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Enige beschouwingen overhetbemonsteringsprobleem
van een bodemverontreinigingsonderzoek

1. Samenvatting
Indien in het kader van een bodemverontreinigingsonderzoek een terrein
bemonsterd moet worden, isde eerste stap
het inwinnen van informatie, bijvoorbeeld
met betrekking tot de afmetingen van een
vuilstort, de inrichting ervan, etc.
Deze informatie zal in het algemeen niet
zodanig zijn dat alle bemonsteringspunten
daarmee vastliggen. Een statistische
bemonsteringstechniek zal dan moeten
worden toegepast. Na een vergelijking van
de vier meest bekende statistische
bemonsteringsmethoden lijkt de "unaligned
random'-methode de voorkeur te verdienen.

IR. A.OBDAM
RIVM. Voorburs

Aan de hand van een hypothetische
probleemsituatie worden toepassingen van
deze 'unaligned random'-methode
beschreven, waarbij verschillende vormen
van voorinformatie in rekening worden
gebracht. Schaalaspecten spelen ook een rol,
vooral alseerst het verontreinigde object
moet worden gelokaliseerd, waarna pas
details binnen dit object gezocht kunnen
worden.
Door het nemen van mengmonsters en/of
gepaarde monsters isin te spelen op deze
schaalaspecten. Voor detectie van
verontreinigingsbegrenzingen wordt ten
slotte een methode besproken die de 'split
moving window'-methode wordt genoemd.
2. Inleiding
Onderzoek naar de mate, waarin de bodem
van een bepaald terrein (chemisch) is
verontreinigd vindt plaats op terreinen met
zeer verschillende grondslagen en een zeer
verschillend (vroeger) gebruik.
Ondanks deze verscheidenheid hebben deze
bodemverontreinigingsonderzoeken een
zelfde gemeenschappelijke noemer: alle zijn
zij gericht op het achterhalen van verontreinigingsbronnen en de (eventueel) hieruit
voortgevloeide verontreiniging. Een ander
algemeen kenmerk isde afhankelijkheid van
de mate. waarin vóórinformatie over de aard
en de verspreiding van de verontreiniging
beschikbaar is(hierover later meer).
Vaak zal bij bestudering van deze informatie
duidelijk zijn, op welke locatie naar welke
stof gezocht kan worden. Bij afnemende
gedetailleerdheid van de vóórinformatie, zal
men echter steeds meer terug moeten vallen
op indicatieve gegevens, zoals de afmetingen
van een sloot, waarin chemisch afval is
gedumpt, in plaats van de locatie van het

betreffende slootdeel. Uiteindelijk, bij het
steeds verder afnemen van de kwaliteit van
de voorinformatie lijkt 'in den blinde'
bemonsteren de enige overblijvende
mogelijkheid te zijn voor het verkrijgen van
een indicatie over de mate van verontreiniging van een bepaald terrein.
Met andere woorden, zodra de kwaliteit van
devoorinformatie zodanigisgedaald,dat het
(ruimtelijk) gericht onderzoek vervangen
moet worden door niet-gericht onderzoek is
het ruimtelijke bemonsteringsprobleem
ontstaan.
Voor ditbemonsteringsprobleem staan enige
statistische technieken ter beschikking.
Er dient echter benadrukt te worden, dat het
bij toepassing van (zuiver) statistische
technieken aan te bevelen is,zoveel mogelijk
gebruik te maken vanvóórinformatie overde
ruimtelijke verbreiding van bodemverontreinigingsbronnen.
In het navolgende zal na een bespreking van
de ruimtelijke vóórinformatie, aandacht
worden besteed aan toepasbare
bemonsteringstechnieken. Hierbij zal zowel
worden ingegaan op de zuiver statistische
technieken, alsook op het nuttig gebruik van
voorinformatie bij deze statistische
technieken.
3. Het belang van ruimtelijke
voorinformatie
Er is reeds gesproken over een gebrek aan
ruimtelijke voorinformatie; wat wordt
hiermee nu eigenlijk bedoeld?
Dit begrip is,wat betreft de bronnen van
bodemverontreiniging, alsvolgt te
omschrijven.
Van vier te onderscheiden aspecten isde
eerste de exacte of indicatieve locatie van de
bron(nen). De tweede isde oriëntatie van de
bron. van belang voor lange lichamen, zoals
loswallen, sloten, etc. Het derde aspect isde
vorm en grootte van de bron. zoals een vat
( 1x 0.60 m), een vrachtwagenladingop een
stort-talud (2 m breed. 2mdiep. 1 m hoog)
etc.
Tenslotte ishet vierde aspect de variatie van
de vervuilingsgraad binnen de eenheid, die
als bron wordt gekenschetst, bijvoorbeeld
binnen de eerder genoemde vrachtwagenlading.
Deze vier aspecten kunnen triviaal lijken; bij
behandeling van de statistische
bemonsteringsmethoden zal echter blijken
dat vele aspecten invloed hebben op de
optimale inrichting van het bemonsteringsnetwerk. Verder isaanvullende informatie
(uiteraard) van belang,wat betreft de stoffen,
waarmee de bodem isverontreinigd en de
tijdstippen, waarop gestort is.
Deze laatste informatie ismet name van
belang voor de mate.waarin de verontreinigingzichvanuit debronnen inde ondergrond
heeft kunnen verspreiden. De ruimtelijke

verspreiding vandebodemverontreiniging is.
behalve een (mogelijk) bemonsteringsdoel
op zich. mogelijk bruikbaar alseen indicator
voor de locatie van de verontreinigingsbron.
Bij een gegeven lokale (stabiele) richting van
de grondwaterstroming kan namelijk de bron
stroomopwaarts van de vervuilingspluim
worden gezocht.
De beschikbare voorinformatie ismet deze
opsomming (gelukkig) nog niet uitgeput.
Er resteert namelijk de persoonlijke
inspectie van het verdachte gebied door de
bodemverontreinigingsspecialist.
De indrukken enervaringen,diebij inspectie
worden opgedaan kunnen van belang zijn
voor het gericht bemonsteren van het terrein.
Hierbij wordt gedacht aan visuele aspecten,
zoals kleurverschillen in het terrein,
afwijkingen in de begroeiing, accidentering
etc. Ook geurkenmerken zijn van belang.
Als hulpmiddel voor de inspectie kunnen
mogelijk ook geofysische (oppervlakte-)
methoden worden gebruikt, zoals de
geo-elektrische meetmethode.
Voor deze verkenningsmethoden geldt
evenwel hetzelfde bemonsteringsprobleem.
4. Bemonsteringstechnieken;
puntbemonsteringen
Bij het bemonsteren van een bepaald terrein
moet men zich realiseren dat, meestal uit
praktische overwegingen wordt afgezien van
een continue bemonstering (dit zou op
afgraven neerkomen!). Bewust wordt dan
gekozen voor het niet-waarnemen van het
deel van de beschikbare informatie, dat is
gelegen tussen de geselecteerde punten.
Met puntsgewijs bemonsteren wordtdan ook
de kans gelopen, dat het beeld van de
vervuilingsgraad vaneen terrein,dat hiermee
wordt verworven incompleet is, omdat
essentiële informatie, gelegen tussen de
geselecteerde bemonsteringspunten niet is
waargenomen. Deze kans isdes te groter,
naarmate het bemonsteringsschema meer
statistisch van karakter moet zijn, vanwege
het ontbreken van de gewenste voorinformatie.
4.1. Enige relevante statistische begrippen
Alvorens over te gaan tot de bespreking van
enige statistische bemonsteringstechnieken is
het noodzakelijk om hieraan voorafgaand
Afb. I - Het begrip varitmlie.
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enige veel gebruikte begrippente
omschrijven.
Allereerst het begrip variantie: variantie is
een maat voor variatie.
De exacte definitie is:
1
n-1

var (z)

n

(z,-z)2

.2

Hierin is:
v a r ( z ) = variantie van d e statistische
variabele z
n
= het aantal waarnemingen
Zj
= d e w a a r d e van de i e waarneming
z
= de gemiddelde waarde vanz
In w o o r d e n uitgedrukt: de variantie is de
g e m i d d e l d e gekwadrateerde afwijking van de
w a a r d e van Zj ten opzichte van z(zie ook
afb. 1).
D e wortel van d evariantie wordt standaardafwijking g e n o e m d [zieook Wijvekate, 1971].
E e n t w e e d e veel gebruikt statistisch begripis
de correlatie-coëfficiënt (p z v ). Hiermee
w o r d t de m a t e van lineaire samenhang tussen
t w e e statistische variabelen (bijv. zeny)
uitgedrukt.
p z v ismaximaal + 1 enminimaal - 1 . Indien
| p z v |= 1dan bestaat ereen perfect
lineair verband tussen zen y: met elke
v e r a n d e r i n g van zkan eenzelfde (proportionele) verandering van y worden voorspeld
(en a n d e r s o m ) . V o o r p z v = 0 isergeen
Afb. 2-Het begrip correlatie.
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Afb.3 -Hetbegrip correlatie-afstand. Voor 10setsvandrie
waarnemingen met een onderlinge afstand van20 en60 m
zijn de onderlinge correlaties berekend. Desetszijn
verticaal uitgezet; de waarde vande waarnemingen perset
zijn perspectivisch loodrecht op 'tvlak van het papier
weergegeven. Deze 10 setsvandrie waarnemingen zijn
verkregen uiteentweedimensionaal waarnemingsrastermet
een rastermaat van 20 meter.
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Waarin
p ( h ) = de correlatie-coëfficiënt tussen
waarnemingsgroepen van z,met een
onderlinge afstandh;
h
= de onderlinge afstand van
waarnemingen vanz;
z(xj) = de waarneming van de ruimtelijk
variabele op locatie Xj;
(
= het aantal waarnemingsparen,
met onderlinge afstand h.
Var (z) en zzijn reeds eerder verklaard.
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(aantoonbaar) lineair verband tussen zeny
aanwezig.
Voor gevallen, waarbij de posities van de
variabele z in het platte vlak zijn gelegen kan
mogelijk een ruimtelijke (auto-)correlatie
aanwezig zijn. Dit begrip heeft, in tegenstelling tot de gepaarde waarnemingen vanz
en y (in de vorm van z,en y,)betrekking op
waarden van de ruimtelijk variabele zzelf,die
op een bepaalde onderlinge afstand van
elkaar zijn waargenomen. Voor de ruimtelijke correlatie isde correlatie-afstand het
belangrijkste begrip. De correlatie-afstand is
die afstand tussen waarnemingspunten, waar
'voorbij' de ruimtelijke correlatie tussen
waarnemingen nihil is.
In afb. 3 isdit begrip geïllustreerd.
De auto-correlatie wordt berekend met de
formule:

HO 120 [30 140 150 160 170 180 190 MOO
relatieve afstand t.ov ree*s I t m i ——*•
I _ correlatie-afstand• 60m

Nu enige begrippen zijn toegelicht zullen de
puur statistische methoden van monstername
worden behandeld, geïllustreerd met voorbeelden van de bemonstering van een
hypothetisch bodemverontreinigingsgeval
(afb. 4).Vervolgenszalmetdebest passende
statistische techniek het hypothetische
bodemverontreinigingsgeval uitvoerig
worden behandeld, rekening houdend met
verschillende vormen van voorinformatie.
4.2. Een regelmatig bemonsteringsnetwerk
Bij het puntsgewijs bemonsteren van een
verdacht terrein wordt, als voorinformatie
ontbreekt, vaak (intuïtief) gekozen voor een
regelmatig bemonsteringsnetwerk. Een paar
essentiële keuzen zullen hiervoor moeten
worden gemaakt. Allereerst isde onderlinge
afstand tussen de bemonsteringspunten van
groot belang. Zoals afb. 5 laat zien iser een
directe relatie tussen de beste onderlinge
bemonsteringsafstand en de (ingeschatte)
grootte van het verontreinigde object.
Het ligt voor de hand, om de onderlinge
afstand kleiner te kiezen, dan de
(ingeschatte) grootste maat van het
verontreinigde object. Verder isde afstand
afhankelijk van de gedetailleerdheid van de

storlfront mei verontreinigd atval

slortfronl met normaal aiva

Afb. 4-Een hypothetisch bodemverontreinigingsgeval.
Op het teonderzoeken terrein (80x 120 m) bevindt zich
mogelijk een vuilstort (afmetingen: 30x 90 m), waarvande
exacte opbouw en ligginginmeer of mindere mate bekend
zijn.

vraagstelling: de locatie van de stort; de
gemiddelde verontreiniging van de stort; de
locatie van extra verontreinigde onderdelen
van de stort, etc.,etc.
Er iseveneenseen relatie tussen de dichtheid
van het netwerk en devariabiliteit (variantie)
in de mate van verontreiniging binnen het
object. Dit laatste aspect speelt uiteraard
(pas) een rol, als het object is gelokaliseerd.
Een gefaseerde bemonstering ligt dan ook
voorde hand.
In afb. 5 wordt een voorbeeld van een
regelmatig bemonsteringsnetwerk gegeven.
Het voordeel van dit bemonsteringsnetwerk
is zijn grote eenvoud; een nadeel is echter,
dat, ingevalvan een (cyclische) herhalingvan
het verontreinigingsobject toepassing van
deze methode tot een foutieve conclusie zou
kunnen leiden.
Ook een ongelukkige oriëntatie van het
netwerk ten opzichte van de stort kan tot
foute conclusies leiden. In geval van afb.5
zou bijvoorbeeld een oriëntatie van het
netwerk, evenwijdig aan de vuilstort tot
fouten leiden, als bij een gevraagde
lokalisatie van de stort de rastermaat
ongelukkigerwijs groter isdan debreedte van
de stort.
4.3. Een random bemonsteringsnetwerk
Indien cycliciteiten in het gedrag van het te
Afb. 5- Bemonstering met behulp vaneenregelmatig
netwerk.
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Afb. 6 - Random bemonstering vanhetterrein.

bemonsteren verschijnsel tot de mogelijkheden behoren kan beter een random
netwerk worden gekozen (zie afb. 6).
Hierbij worden de posities van de bemonsteringspunten bepaald met behulp van random
getallen. Deze random getallen zijn te
genereren met een zakrekenmachine, of in
(statistische) tabellenboeken te vinden.
Deze methode mag dan wel 'veilig' zijn voor
eventuele cycliciteiten. er istoch weleen fors
nadeel aan verbonden. Zoals in afb. 6 blijkt
veroorzaakt deze manier van positie-keuze
mogelijke 'lege plekken' in het bemonsterde
vlak.
4.4. Een stratified random
bemonsteringsnetwerk
Naast de twee voorgaande methoden iser
een derde methode beschikbaar, die de
nadelen vande random methode deels opheft
door het te bemonsteren veld voorafin
vakken te verdelen: de stratified random
methode. 'Stratified' staat hier voor 'in
subeenheden onderverdeeld'. '

Afb. 7 - 'Stratified' random bemonstering vanhetterrein.

Deze methode bestaat uit het op random
wijze aanwijzen van een of meer te
bemonsteren punten binnen de eenheden
van een regelmatig rasterwerk (zie afb. 7).
Evenals bij het regelmatige netwerk geeft de
rastermaat een middel, om voorinformatie
over de afmetingen van het gezochte object
in rekening te brengen.
4.5. Het unaligned random
bemonsteringsnetwerk
Het begrip 'unaligned' staat hier voor

Jl

'onregelmatig', letterlijk: niet alles op één
lijn.
Deze methode lijkt op de stratified random
bemonsteringsmethode. Binnen de
elementen van het rooster zijn echter niet alle
coördinaten van de monsterpunten random
gekozen. Aan de hand van afb. 8 isdeze
methode alsvolgt te omschrijven:
Stap a: kies voor het linkerbovenelement
(element 1)een x-en y-coördinaat, op
random wijze.
Stap b: kiesvoordeelementen 2,3,4. 5en6
een y-coördinaat op random wijze.
Stap e: kies voor de elementen 7. 13en 19
een x-coördinaat op random wijze.
Stap d: alle posities van de monsterpunten
in het gehele veld liggen nuvast,doorvoorde
punten in de kolommen de y-coördinaat van
de elementen 1,2,3,4, 5en 6telaten gelden,
en voordepunten inallerijende x-coördinaat
van de elementen 1.7. 13en 19te laten
gelden.

Afb. (V - 'Unaligned' random bemonstering vanhetterrein
(zie de tekst voor explicatie).

4.6. Een vergelijking vande vierstatistisehe
bemonsteringsmethoden
In tabel Iiseen kwalitatieve en kwantitatieve
vergelijking van de vier methoden samengevat. De kwalitatieve vergelijking berust op
de in het voorafgaande besproken algemene
kenmerken. Voor een kwantitatieve vergelijking van methoden ishet noodzakelijk
om vooraf een doelstelling te formuleren.
Daarvoor wordt hier het zo goed mogelijk
schatten van het gemiddelde van het
bemonsterde kenmerk ineen tweedimensionaal veld aangehouden. De zinsnede
'zo goed mogelijk' houdt in: met een zo klein
mogelijke schattingsvariantie.
Met behulp van gegevens uit de literatuur

[zie Quenouille. 1949.en Cochran. 1977.
p. 22<Se.V.] isde volgende kwantitatieve
vergelijking te maken:
Var(rCge|matig) 3 s Var(stratified random) ^
Var(unaiigned random)-Uit het bovenstaande is
de conclusie te trekken, dat de unaligned
random methode aan te bevelen is.
Omdat aan de kwantitatieve vergelijking van
bemonsteringsmethoden, die puur statistisch
van karakter is,onder andere de voorwaarde
van stationairiteit isverbonden, zullen de
conclusies uit deze vergelijking minder van
waarde worden, naarmate minder aan de
voorwaarden kanworden voldaan. Met name
het verschil in voorkeur voor de stratified
random methode en de unaligned methode
zal dan verdwijnen.
4.7. Toepassing van de unaligned random
bemonsteringsmethode voor een hypothetisch
bodemverontreinigingsgeval
In opeenvolgende stappen van toenemende
voorinformatie en detail inde vraagstelling
zal de opzet van een unaligned random
bemonstering worden besproken voor het in
afb. 4 geschetste verontreinigingsgeval.
a. Het totaal ontbreken van voorinformatie:
In deze situatie ligthet voorde hand.om met
zo min mogelijk inspanning een beeld te
verkrijgen van de locatie van de verontreiniging. Afb. 8 kan hiervoor als voorbeeld
dienen. Met behulp van het hier geschetste
bemonsteringsnetwerk kan de stort redelijk
worden gelokaliseerd (7 treffers). (N.B. het
aantal treffers isafhankelijk van de à priori
gekozen rastermaat).
b. Voorinformatie over de afmetingen van
de stort:
Als dit gegeven ter beschikking staat kan er
een betere keuze worden gemaakt voor de
grootte van de rasterelementen. Het isaan te
bevelen, om de variantie binnen een element
zo klein mogelijk te maken (en tussen de
elementen zo groot mogelijk); het ligt voor
de hand, om de rasterelementen hiervoor zo
groot te kiezen, dat de zijden ervan een
geheel aantal malen in de lengte en/of de
breedte van de stort passen. In afb. 9isdit
gerealiseerd door een grootte van 15x 15 m
voor een element te kiezen.
Hierdoor wordt het te onderzoeken terrein
overigens ietsgroter (120x90minplaatsvan
120x 80 m!). De in afb. 9 weergegeven

TABEL [— Een vergelijking vande vierstatistisehe bemonsteringsmethoden.
Methode:

Regelmatig

Random

Stratified random

Unaligned random

nadeel:

mogelijk grote tout
bij aanwezigheid van
een cvclieiteit

mogelijke aanwezigheid van leemten
(zie afb. 6)

min of meer

ingewikkelde
methode

min of meer
ingewikkelde
methode

eenvoud van de
methode

eenvoud van de
methode

nadeel van de random
methode ondervangen

nadeel van de random
methode ondervangen

voordeel:

kleinste schattingsvariantievan het
gemiddelde
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.4/'/?. 9 - Unaligned bemonstering met voorinformatie over
de grootte van de stort.

bemonsteringsinspanning van 43 waarnemingen levert I1 treffers op.
(N.B. door vergroting van het terrein komen
bemonsteringslocaties buiten het
oorspronkelijke onderzoeksgebied terecht.
Deze punten worden uiteraard niet
bemonsterd).
e. Voorinformatie over de afmetingen en de
oriëntatie van de stort:
Het aanvullende gegeven over de oriëntatie
van de stort geeft de mogelijkheid, om een
georiënteerd netwerk te construeren
(afb. 10).dat overigens uit dezelfde
elementen bestaat alsgeval b.(afb. 9).
Er worden 38 waarnemingen gedaan,
resulterend in 12 treffers.
De winst van de voorinformatie over de
oriëntatie blijkt te bestaan uit een reductie
van het aantal te nemen monsters (een
reductie met 5). Dat het aantal treffers niet
wezenlijk toeneemt isniet zo verwonderlijk.
daar de unaligned random methode een
random element bezit, dat ongevoeligheid
voor de oriëntatie van het rasterwerk
veroorzaakt.
d. Aanvullende bemonstering na lokalisering
van de stort:
Afb. 10 - Unaligned bemonstering, met voorinformatie
over degrootte èn de oriëntatie vande stort.

Na lokalisering van de stort kan aanvullende
bemonstering de schatting van de gemiddelde
verontreinigingsgraad van de stort
verbeteren, alsook nadere gegevens verschaffen over de (mogelijke) aanwezigheid
van verontreinigingsconcentraties. In dit
laatste geval kan de lokalisering van met
chemisch afval verontreinigde stortfronten
van belang zijn. Evenals in geval b.wordt het
bemonsteringsnetwerk zoopgezet, dat de
elementen een geheel aantal malen in de
stortafmetingen passen. Voorts ishet aan te
bevelen, om de element-grootte zote kiezen,
dat de kleinste elementzijde groter isdan een
eventuele auto-correlatie-afstand [zie onder
andere Ripley, 19<S 1 ]. Daartoe wordt de
elementgrootte bij benadering net zo groot
gekozen alsde geschatte gemiddelde
afmetingen van een stortfront. Naar verwachting heeft namelijk de mate van
(chemische) verontreiniging binnen een
stortfront een sterke ruimtelijke samenhang,
terwijl de ruimtelijke relatie over de stortfrontgrenzen heen nagenoeg afwezig zal zijn.
Met het bemonsteringsnetwerk van afb. 11
worden 1 1 van de 13verontreinigde
stortfronten 'getroffen'.
5. Schaalaspecten indemonsternameprocedure
Een bemonsteringsprobleem bezit vaak
schaalaspecten [zie ook Obdam. 1983].
In het hiervoor behandelde voorbeeld
verschoof het monstcrnameprobleem van
een situatie, waarin in een gebied een stort
moet worden gelokaliseerd naar een gebied
(de stort zelf), waarin met chemisch afval
verontreinigde stortfronten moeten worden
opgespoord. Met andere woorden: de
probleemstelling heeft zich verdiept.
Dit laatste kan ook letterlijk worden
genomen: in het aangehaalde voorbeeld kan
ook de derde (diepte-)dimensie een rol
spelen (zie afb. 12).
Het schaalaspect kan inhetvoorbeeld van de
vuilstort worden samengevat door de
eenheden, die de schalen karakteriseren:
—verdacht terrein;
- stort:
— stortfront;
- vat.
Zoals in het voorgaande reeds isbetoogd is
aan te bevelen, om de rasterelementen van
een bemonsteringsnetwerk steeds aan te
passen aan de verwachte afmetingen van het
te onderzoeken object.
Tevens ishet mogelijk door het doen van
gepaarde waarnemingen rekening te houden
met twee schalen.
Een gepaarde waarneming kan in een
bemonstering worden gedaan door op een
vaste afstand van het geselecteerde
bemonsteringspunt in een primair netwerk
een tweede bemonstering uit te voeren.
Als vaste afstand kan bijvoorbeeld de

Afb. II - Unaligned bemonstering van de gelokaliseerde
stort.

afmeting van een vat worden genomen.
Daar de toegevoegde monsternamen niet tot
het hoofdnetwerk behoren kan de verlangde
aanvullende informatie ook met 'lichte'
methoden worden verworven, zoals in dit
geval misschien met een sondering.
6. Mengmonsters
Het nemen van mengmonsters vindt meestal
uit economische overwegingen plaats,
vanwege de analysekosten. Ook het in
rekening brengen van een derde (diepte-)
dimensie kan een reden zijn (per bemonsteringslocatie, monsternamen op verschillende
diepte). Een aantal aspecten isvan belang
voor het samenstellen vaneen mengmonster.
Allereerst het aantal declmonsters: om voor
de analvse van een (meng-)monsterde uitslag
'vervuild' of 'onvervuild' te kunnen geven
mag door de menging van één vervuild
monster met meerdere onvervuilde monsters
de detectiegrens van de analyse-methode
niet worden onderschreden. Het aantal

Afb. 12 - Helschaalaspect en hetdriedimensionale aspect
van een stort, verontreinigd met chemisch afval.
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grens) gedetecteerd. In de aangehaalde
referentie [Webster, 1980]wordt een
computerprogramma voor deze methode
beschreven.
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Afb. 13 - De'split moving window'-methode. Vergelijking
van 'gemiddelde links' met 'gemiddelde rechts', bijeen
aantal opeenvolgende posities vanhet 'window', resulteert
in de detectie van een (eventuele) verontreinigingsgrens.

deelmonsters per mengmonster kan dus
groter zijn, naarmate de (verwachte)
concentratie van de vervuiling hoger is.
Het tweede aspect betreft het gebied, waarin
de deelmonsters worden genomen. Evenals
bij eerdere onderverdelingen van het te
onderzoeken gebied ter sprake isgekomen is
ook hierbij aan te bevelen, om een
resulterend mengmonster betrekking telaten
hebben op een element met dezelfde
afmetingen alseen vervuilingseenheid of een
deel hiervan.
In termen van de bemonsteringsproblematiek
kan worden gesteld, dat. op elke schaal van
bemonsteren, binnen een raster-element een
mengmonster kan worden samengesteld, op
een dusdanige wijze, dat voor bestudering
van details binnen dit rasterelement de
deelmonsters van het mengmonster kunnen
worden gebruikt.
Het verdient dan ook aanbeveling om slechts
met een deel van elk deelmonster het
mengmonster samen te stellen en de rest te
bewaren voor eventuele latere analyse.
7. Detectie vande grenzen vaneen
vervuilingsverbreiding
Bij het vastleggen van de grenzen van een
vervuild gebied kunnen zich gemakkelijk
twijfelgevallen voordoen. Als beoordelingsmethode voor dit probleem kan de in de
bodemkunde gebruikte zogenaamde 'split
moving window'-methode worden toegepast
[Webster, 1980],
Bijdeze methode wordt overeen bemonsterde doorsnede van het gebied een vast
raamwerk (window) gelegd, dat telkens één
bemonsteringspunt wordt opgeschoven (zie
afb. 13). Dit raamwerk met afmetingen, die
duidelijk kleiner zijn dan die van de
doorsnede, isverdeeld in twee gelijke delen.
Per positie-inname langsdedoorsnede wordt
nu het gemiddelde van de monster-waarden
in het linkerdeel van het raamwerk
vergeleken met het gemiddelde van het
rechterdeel. Uit deze vergelijking kan
mogelijk een significant verschil tussen deze
gemiddelden blijken. In dat geval isde
vervuilingsgrens (of een vervuilingsniveau-

8. Conclusie
Van vier bemonsteringsmethoden: regelmatig, random, stratified random en
unaligned random, lijkt deunaligned random
methode de best passende te zijn. Bij de
toepassing van zo'n statistische methode is
het van essentieel belang rekening te houden
met de fasering van hetonderzoek (letterlijk:
de schaal waarop het onderzoek plaatsvindt)
en het gebruik van zoveel mogelijk voorinformatie. Bij onderzoek op een bepaalde
schaal kan bijde keuzevandebemonsteringspunten reedsrekeningworden gehouden met
toekomstig gedetailleerder onderzoek door
meerdere subbemonsteringspunten binnen
een rasterelement volgens de unaligned
random methode te kiezen. De monsters van
deze punten zijn eventueel tot een mengmonster samen te stellen.
Een ander middel voor (toekomstig)
gedetailleerder onderzoek ishet nemen van
gepaarde monsters.
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compromis. Daar tegenover staat de vrees,
dat aparte plannen strijdige plannen
opleveren, die daarna tot een compromis
omgebogen moeten worden. Voorts werd
gesproken over de rechten, die aan de
plannen ontleend kunnen worden. Er zijn
geen strikte juridische rechten, maar wel kan
de overheid (de beheerder) een onrechtmatige daad verweten worden, wanneer
aannemelijk kan worden gemaakt dat de
beheerder niet die inspanning heeft geleverd
die op grond van het plan redelijkerwijs van
hem verwacht mocht worden. De relatie
provincie -waterschappen bracht verschillende tongen in beweging. 'De provincie
moet niet op de stoel van de beheerder gaan
zitten'.
'Aan de basis moet een structuur tot stand
komen, waarde belangen inzake de kwaliteit
en kwantiteit bijelkaar komen'.
'Een provincie wordt een doe-provincie
wanneer herhaaldelijk blijkt dat de waterschappen niet op één lijn kunnen komen c.q.
de zaak niet oppikken'.
'De provincie isnodig om het functioneel
bestuur intebedden inhet algemeen bestuur'.
Het iswenselijk niet alleen vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw,
maar ook de boeren zelfbij het opstellen van
beheersplannen te betrekken. In dit kader
werd een periodiek overleg met de standsorganisaties van de boeren gesuggereerd.
Tenslotte werd gediscussieerd over de
kwestie van de prioriteitstelling bij de
bestrijding van de eutrofiëring. De stelling
dat bijde afweging centraal dient testaan het
te verwachten effect van de te nemen
maatregelen alsmedede kosten hiervan vond
algemene bijval.
De voorzitter van de bijeenkomst, de heer
Dijkman, dankte alle inleiders voor hun
bijdrage en liet de dank vergezeld gaan van
een pressepapier van de NVA.
Ir. F. Dijkman
programmagroep 4 van de NVA
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