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Doordehogekostenvanroutinematigemeetnettenvoorde oppervlaktewaterkwaliteit en de
gewijzigde informatiebehoefte vanhetbeleid
bestaatbehoefte aanmethoden voordeoptimalisatievandemeetnetdichtheid.Deuitkomst
vaneenoptimalisatiewordt bepaalddoorwat
menonderhetbegrip'optimaal'verstaat.De
keuzevandetechniekvooroptimalisatie hangt
hiersterk mee samen.Inditartikelwordenvoor
verschillende benaderingen vanhetbegrip
'optimaal', verschillendetechnieken vooroptimalisatie beschreven. Elkheeftzijn eigenvoorennadelenwaardooreencombinatievanverschillendetechniekenbijhetuiteindelijke ontwerpvoordehand ligt.Overdebenaderingswijzedientovereenstemming tebestaan.Met
nameindienmeetgebiedenonderlingvergeleken
moetenworden iseenvergelijkbare mectnetiurichting belangrijk.
Ditartikelisdelaatstevaneenserievan
drieartikelen waarindepresentaties vande
workshop'Informatie opmaat'kortworden
besproken.Beideandereartikelen zijn inde
tweevoorgaandeuitgaven vanHOgepubliceerdenbehandelden respectievelijk informatiestrategieëneneenstappenplan voormeetnetoptimalisatie.
Routinematige meetnetten voordewaterkwaliteit beslaanmeestaleengrootaantalverspreid liggende(vaste)meetpunten.Deze
meetnetten zijn(schijnbaar) historisch
gegroeid:opadhocbasiszijnafhankelijk van
detoengeldendebelangeneninteressesmeetpuntengekozen.Doordegroteomvangvan
routinematige meetnetten,dedaarmee
samenhangende kostenendeinmiddels
gewijzigde mformatiedoelen, iservraagnaar
eenmethode voorevaluatieenoptimalisatie
vandemeetnetdichtheid.
Literatuurovermeetnetdichtheidsanalysc
vanoppervlaktewatermeetncttenisschaarsen
betreft meestalmeetnetten ingroteofstromendesystemenwaarinvaakprocesmodclle-

ringofruimtelijke statistiek toepasbaar is.Op
regressicanalysegebascerdeonderzoeken zijn
uitgevoerddoorKlaversendeVries(1993)en
BlindenAalderink (1995 a/b).Toepassingen
vanandereoptimalisatiemethoden zijn niet
bekend.
Voorspecifieke meetdoelstellingen,zoals
trenddetectie,ishetmogelijk omhet meetnet
zointerichtendathettegemoet komtaande
informatiebehoefte vanhetbeleid/beheer.Het
ismoeilijker omeenruimtelijk meetnet inte
richtenzonderconcreteexplicietedoelstelling.
Indienbovendiendataoftoetsuitkomsten op
gebiedsniveauswordengeaggregeerd ishet
vanbelangdatrichtlijnen voordemeetnetdichtheid wordengeformuleerd. Voorkomen
moetwordendatdoorverschillen inmeetnetinrichtinggebiedenverschillend beoordeeld
worden.
Bijevaluatieenoptimalisatievanmeetnetten ishetvanbelangdateenteveelof
tekort aanmeetpunten wordt geïdentificeerd.
Hiervoorzalhetbegripoptimale meetnetdichtheid nadergedefinieerd moetenworden.
Hieronder zal,uitgaandevanverschillende
benaderingen vanwatondereen 'optimale
mcctnetdichtheid'wordtverstaan(kader1),
aangegevenwordenwatvoordehand liggende
technieken zijn, welkebelangrijke voor-en
nadelenerzijn enwatdeconsequenties zijn
voordeuiteindelijk meetnetinrichting.
Eenmeetnet isoptimaal indien:
overalenaltijd informatie beschikbaar is;
alledatawordenvertaald in informatie;
allemeetpunten representatiefzijn;
allemeetpunten uniekeinformatie leveren;
gebiedsdekkende (GIS) informatie beschikbaaris;
eencombinatievanbovenstaande punten.

Evaluatie en optimalisatiemethoden
Optimaal is:overalenaltijd informatie
(modellen)
Idealiter isdewaterkwaliteit overalen
altijd nauwkeurigbekend.Ditzou kunnen
doordekwaliteit temodelleren, bijvoorbeeld
metproces-deterministische, stochastischeof
gemengde modellen,maarookmetgeostatistischemodellen.Procesmodellering biedt
handvattenvoorscenariostudies eneendirecte
koppelingmetbeleid,maarisdoordecomplexiteitvanwatersystemen endeomvangvan
beheersgebieden vaakpraktisch (financieel)
niet toepasbaar.Stochastisch modellerenis
mogelijkmakkelijker toepasbaar,maarde
mogelijkheden voorscenariostudies zijn
beperkt.
Indegeostatistiek isdeafstand tussen
meetpunten belangrijk.Aangeziendeovereenkomsten tussen meetpunten inhetalgemeen
afhangt vanovereenkomsten inwatertypeen
nietvandegeografische afstand iseenrecht
toerecht aantoepassingvangeostatistiekvermoedelijk nietmogelijk ofzinvol.Nader
onderzoek naardetoepasbaarheid moethier
uitsluitselovergeven.
• Ongeacht hettypemodelzullen meetpuntendaargesitueerd moetenzijn waarderuimtelijke entemporele variabiliteithethoogstis.
Gebiedenmeteenlagevariabiliteit hoeven
minder dichtbemonsterd teworden.Waaren
hoevaakgemeten moetworden,wordtuiteindelijk bepaalddoordeonzekerheden inhet
model.
Optimaal is:alle data worden vertaald in
informatie
Het is redelijk teveronderstellen datalle
verzameldegegevensregelmatigtot informatiewordenverwerkt.Vaakis echter niet
bekendwiewelkemeetgegevenswaarvoor
heeft gebruiktenofdedataaandeverwachtingvoldeden.Middelseenenquêteonderde
gebruikers vandata kanbepaaldworden met
welkegegevens(meetpunten envariabelen)
nietswordtgedaan,enwelke mogelijkheden
totverbeteringbestaan.Bijdeanalysemoet
rekeninggehouden worden metanderemeetnetten (onderanderehetaquatischecologisch
meetnet)enwettelijke verplichtingen (bijvoorbeeldmeetplicht voornormtoctsing).
Indienmogelijkdientgeanticipeerd teworden
optoekomstigbeleid.
De uitkomsten vandeenquêtemoetenleidentoteenduidelijkbeeldvanhetbelangvan
deverschillende meetpunten envariabelen.
• Hetisaannemelijk datvaneenmeetnet
datopbasishiervanwordt ingericht relatief
veelmeetpunten in'interessante'gebieden
zullenliggen.
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Optimaal is:alle meetpunten zijn representatief
Een optimaal routinematig meetnet dient
alleen te bestaan uit meetpunten die representatiefzijn voor de waterkwaliteit in de (wijde)
omgeving ofvoor een bepaald type water. Het
isechter vaak niet bekend hoe representatief
een meetpunt daadwerkelijk is!Zoals in gebieden met een groot aantal kleine, min of meet
van elkaar gescheiden watergangen: vaak is de
beïnvloeding gelijksoortig maat door de geringe dimensies hebben lokale processen een
grote invloed opde waterkwaliteit. Bijvoorbeeld kan de invloed van de landbouw in rwee
belendende sloten sterk verschillen doordat
drains ten gevolg van verstopping of hoogteverschillen voornamelijk naar één sloot afwateren.
Om een meetnet teoptimaliseren moet
middels intensieve ruimtelijk studies in verschillende seizoenen de ruimtelijke variabiliteit van de waterkwaliteit bepaald worden. Op
grond daarvan kan bijvoorbeeld bepaald worden welke watergangen representatief zijn in
het gebied ofvoor een type systeem.
• Het uiteindelijke meetnet bestaat uit
meetpunten die representatief zijn voot de
wijdeomgeving.
Optimaal is:crebiedsdekkend (GIS)
Bij toepassing van geografische informatiesystemen (GIS)wotden in een optimaal
meetnet gebieden afhankelijk van specifieke
geografisch kenmerken bemonsterd. Met
behulp van GISwordt geografische informatie
gecombineerd, waardoor zichtbaar wordt
welkegebieden dezelfde kenmetken hebben.
Welke geografische informatie gebtuikt en hoe
deze gecombmeetd wordt hangt afvan het
belang van het beleidsonderwerp, zoals verzuring en vermesting en de daarmee samenhangende variabelen en beïnvloedende factoren.
Gelijke basisinfotmatie kan tot verschillende
gebiedsindelingen leiden!
Indien de waterkwaliteit van gebiedskenmerken afhangt verwacht men ook overeenkomsten in dewatetkwaliteit.Aan de hand
van de resultaten van een GISstudie kan
beoordeeld worden in hoeverre het huidige
meetnet alle gebiedstypen dekt en kan het
meetnet zodanig ingericht worden dat
gebiedstypen naar belang worden bemonsterd.
Welke verdeelsleutel hierbij gehanteerd moet
worden ispunt van discussie. Behalve het
belang van (de aantallen) gebieden met specifieke kenmetken isook de hoeveelheid oppervlaktewatet binnen dergelijke gebiedstypen
van belang.
De toepasbaarheid van GIShangt afvan de
invloed van plaatsgebonden factoten op de
watetkwaliteit. Indien de watetkwaliteit door
andere factoren (bijvoorbeeld bovenstroomse
lozingen ofaanvoer van gebiedsvreemd water)
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beïnvloed wordt moet hier rekening mee worden gehouden.
De toepassing van geografische informatie
maakt in principe geen gebruik van meetgegevens.De feitelijke overeenkomsten tussen
meetpunten wegen niet mee in de dichtheidsanalyse.Onderzoek met behulp van meetgegevens kan gebruikt worden om te onderzoeken
ofmeetpunten in gebieden van dezelfde categorie inderdaad overeenkomsten vertonen.

A/b1

verschillenitg&niddddmvandemeet-

• Door het grote aantal keuzemogelijkheden in (de combinatie van) geografische informatie en verdeelsleutels voor meetpunten valt
a ptiori niet tezeggen welk type meetpunten
deel uit gaan maken van het meetnet.
Optimaal is:meetpunten leveren unieke informatie
Behalve dat meetpunten representatief
voot hun omgeving moeten zijn, kan optimaal
ook inhouden dat alle meetpunten unieke
infotmatie moeten opleveren. Om aan te
tonen ofeen meetreeks uniek is kan men statistisch toetsen ofde reeks overeenkomt met
andere meetreeksen. Tweegroepen statistische
technieken methoden zijn eenvoudig toepasbaar:
Toetsen opgelijkegemiddelden of medianen.
De eenvoudigste methode om meetpunten met elkaat te vergelijken ishet gemiddelde
ofdemediaan pet dataset tebetekenen en te
toetsen ofdezevan elkaat velschillen. Hiervoor zijn verschillende toetsen beschikbaar.
Indien zo wordt geconcludeetd dat twee meetpunten gelijk zouden zijn, betekent dit nog
niet dat de meetpunten daadwerkelijk veel
overeenkomsten vertonen: afbeeldingen 1 en2
illustreren hoe ondanks verschillen in trend
en seizoensamphtude toch geen verschil in
gemiddelden ontstaat! Deze verschillen kunnen wel degelijk belangrijke beleidsinformatie
zijn (normtoetsing, onderkenning van lange
termijn ontwikkeling). Opgrond van een toets
opgelijke gemiddelden alleen zou een meetpunt niet verwijderd moeten worden. Aanvullende data-analyse onderzoek iszeker noodzakelijk; verschillende technieken zijn hiervoor
beschikbaar.
• Apriori geldt dat een via toetsen op gelijke
gemiddelden (medianen) geoptimaliseerd
meetnet meetpunten met extteem hoge en
lagegemiddelden domineren. Meetpunten
met een hoge variabiliteit zullen vervallen
doordat zij zich in hun gemiddelde niet van
andere meetpunten onderscheiden.
Toetsen op voorspelbaarheid van meetreeksen
(regressieanalyse).
Met behulp van regressieanalyse kan het
concenttatieverloop opeen bepaald meetpunt
worden voorspeld aan de hand van een of

Ondankseenverschilinseizoensinvloed
puntenniet!

Afo2

Ondankseenverschilintrendverschillende
gemiddeldenniet!

A/b3:

Verschilleningemiddeldeenseizoensamplitudeentochvolledigevoorspelbaarheid!

meerdere andere meetreeksen. Een maat voor
de kwaliteit van de voorspelling isde verklaarde variantie (RJ,die bij een perfecte voorspelling 1.0 is.
Voor regressieanalyse moeten de metingen
opde verschillende meetpunten opom en
nabij hetzelfde tijdstip zijn uitgevoerd. Hiermee dient rekeninggehouden te worden bij de
inrichting van de meettoute.Aan (multiple)
lineaite regressie liggen verschillende statistische aannames ten grondslag die de toepasbaarheid beperken. Evenals een gelijk gemiddelde nog niet inhoudt dat twee meetreeksen
gelijk zijn houdt een hoge verklaarde variantieen een significant lineait verband nog niet
in dat meetreeksen nauw met elkaat overeenkomen (afbeelding 3). Bijde toepassing van
lineaire regressie moet men altijd bedenken
dat naarmate meer variatie verklaard wordt
door seizoensinvloed, trends en overige
'bekende' invloeden de verklaarde variantie
hoger zal zijn naarmate deze processen op de
meetpunten meer van belang zijn. In de
afbeeldingen 4en 5zijn bijvoorbeeld steeds
twee meetreeksen met een zeer sterke, respectievelijk zwakkere seizoensinvloed weergegeven.De uitkomsten van de regressieanalyse
zijn weergegeven in deafbeeldingen 6en 7.Op
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Meetreeksen met sterke seizoensinvloed.
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Meetreeksen metgeringe seizoensinvloed.
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Resultaten regressieanalyse reeks3 en 4.
(y =0.5654X+5.785)7; R2 =0.3191)

grond vandezeresultaten kanmenconcluderendatdemeetpunten 1 en2sterkopelkaar
lijken maar3 en4niet.Alsuitdereeksen 1 en
2 deseizoensinvloed wordtverwijderd, ontstaanpreciesdereeksen3 en4respectievelijk.
Deseizoensinvloed isdusdeoorzaakvande
hogeverklaardevariantie.
• Apriorigeldtdatineenviaregressieanalysegeoptimaliseerd meetnet punten meteen
hoge,maarnietseizoensgebonden variabiliteit
zullen overheersen.

omgeving bestaat(paragraaf2.3),eventueelaangevuldemet veldonderzoek.
Stap2: Inventarisatievandemeetpunten
waarvandedatadaadwerkelijk worden
vertaald ininformatie (paragraaf2.2).Deze
meerpunten moeten hoedanookbehouden blijven.
Stap3:Inventarisatievangebiedstypen
waaringeenmeetpunten liggen(paragraaf
2.4)enindiengewenstnieuwe meetpunten installeren.
Stap4: Inventarisatievangebiedstypen
waarinrelatiefveelmeetpunten liggen
(paragraaf2.4).Toepassingvanstatistische
technieken(paragraaf2.5)omtebezien
welkemeetpunten indezegebiedstypenop
elkaarlijken,respectievelijkoverbodigzijn.

;lind, M.W., & R.H. Aalderink, 1995b, Zuiveringsschap Rivierenland: Analyse en optimalisatie van het routinematig
meetnet -ontwikkelingen waterkwaliteit 1985T/M 1994,
Stichting Onderzoek waterkwaliteitsbeheer / Landbouwuniversiteit Wageningen.

Conclusies en discussie
Hetvoorgaande toontdatvoorhetuitvoerenvaneenmeetnetdichtheidsanalyse consensusmoetbestaanoverwatverstaanwordt
ondereenoptimale meetnetdichtheid. Uitgangspunt bijderuimtelijk inrichting isdat
demeetinspanning informarie moetopleveren.Aanhetbegrip 'optimale ruimtelijke
dichtheid' isechter noggeenexplicieteeenduidige informatiedoelstelling gekoppeld.
Verschillendedefinities van'optimale
dichtheid'endaaraangekoppeldeanalysemethodenzijngepresenteerd, iederemethode
kentzijn eigenvoorennadelen.Dekeuzevan
detechniek isbelangrijk omdat verschillende
technieken totverschillende meetnetten leiden.Zekerindienopenigniveau,regionaalof
landelijk,gebiedenmetelkaarvergeleken
moetenwordenmoeteenevenwichtigeselectievanmeetpunten gewaarborgd zijn.Zolang
hiervangeensprakeis,ishetmoeilijkeenvergelijkingvangebiedenmetbetrekkingtot
waterkwaliteit enkostenvoormonitotingte
maken.
Meetpunten ineenbeheersgebied kunnen
uiteenlopendedoelendienen.Bijdemeetnetdichtheidsanalyse moetendaaromaltijd ook
anderedoelsrellingen,bijvoorbeeld trenddetectiebetrokken worden.Demeetnetdichtherdsanalyse isdaarom nieteeneerstestapin
eenmeetnetopumahsatie,maarvormteen
integraal onderdeel vaneentotaal optimalisatieproject. *"
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Combinatie vanmethoden.
Indepraktijk zaleencombinatievanverschillendeanalysetechnieken hetbesteresultaatopleveren. Bijvoorbeeld:
Stap r:Analysevanmeetpunten waarvan
twijfel overderepresentativiteit voorde
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