioden van hoge vrachten
(hogecen Qjhebben een onevenredig groot
effect op de totaalvracht. Routinematige steekbemonstering zal daarom meestal tot onderschatting van de 'werkelijke' vracht leiden.
Invloed van de meet/requentie
Aangezien voor beidevariabelen de directe
methode een goede benadering van de werkelijke vracht oplevert isvoordeze berekeningsmethode gekozen om het effect van verschillende meetfrequenties teonderzoeken. Uit de
oorspronkelijke datasetszijn concentratiemetingen zodaniggeselecteerd dat deze in de
praktijk overeenstemmen met routinematige
monstername elke 2e,3e,4eof6eweek.Voor
elke 3e,4eof6eweekkonden verschillende
selecties gemaakt worden. Indien een selectie
uit minimaal 6concentratiemetingen bestond
iseenvrachtberekening uitgevoerd. In afbeelding 6en7zijn deresultaten weergegeven.
Ondanks het vrij constante verloop van de

Aß).6

chlorideconcenrratie neemt despreiding sterk
toe bij afnemende meerfrequentie. Despreiding bij vierwekelijkse metingen iswat lager
doordat hiervoor meer data beschikbaar waren
dan bij 3 en 6wekelijkse metingen. De belangrijkste oorzaak voorde slechte schattingen van
dechloridevracht isdevariatie in het debiet:
bij lagere meetfrequenties heeft het eenmalig
meten van een uitzonderlijk hoog debiet sterke
invloed opde uiteindelijke vracht.

meewegenvandehogedebietenin het voorjaar,
waarbij ook wat hogereconcentraties zijn opgetreden. Indien alleen vanmomentane vrachten
gebruik wordtgemaakt, wordt, tengevolgevan
het missen vanafvoergolven, de overschatting
minder naarmate het berekeningsinterval
toeneemt.Detoenemende vrachtbij regressie
opgemiddeldedebieten is vermoedelijk een
gevolgvandenivelleringvan deafvoeren, waardoor lageafvoeren bij hogereberekeningsintervallen ontbreken endeinvloed van hoge afvoeren ophet gemiddelde relatiefsterkeris.

Ook voor totaalfosfaat neemt de nauwkeurigheid bij afnemende frequenties sterk af
Door de hogere spreiding in de concentraties
zijn de berekende fosfaatvrachten relatief
minder nauwkeurig dan de berekende
chloridevrachten.

Door degrotere variatie in de fosfaatconcentratie en het volledig ontbreken van een
verband tussen concentratie en debiet, zijn de
resultaten voor fosfaat niet overeenkomstig de
resultaten voor chloride.Deoverschatting van
de vracht bij regressie wordt mede veroorzaakt
doordat de ligging van de regressielijn sterk
bepaald wordt door extreme waarden. De
onderschatting bij de interpolatie hangr onder
andere samen met het 'missen' van afvoergolven waarbij extra hoge concentraties (zie
afbeelding 3)optreden.

Effect van schattingen van ontbrekende
concentratiemetingen
Indien het aantal debietmetingen groter is
dan het aantal concentratiemetingen worden
veelal schattingen van concentraties gemaakt
voor de tijdstippen met uitsluitend debietmetingen. Bij lineaire interpolatie gaat men ervan
uit dar de concentratie tussen twee opeenvolgende metingen lineair verandert. Bij lineaire
regressie wordt een verband tussen debiet en
concentratie bepaald waarna voor elk debiet
een nieuwe concentratie berekend wordt.
Ontbrekende debietmetingen kunnen eveneens via dergelijke methoden worden geschat.

Conclusies en aanbevelingen
Verschillende vrachtberekeningsmethoden kunnen tot zeer verschillende
uitkomsten leiden.
Toepassing van de directe methode resulteert in deze case in vrachten die de werkelijkheid goed benaderen. Deze methode
wordt naast degewogen concentratiemethode aanbevolen door onder andere
Klavers en deVries (1993). Bijkomende
voordelen van deze methode zijn dat geen
continue debietmetingen noodzakelijk
zijn en dat onder bepaalde aannames
ideale meetfrequenties berekend kunnen
worden. Ofde directe methode ook in
situaties met een sterke afhankelijkheid
tussen debiet en concentratie voldoet kan
hier nier geconcludeerd worden.
Voor het onderzochtejaargeldt dat bij
maandelijkse monstername de werkelijke
vracht in deMosbeek redelijk benaderd

Het effecr van lineaire interpolatie en lineaire regressieschattingen van de ontbrekende
concentratiemetingen isonderzocht door via
deze methoden voor verschillende tijdsintervallen te berekenen en vervolgens de vracht via
de directe methode te berekenen. Voor het
debiet is het momentane debiet (gemiddelde
over 20minuten) en het gemiddelde debiet
vanafde voorafgaande berekende concentratie
gebruikt. Regressie en interpolatie zijn alleen
toegepast op de concentratiemetingen.
Deresulraten zijn weergegeven in afbeelding8en9.Dechloridevracht wordt bij interpolatiesterker overschatdan bij regressie.De
overschatting iseengevolgvan het zwaarder

E£fêctvanverschillendemeetfrequenties opdevia dedirectemethode

Ajb.7

Effect van verschillende meenrequentiesopdevia dedirectemethode
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wordt.Geziende hogereafwijkingen bij een
meting per drieweken strekt een hogere
meetfrequentie echter tot aanbeveling.
Deonderschatting vande fosfaatvracht is
het gevolgvan het missen van afvoergolven
met zeer hoge fosfaatconcentraties. Dit
betekent dat deberekeningengebaseerd op
stcckbemonsteringsterker afwijken naarmate meer van dergelijke afvoergolven
optreden. In dergelijke gevallen kunnen
extra metingen ten tijde van afvoerpieken
worden uitgevoerd.

Afb.?

Ejfect van interpolatie enregressie opdecHoridevrttcht

Klavers, H., &A. de Vries, 199], Vrachtüerekcmn^mcrhoden Een casestudy voor Maas en Rijn, DGW/Riza
Werkdocument nr,

GWWS-pj.lllX/MZA-pi.oziX.

de Vree, L.G. en M.W. Blind, 1998,Methodiek voor de evainatie
en optimalisatie vnn routine watcrkwalitcirsnieetuetten.
Deel 2:overzicht van technieken en methoden, STOWArapport^S-16.

Ejject van interpolatie enregressie opdejos/aatvracht.

600

50000

_-**

1 40000
1 30000

LITERATUUR

Ontwikkeling van software waarmee
vrachten met verschillende methoden en
(voor-)bewerkingen kunnen worden berekend isvan groot belang.
Indien dit type onderzoek ook in andere
systemen wordt uitgevoerd kunnen de

Jack-knifing iseeneenvoudigemethode om
inzicht indespreidingvandevrachten te

A/b.S

gecompileerde resultaten tot richtlijnen
voor monitoring t.b.v. vrachten leiden.
Optimale meetfrequenties kunnen per
stofen systeem variëren! <f

verkrijgen zonderaannames temoeten doen
omtrent verdelingenen foutenpropagatie.
Op basis van dit onderzoek ishet gebruik
van lineaire regressieom ontbrekende
waarden teschatten niet toepasbaar als er
geen duidelijk verband tussen debiet en
concentratie is.Ook lineaire interpolatie is
niet geschikt.
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Het bacteriologisch betrouwbaar maken vandrinkwaterleidingsystemen voor: • Drinkwatertronsportsystemen
• Drinkwaterleidingen inwoonwijken

Vervaardigd uit
slagvast ABS.

• Aansluiting bijgebouwen enwoonhuizen
• Reparatiesbijleidingen

^ ^ ^ 1 Door funktionele
vormgeving te gebruiken
als hand- en tafelmeter.

Levering van:

• Hetglijmiddel,Glijmiddel 2 0 0 0 volgens
Kiwa-certificaat nr.K5163/96
• Het desinfediemiddel, Herlisil volgens
Kiwa/ATA nr.:2007/3

Voorzien van geheugen.
Service van:

• Volledige uitvoering doorAquador
• Leveringdoseerkoffer voor uitvoering eigen beheer

Voordelen:

• Waterbesparenddoor gebruik erkende producten en
systemen
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