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Onderzoeknaardebaggerkwaliteitinwatergangen
D. B R U S , A L T E R R A

Iadit artikel wordteenmethodebeschrevenvoorhetontwerpenvanefficiënte inventarisatteplaunen
vooronderzoek naarde kwaliteit van baggerinwatergangen. Denauwkeurigheid endekostenvan
deuittevoereninventarisatie wordtmetmodellenvoorspeld.Dezeaanpak heejt tweebelangrijke
voordelen:deontwerper heejt methetuauwkeurigheids-en kostenmodeldeinstrumenten inhanden
omopzoektegaan naar hetplan datgegeven lietbeschikbare budget degrootste nauwkeurigheid
oplevertendenauwkeurigheid kanvoormeerdere budgetten voorspeld worden,zodatdeopdrachtgeverdemogelijkheid heejtomvantevoreneenbudget tekiezen dar naar verwachting ecuvoldoende
nauwkeurig resultaatoplevert.Demethodewordtgeïllustreerd aan dehand vandevaarten entochten inoostelijk- enzuidelijk Flevoland (deFleverwaard
DebaggerindeNederlandsewateren isin
meerofminderematevervuild.Hetverwerkenvanbaggerisdaaromaanregelsgebonden.Baggervankwaliteitsklasse 3 ofhoger
magnietopdekantwordengezet,maarmoet
wordenopgeslagen indepots.Voordatgebag-
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gerdwordt,ishetdaaromvangrootbelang
omtewetenwatdekwaliteit isvandevrijkomendebagger.Hiervoor iseen methode
ontwikkeld waarmeeefficiënte inventarisatieplannengemaakt kunnen wordenvooronderzoeknaardebaggerkwaliteit in watergangen.

VaartenentochtenmdeFlevcnvaard

Oriënterend onderzoek
Alsnogrelatiefweinigbekendisvande
baggerkwaliteit ineengebied,kanhetbeste
eersteenoriënterendonderzoekgedaan
wordennaardehoeveelheidenkwaliteitvande
bagger.Paswanneeruitditonderzoek isgeblekendatdewaterbodem plaatselijkdermate
vervuildisdatdezegesaneerd moetworden,is
eengedetailleerdekaartnodigvandezetesanerenwatergangen.Hetdoelvanhetoriënterend
onderzoekkanbijvoorbeeld zijn het schatten
vanhetgemiddeldegehaltevaneenbepaalde
contaminant ofhetvolume probleembagger
(baggermetkwaliteitsklasse2ofgroter)inhet
helegebiedofineenaantaldeelgebieden.Ter
illustratieisvoordeFleverwaardeeninventarisatieplanontworpenmetalsdoelhetschatten
vanhetvolumeprobleembagger inhethele
gebied.Ditvolumekangeschatwordendoorde
gemiddeldediktevandelaagprobleembagger
teschattenendezegemiddeldediktetevermenigvuldigenmetdebekendveronderstelde
oppervlaktevandewatergangen.
Inventarisatieplan in grote lijnen
Eenbelangrijk onderdeel vaneeninventarisatieplan isdesteekproefopzet. Dezespecificeerthoedemonsterpunten wordengeselecteerd.Erkanonderscheid kangemaakt
wordentussen kanssteekproeven (a-selecte
steekproeven) engerichtesteekproeven.Bij
kanssreekprocvenwordendepuntengeloot,
enwelzodanigdatdekansenvanallemogelijkesteekproeven dieuit hetgebied kunnen
wordengetrokken bekendzijn.Ditisdusiets
andersalseensteekproefwaarbij depunten
(minofmeer)willekeurigzijngeselecteerd.
Het lotenvandesteekproefpunten biedteen
aantalvoordelen,waarvande belangrijkste
zijn objectiviteit envaliditeit(geldigheid)van
degeschattesteekproefvariantie (Brusende
Gruijter, 1997). Indeontwikkelde methode
wordtuitgegaan vankanssteekproeven. Het
lotenkanopzeerveelmanieren.Ditwordt
bepaalddoorhet steekproefopzettype.
VoordeFleverwaard isgekozen vooreen
gestratificeerdedrietrapssteekproef (afbeelding2). Ditbetekentdathetgebiedeerst
wordtonderverdeeld ineenaantaldeelgebiedenenbinnen dezedeelgebiedendepunten in
drietrappengeloot worden.Inhetgevalvan
deFleverwaard wordteersteen watergang
gelootmet kansenevenredigmetdeoppervlaktevandewatergangenmet teruglegging,
vervolgensbinnen degelotewatergangéénof
meerderedwarsprofielen, entotslot binnen
degelotedwarsprofielen éénofmeerpunten.
Erzijn tweestrata onderscheiden:oostelijk en
zuidelijk Flevoland.
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Optimalisatie
Nahetontwerpen vanhetglobaleplan
wordendeoptimaleaantallen steekproefeenH20
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Voorspeldestandaardafwijking van hetgeschartevolumeprobleembaggeralsJunctievanhetbudget.

op twee punten als functie van de afstand

Bemonstering van meerdere punten in

tussen de twee punten. Met behulp van echo-

eenzelfde dwarsprofiel levert blijkbaar te

peilingen en bestaande chemische analyses is

weinig extra informatie op.Afbeelding 3 geeft

Schematischeweergavevaneendrietraps-

een indruk verkregen van de semivariantie van

devoorspelde standaardafwijking weer van

steekproefineennetwerkvonwatergangen.

dedikte van de laag probleembagger.

het geschatte volumeprobleem bagger als

Kostciimorlt'l

gebruikt worden om een budget te kiezen dat

functie van het budget. Deze afbeelding kan

Indeeerstetrapztjntweewatergangen
geloot(metterugleggingenkansenevenredig
metdeoppervlakte),indetweedetapdrie

In her kostenmodel zijn opgenomen de

dwarsprofielen pergelotewatergang,eninde

kosten van veldwerk, dede vcldwcrkuirrusting

derdetraptweepuntenpergelootdwars-

en de laboratoriumkosten. Develdwerk- en

profiel.

uitrustingskosten zijn evenredig met de tijd
nodig voor veldwerk. Deze tijd is opgesplitst

naar verwachting een voldoende nauwkeurig
resultaat oplervert.
Onzekerheidsanalyse
Voor het voorspellen van de steekproef-

naar reistijd, tijd nodig voor het op-en afladen

variantie en de kosten isvoorkennis nodig.

heden berekend.Voorde gestratificeerde drie-

van de boot en de tijd nodig voor het steken

Voorkennis over de kosten kan ontleend

trapssteekproef betekent dit dat per stramm

van de monsters. Delaboratoriumkosten zijn

worden aan eerder uitgevoerde, soorrgelijke

het optimale aantal te loten watergangen, het

evenredig met het aantal monsters. In het hier

projecten. Voorkennis over de ruimtelijke

optimale aantal te loten dwarsprofielen per

gepresenteerde resultaat ishet aantal

variarie kan in het idealegeval ontleend

watergang en het optimale aantal te loten

monsters gelijk aan het aantal geselecteerde

worden aan het gebied zelf maar vaak zullen

punten per dwarsprofiel moet worden

watergangen, d.w.z.allemonsters genomen op

gegevens uit andere,soortgelijke gebieden

berekend. In totaal zijn er dus zes te opti-

punten binnen een bepaalde watergang,

moeten worden gebruikt. In alle gevallen is

maliseren parameters. Voor het optimaliseren

worden gemengd.

men in meer ofmindere mate onzeker over de

iseen model nodig voor de steekprocfvanantie, een kostenmodel en een optimalisatie-algoritme.

Optimalisatie-algoritme
Deoptimale aantallen zijn bepaald met
'simulated annealing'. Dit iseen random-

Model voor stcekpioejvariantie

zoekmethode, dat wil zeggen nadat voor de
aantallen steekproefeenheden een willekeurige

Budget

ceerde drietrapssteekproef kan geschat worden

startwaarde isgekozen, worden deze waardes

(in guldens) Flevoland

met een vergelijking waarin per Stratum drie

onafhankelijk van elkaar gewijzigd in een

Desteekproefvariantie bij een gestratifi-

oostelijk

zuidelijk
Flevoland

variantiecomponenten voorkomen, namelijk

willekeurige richting.Vervolgens wordt

de ruimtelijke variantie van de gemiddelde

gekeken ofdeze wijziging een verbetering is of

dikte van de laag probleembagger in een

niet. Een verbetering wordt altijd geaccep-
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watergang binnen het stratum, de ruimtelijke

teerd.In het begin van het oprimalisatieproces

20.000

10 9

variantie ervan in een dwarsprofiel binnen een

worden ook kleine verslechteringen geaccep-
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watergang en de ruimtelijke variantie van de

teerd om te voorkomen dat de optimalisatie in

4O.OOO

21 8

l

13

dikte op punten binnen een dwarsprofiel.

een lokaal minimum blijft hangen.
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De verwachtingswaardes van deze variantiecomponenten kunnen worden berekend
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Optimaleaantallen watergangen)H),dwarsprofielenper
watergang[ni]enpuntenperdwarsprofiel(k).

In tabel 1 staan deoptimale aantallen
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met een variogram (Domburg era/., 1997;Brus

steekproefeenheden voor een budget van 10-
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enJansen, 1998).Het variogram iseen model

ïookF.Het blijkt dat het efficient is meerdere
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van de ruimtelijke variantie en beschrijft het

dwarsprofielen per watergang te bemonsteren,
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gekwadrateerde verschil van de dikte gemeten

maar niet meerdere punren per dwarsprofiel.
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parameterwaarden indemodellen.Daaromis
hetaan tebevelennategaaninhoeverrehet
optimalisatiercsultaatgevoeligisvoorwijzigingen indeparameterwaarden. Dit betekent
datdeparameterwaarden gewijzigd wordenin
eenmatediedeonzekerheid overdeparametersweerspiegelt,envervolgenshetoptimaleplanberekend wordtvoordegewijzigde
parameters.Wanneer steedshetzelfde resultaatwordtgevonden hoevenweonsverder
geenzorgen temaken.Wanneerdeoptimale
oplossingsterkverschilt,ishet verstandig
eersteenvooronderzoek tedoennaardemeest
crucialeparameters.
InhetgevalvandeFleverwaard bleekdat
deoptimaleaantallen dwarsprofielen binnen
eenwatergangenoptimaleaantallen punten
binnen eendwarsprofiel ongevoeligwaren
voorveranderingen indeparametersvanhet
variogram enhet kostenmodel.
Conclusies en discussie
Doorvoorafgaand aanhetveldwerkmet
modellendenauwkeurigheid (steekproefvariantie)endekostentevoorspellen,kan
voorkomen wordendatteveelofjuist te
weinigwaterbodemmonsters genomen

worden.Ookbiedtdezemodelmatige aanpak
demogelijkheid hetbemonsteringsplan te
optimaliseren.EengoedGIS-bestandvande
watergangen isvoordezeaanpaknodig.
Hetoptimalisatieresultaat vandeFleverwaard magnietzonder meervantoepassing
verklaard worden opanderegebieden,omdat
dezegebiedenbijvoorbeeld eenandereruimtelijkestructuur kunnen vertonen.Pergevalzal
hetvariogram enhet kostenmodelzogoed
mogelijk geschatmoetenwordenomvervolgensmetbehulp vandezemodellen deoptimaleaantallen steekproefeenheden teberekenen.Hetoptimalisatieresultaat wordtverder
ookbepaalddoordegeometrievanhetstelsel
vanwatergangen,dievangevaltotgeval
verschilt.
Totslotishetoptimalisatieresultaat ook
afhankelijk vanhetaldannietmengen vande
monsters.VoordeFleverwaard bleekdat,
wanneer depuntmonsters niet worden
gemengd,maarafzonderlijk wordengeanalyseerd,hetoptimaleaantal dwarsprofielen per
watergangéénis, evenals hetaantal punten
per dwarsprofiel.
Hetaandeelvandeveldwerkkosteninde
totalekosten isbij nietmengen klein,endientengevolge levertclusteren vanpunten ineen

beperktaantalwatergangen nauwelijks
kostenbesparingopterwijl welminder informatiewordt verkregen.
Demethode isookgeschikt voorsituaties
waarinhetdoelishetschatten vanhet
volumeineenaantaldeelgebieden.Hetaantal
deelgebieden moetwelinverhoudingzijn
met hetbudgeten/ofhetaantal monstersdat
metditbudget kanwordengenomen.
Ruwwegkangesteldwordendat het aantal
deelgebieden nietgroter magzijn danhet
totaalaantalsteekproefpunten gedeelddoor
tien.. *'
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advertentie

Bacteriologisch betrouwbaar
maken van drinkwatersystemen?
Aquador heeft de kennis inhuis!
Aquador leveringsprogramma
• Glijmiddel 2000 volgens Kiwa-certificaat
nr. K5163/96
• Herlisil volgens Kiwa/ATA nr.: 2007/3
• Levering Herlisil doseerkoffer voor
uitvoering eigen beheer
Uw voordelen opeen rijtje

AQUADOR VOOR HET REINIGEN
EN DESINFECTEREN
Besloten ruimten en leidingsystemen
ten behoeve van drinkwater zoals:
• Reinwaterkelders • Beluchtingstorens• Cascades
• Filters• Drinkwatertransportsystemen
• Drinkwaterleidingen inwoonwijken
• Wateraansluiting bij gebouwen en woonhuizen
Regenereren van waterwinpurten
Aquador isgecertificeerd volgens de norm NEN-EN-IS0 9002.

Aquador onderdelen reiniging. Ookeen specialisatie
• Spoeldoppen• Sproeiers• Beluchtingsplaten • Pollringen• Leidingdelen. De onderdelen
worden bijhet waterleidingbedrijf opgenaaiden terugbezorgd. Service van Aquador!
Uw voordelen opeen rijtje
• Geen slib-en chemicaliënafvoer• Onderdelen worden gecontroleerd
• Onderdelen zijn gedesinfecteerd (Kiwa-gekeurd product) • Transport Aquodor• Korte
Aquador beschikt over eenvacuümwagen voor beluchtingstorens en filters.

• Waterbesparend, door gebruik erkende
producten en systemen
• Eenvoudige metingen
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Dorpsweg 130c/ 4221 LL Hoogblokland/ Postbus 9/4240 CA Arkel
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DOELTREFFEND

IN

DESINFECTIE
H 2 0 42000 25

