Optimalisatie van debemonsteringsfrequentie van routinematig
waterkwaliteitsonderzoek

1. Inleiding
Het routinematig onderzoek van het RIZA
in samenwerking met het RIV en het RID
naar de waterkwaliteit in de Nederlandse
rijkswateren, heeft een periode van groei
achter de rug. In 1950 werd gestart met
het onderzoek op 4 bemonsteringspunten
in de benedenloop van de Maas en in het
Hollandsch Diep. In 1953 werd met het
onderzoek in de Rijn gestart. Momenteel
wordt onderzoek verricht met een meetnet
van circa 390 bemonsteringspunten, waarbij de bemonsteringsfrequentie varieert van
éénmaal per week tot éénmaal per maand.
Het analyseprogramma kan uiteenlopen
van circa 15 tot 100 parameters.
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Mede als gevolg hiervan zal in de toekomst meer onderzoek worden uitgevoerd
naar de verspreiding van deze microverontreinigingen, waarbij naast de gehalten
in het water tevens aandacht geschonken
zal moeten worden aan de gehalten in
zwevend materiaal, sediment en organismen.
Bovenstaande ontwikkelingen, alsmede een
niet onbeperkte laboratoriumcapaciteit, de
beperking van financiële middelen en de
zich wijzigende inzichten omtrent de doelstellingen van het routinematige waterkwaliteitsonderzoek, maken het noodzakelijk een optimalisatie van dit onderzoek
uit te voeren.

Tevens is in het waterkwaliteitsonderzoek
een verschuiving van aandachtsgebieden te
constateren in de richting van de organische en anorganische microverontreinigingen.

1. Het iteratieve karakter van het optimalisatieproces (op basis van de met het
huidige meetnet verkregen informatie
kunnen uitspraken worden gedaan over
toekomstige inrichting van het meetnet).

De algemene vraagstelling voor deze optimalisatie en structurering van het routinematig waterkwaliteitsonderzoek in de rijkswateren (afgekort OSTWAT) is als volgt
omschreven:

2. De centrale plaats die de doelstellingen
van het routinematige waterkwaliteitsonderzoek innemen.

— op welke wijze dient het routinematig
waterkwaliteitsonderzoek in de rijkswateren
voor wat betreft aantal en locatie van
bemonsteringspunten, analyseprogramma
en frequentie ingericht en gestructureerd
te worden, zodanig dat, rekening houdend
met een beperkte laboratoriumcapaciteit
en beperkte financiële middelen, zo optimaal mogelijk aan de doelstellingen van
het routinematig onderzoek kan worden
voldaan ?

Zoals uit afb. 1 is af te lezen kan, afhankelijk van het belang van een bemonsteringspunt, de aard van de locatie en de
doelstellingen van het meetnet, een meetprogramma worden opgesteld. Met behulp
van (reeds verkregen) bemonsteringsresultaten kan de effectiviteit van het meetprogramma (waaronder wordt verstaan de
mate waarin de verkregen informatie 'past'
bij de doelstelling) worden bepaald. Deze
bepaling van de effectiviteit is enerzijds
afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit
van de verzamelde bemonsteringsresultaten
en anderzijds van de mate waarin de datavcrwerkingsmethode is afgestemd op de
doelstelling van het meetnet. Het blijkt

2. Nadere probleemanalyse
Een van de meest relevante onderdelen
van de in de inleiding geformuleerde
vraagstelling kan als volgt worden samengevat:
— hoe kan op basis van een door de
Afb.

Naast dit routinematige onderzoek met vrij
algemene doelstellingen, waarop onder 4
nader wordt ingegaan, bestaat zowel bij
de beheerders van de rijkswateren als bij
het RIZA een toenemende behoefte aan
projectmatig onderzoek teneinde specifieke
vragen te kunnen beantwoorden. Door het
RIZA wordt dan ook in toenemende mate
projectmatig onderzoek uitgevoerd.
Voorbeelden hiervan zijn het eutrofiëringsonderzoek in de randmeren en het onderzoek naar specifieke stoffen in afvalwaterlozingen.

doelstelling van het waterkwaliteitsonderzoek bepaalde effectiviteitsanalyse een
statistisch verantwoorde bemonsteringsfrequentie worden bepaald ?
Het bovenstaande is als uitgangspunt gehanteerd voor het in deze publicatie beschreven onderzoek. Hieruit blijkt dat
alleen aandacht werd geschonken aan de
bemonsteringsfrequentie. Andere te optimaliseren grootheden, zoals de locatie van
de bemonsteringspunten, de parameterkeuze en de wijze van bemonsteren zijn
vooralsnog buiten beschouwing gebleven.
Het hierboven omschreven proces ter optimalisering van de bemonsteringsfrequentie
is schematisch weergegeven in afb. 1.
Essentieel in dit schema zijn:
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dat de effectiviteit in het algemeen (tot
een zekere maximale waarde) toeneemt bij
verhoging van de bemonsteringsfrequentie.
Ook de kosten van het meetprogramma
nemen daarmee echter toe. Uit de afweging van effectiviteit en kosten van het
meetprogramma kan een optimale bemonsteringsfrequentie worden afgeleid.
Het zal duidelijk zijn dat dit proces niet
voor elke waterkwaliteitsvariabele en bemonsteringslocatie kan worden doorlopen,
maar beperkt moet worden tot enkele
karakteristieke variabelen op enkele karakteristieke bemonsteringslocaties.

baseerd is op a priori kennis van waterkwaliteitsprocessen en worden de data
(mede) benut om de modelparameters te
schatten. De modeluitkomsten (bijvoorbeeld
in de vorm van simulaties) bepalen dan
voor een deel de totaal beschikbare informatie.

Ten behoeve van de vaststelling van een
kwantitatieve relatie tussen de bemonsteringsfrequentie enerzijds en de effectiviteit
van de verkregen informatie over de
waterkwaliteit anderzijds is door het
Waterloopkundig Laboratorium, in opdracht van en in samenwerking met het
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek, een methodiek ontwikkeld
en toegepast.
In dit artikel wordt allereerst een overzicht gegeven van de voornaamste resultaten van het literatuuronderzoek, waarna
nader wordt ingegaan op de doelstellingen
van het waterkwaliteitsonderzoek. Vervolgens wordt de in het literatuuronderzoek aanbevolen methode voor de bepaling van de effectiviteit als functie van
de bemonsteringsfrequentie nader uitgewerkt.
Tenslotte worden een aantal karakteristieke resultaten, welke zijn verkregen met
behulp van de gekozen methode, besproken.

— de eenvoud en doorzichtigheid van
de techniek

3. Het literatuuronderzoek
Teneinde een overzicht te verkrijgen van
de technieken, welke in principe geschikt
zijn voor de oplossing van de OSTWATproblematiek, is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd [1],
De geanalyseerde technieken voor de
optimalisatie van de bemonsteringsfrequentic zijn in twee hoofdgroepen te
verdelen: de directe en de indirecte
technieken.
De directe technieken zijn technieken
waarbij de verkregen data onafhankelijk
van de onderliggende waterkwaliteitsprocessen verwerkt worden. Dit betekent
dat bij het gebruik van deze technieken
het schema van afb. 1 doorlopen kan
worden zonder toevoeging van extra informatie in de vorm van a priori kennis
omtrent de zich afspelende processen.
Voor de indirecte technieken daarentegen
is deze toevoeging essentieel. Hierbij wordt
vaak eerst een model opgesteld, dat ge-

Bij de beoordeling en vergelijking van de
verschillende in de literatuur aangetroffen
technieken is aandacht geschonken aan de
volgende aspecten:
— de vooronderstellingen waarop de
techniek gebaseerd is

— de toepasbaarheid (algemeen of slechts
voor een beperkt aantal waterkwaliteitsvariabelen)
— de mogelijke doelstellingen van het
meetnet waarvoor de techniek geschikt is.
Gebleken is dat in het algemeen de directe
technieken ten opzichte van de indirecte
technieken op minder vooronderstellingen
gebaseerd zijn. Voorts zijn de directe
technieken eenvoudiger en algemener toepasbaar, maar daarentegen slechts voor
eenvoudige doelstellingen bruikbaar.
Gezien het feit dat in Nederland tot nu
toe nauwelijks of geen ervaring is opgedaan met het toepassen van de geinventariseerde optimalisatie-technieken op
waterkwaliteitsgcgevens, is grote waarde
toegekend aan de eenvoud en de doorzichtigheid van de toe te passen techniek.
Onder meer op grond hiervan zijn de
indirecte technieken voorlopig buiten
beschouwing gelaten.
Als één van de doelstellingen van routinematig waterkwaliteitsonderzoek wordt onder
4. genoemd de detectie van trendmatige
veranderingen in de waterkwaliteit. Voor
deze doelstelling is uit de groep der
directe technieken die methode geselecteerd, die voor wat betreft de vooronderstellingen ten aanzien van de te verwerken gegevens, zo goed mogelijk aansluit
bij de statistische eigenschappen van de
te analyseren waterkwaliteitsgegevens.
De uiteindelijk gekozen methode, waarvan
de kern ontwikkeld isdoor Lettenmaier [2]
heeft ten opzichte van de meeste andere
technieken de volgende voordelen:
— vooronderstellingen omtrent de statistische verdeling van waarnemingen zijn
niet noodzakelijk (deze behoeven dus niet
per sé normaal verdeeld te zijn);
— zowel lineaire als staptrends kunnen
met deze methode worden geanalyseerd;
dit zijn trendvormen die vaak in waterkwalitcitsregistraties worden aangetroffen;

— de onderlinge afhankelijkheid van
waarnemingen kan in de berekeningen
verwerkt worden, hetgeen bij de meeste
andere aangetroffen technieken niet mogelijk is. Bij de bespreking van de resultaten
zal blijken hoe essentieel dit is.
Bovenstaande punten zijn belangrijke voordelen ten opzichte van eerder in Nederland uitgewerkte methoden [6,7,8].
In 5. zal het principe van de toegepaste
mehode nader worden beschreven.

4. Doelstellingen analyse
Zoals uit afb. 1duidelijk wordt nemen de
doelstellingen van het waterkwaliteitsonderzoek een centrale plaats in bij de
optimalisatie van dit onderzoek.
Recent zijn de doelstellingen van routinematig waterkwaliteitsonderzoek in het
Indicatief Meerjaren Programma Water
1980-1984 [3] als volgt omschreven:
— het vaststellen van de actuele, kwalitatieve toestand van het oppervlaktewater
en het toetsen daarvan aan bepaalde
kwaliteitsnormen (bv. aan de basiskwaliteit);
— het vaststellen van veranderingen in
de tijd en naar plaats van de kwalitatieve
toestand van het oppervlaktewater (detecteren van trends, seizoensvariaties, ruimtelijke gradiënten, kortere termijnvariaties
en het bestuderen van de factoren, die
hierbij een rol spelen);
— het uit de verkregen informatie, samen
met kwantiteitsgegevens, opstellen van
stofbalansen (bv. fosfaatbalansen) voor
bepaalde watergebieden;
— het uit de verkregen informatie ontwerpen van beheersstrategieën.
Het zal duidelijk zijn dat deze in algemene termen gestelde doelstellingen niet
als basis gebruikt kunnen worden voor
een statistische optimalisatie. Een nadere
kwantificering hiervan op grond van
duidelijk gedefinieerde uitgangspunten is
dan ook noodzakelijk. Het onderhavige
onderzoek heeft geleerd dat sommige van
bovenstaande doelstellingen moeilijk of
niet kwantificeerbaar zijn. Bovendien rijst
de vraag of alle bij de doelstellingen genoemde voorbeelden wel tot de doelstellingen van routinematig waterkwaliteitsonderzoek gerekend moeten worden.
Vormen bijvoorbeeld het volgen van korte
termijn variaties in de waterkwaliteit
(denk aan dag-nacht fluctuaties) en het
bestuderen van de factoren die hierbij een
bepalende rol spelen niet veeleer doelstellingen van projectmatig onderzoek ?
Deze overwegingen hebben tot de conclusie geleid dat de kern van de doel-
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mits de opeenvolgende waarnemingen
onderling onafhankelijk zijn. Is aan deze
voorwaarde niet voldaan (zoals bij de
meeste waterkwaliteitsvariabelen het geval
zal zijn) dan moet in (5.2) en (5.3) het
werkelijk aantal (afhankelijke) waarnemingen vervangen worden door het zogenaamde effectief aantal onafhankelijke
waarnemingen N *[4], met als gevolg:
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Afb. 2 - Het verband tussen de detectiekans en de toetsingsgrootheid.

stellingen van het routinematig waterkwaliteitsonderzoek bestaat uit:
— het vaststellen van de huidige waterkwaliteit
— het vaststellen van mogelijke trendmatige veranderingen in de waterkwaliteit.
Bij het vaststellen van de huidige waterkwaliteit ligt een directe relatie met de
toetsing aan normen welke gekoppeld zijn
aan de verschillende bestemmingen van
het water.
In het algemeen is bij de vaststelling van
deze normen tevens een bepaalde (minimale) bemonsteringsfrequentie voorgeschreven.
Voor het kwantificeren van mogelijke
trendmatige veranderingen zijn de volgende grootheden relevant:
— de grootte van de te detecteren trend
— de periode waarover deze trend gedetecteerd moet kunnen worden
— de gewenste betrouwbaarheid van de
uitspraak over de aanwezigheid van deze
trend (de detectiekans).
5. Methode Lettenmaier

direct de kans bepaalt waarmee die
systematische verandering in een bepaalde
tijd T kan worden gedetecteerd. Deze
kans heet het onderscheidend vermogen
of detectiekans (P) van de uitgevoerde
toetsingsprocedure. In deze vergelijking
stelt k een door de vorm van de trend
bepaalde constante voor.
Door Lettenmaier is het verband tussen
P en N T voor twee verdelingsvrije toetsen
bepaald: de Mann-Whitney toets voor een
staptrend en de Spearman-toets voor een
lineaire trend (zie afb. 2). Aangezien deze
toetsen verdelingsvrij zijn, zijn bij gebruik
van deze relatie tussen P en N T omtrent
de verdeling van de meetresultaten geen
vooronderstellingen noodzakelijk.
Door de effectiviteit van de methode
gelijk te stellen aan het onderscheidend
vermogen P van de uitgevoerde toets, is
de relatie tussen de effectiviteit E en het
bemonsteringsinterval Agelijk aan de
relatie tussen P en A. In het navolgende
wordt beschreven hoe de relatie tussen P
en Abepaald kan worden.
De toevallige verandering (of spreiding)
in een gemiddelde waarde berekend uit N
onderling onafhankelijke waarnemingen,
wordt gegeven door:

5.1. Het principe van de frequentieoptimalisatie
Aangezien een trendmatige verandering
van een variabele beschouwd kan worden
als het (langzaam) in de tijd variëren van
het gemiddelde van die variabele, komt
het detecteren van trends in wezen neer
op het toetsen van verschillen in gemiddelden. Hierbij speelt de verhouding van
de systematische verandering in het
werkelijke gemiddelde (ten gevolge van
een trend) en de toevallige verandering in
het geschatte gemiddelde (ten gevolge van
toevallige fluctuaties van de betreffende
variabele) een grote rol.
Er geldt dan ook dat de waarde van N T
gegeven door:

waarbij <rxde spreiding in de afzonderlijke
waarnemingen voorstelt. Indien A het
bemonsteringsinterval aangeeft, T de totale
meetduur en Tr de in deze periode te
detecteren trendmatige verandering (de
doelstelling van het meetnet), dan volgt
uit (5.1) en (5.2) en de relatie N = T/A:

systematische verandering
1 in werkelijke gemiddelde
NT = - .
k toevallige verandering
in geschatte gemiddelde

Daar N T direct het onderscheidend vermogen P (en dus de effectiviteit) bepaalt,
is hiermee een relatie tussen bemonsterinesinterval en effectiviteit gevonden,

(5.1)

./N*

(5.4)

k . crx

NT

Hierbij wordt N * bepaald door de onderlinge afhankelijkheid van de opeenvolgende waarnemingen, die gekarakteriseerd
wordt door de autocorrelatiefunctie px (T):
N
N*=(5.5)

1+ 2 V Q-~).p x (iA)
i

I

N

Omdat de bepaling van een groot aantal
punten van de autocorrelatiefunctie een
(computer-) tijdrovende en daarmee kostbare
zaak is, is (5.5) uitgewerkt voor het geval
de waarnemingen kunnen worden beschreven door een zogenaamd autoregressiefof AR-model. Een dergelijk model houdt
in dat een waarneming aan het signaal x
voor een deel wordt bepaald door de
daaraan voorafgaande waarnemingen. Voor
een autoregressief model van de eerste
orde (een AR(l)-model) geldt:
X; = a . Xj _] + £i
(5.6)
en voor een autoregressief model van de
tweede orde (een AR(2)-modcl):
xi=a.xi_1 + b.xi2 + M
'
(5.7)
waarbij a en b constanten zijn en e een
hoeveelheid ruis voorstelt. Voor een uitgebreide beschouwing van AR-modellen
wordt verwezen naar [5].
In het geval van een AR(l)-model geldt
voor de autocorrelatiefunctie:
(5.8)

Px (iA) = P

(T v

(5.2)
i/N

1 Tr. / N
NT = - .
—=
k

ax

i/T

Tr
.

k.<rx

(5.3)
(/A

Bij een constante T en <rx is N T dus
evenredig met Tr/ j/A !

waarin pj de autocorrelatiecoëfficient voor
twee waarnemingen met onderlinge afstand
Afb. 3 - De relatie tussen N*, N en A voor
verschillende correlatiecoëfficienten pi.

N'

«

\P,-0

\
\
P,.C, \\
>v

\ .
Pl=C2
P =C

1 3

\

\
\ N

0 < c, < c2 <c 3

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ;

AR ( l ) - m o d e l

~"—•—
»- Ù ( t i j d )

H...O (15) 1982, nr. 5

Afb. 4 - De fractie N* /N als functie van de
coneiatiecoëfficienl pi.

A voorstelt. De afhankelijkheid kan in dat
geval gekarakteriseerd worden door de
autocorrclatiecoëf ficient pi.
Een kwalitatief verband tussen N *en A
voor verschillende pj en vaste T is geschetst in afb. 3, waarin ook N als functie
van Ais opgenomen. Bovendien is in
afb. 4 de fractie effectief onafhankelijke
waarnemingen als functie van p\ weergegeven.
Op basis van de afb. 2 en 3 en vergelijking
(5.4) volgt direct de relatie tussen P en
A bij vcrchillende p t met vaste Tr en T
(afb. 5) en bij verschillende Tr met vaste
Pien T (afb. 6).
Gezien de in de praktijksituatie aangetroffen autocorrelatiefuncties welke niet met
behulp van een AR(l)-model kunnen
worden beschreven, is de methode Lettenmaier tevens uitgewerkt voor een AR(2)model. waarbij de autocorrelatiefunctie
met behulp van twee parameters (pi en
p_) kan worden beschreven.
Uit (5.4) blijkt dat indien N * en <TX
bekend zijn, de waarde van N T (en dus
van P) bij een gegeven doelstelling (gewenste te detecteren trend Tr) vastligt. In
het algemeen zijn N *en <rxechter niet
bekend, maar moeten uit reeds beschikbare waarnemingen geschat worden. Dit
vormt dan ook de kern van de ontwikkelde OSTWAT-programmatuur.
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6. Toepassing van de methode
Lettenmaier
Als onderdeel van het onderzoek werd de
methode Lettenmaier toegepast op een
geselecteerde hoeveelheid bemonstcringsgegevens van het routinematige meetnet.
Zoals vermeld, is het bemonsteringsinterval
van het routinematige meetnet één week
of groter. Het eindresultaat van de
methode Lettenmaier, dat het verband
aangeeft tussen het onderscheidend vermogen van de trendtoets en het bemonsteringsinterval, zegt dus alleen iets over
de detectiekans voor bemonsteringsintervallen van één week of groter.
De beschikbare, voor toepassing van de
methode Lettenmaier equidistant veronderstelde tijdreeksen, welke zich maximaal

Hierdoor wordt het mogelijk om:
a. hetzelfde onderscheidend vermogen te
realiseren bij een groter bemonsteringsinterval;
b. een hoger onderscheidend vermogen

• Vervolg op pagina 94

Afb. 5 - De detectiekans als functie van het bemonsteringsinterval en de correlatiecoëfjicient p\
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5.2. Voorbewerkingen
In de praktijk blijkt het gewenst de hierboven beschreven methode uit te breiden
met de mogelijkheid om periodieke componenten in watcrkwalitcitsregistraties, die
duidelijk het gevolg zijn van 'externe'
factoren, te kunnen verwijderen. Deze
'externe' invloeden vertroebelen eventueel
aanwezige trendmatige veranderingen in
de waterkwaliteit, terwijl het doel van de
methode Lettenmaier is om na te gaan in
hoeverre deze trendmatige veranderingen
aangetoond kunnen worden.

te realiseren bij hetzelfde bemonsteringsinterval.

Dergelijke componenten zijn onder andere:
- invloed van afvoervariaties
- invloed van seizoensvariaties
Daar deze componenten in het algemeen
de langere perioden in de registraties veroorzaken en de onderlinge afhankelijkheid
van waarnemingen aan snelfluctuerende
verschijnselen in het algemeen kleiner is
dan van waarnemingen aan langzaam
variërende verschijnselen, heeft eliminatie
van deze externe factoren tot gevolg dat
de N *van het resulterende signaal groter
zal zijn dan de N * van het oorspronkelijke signaal (zie afb. 3). Daarnaast neemt
de variantie van het signaal (<rx-) af. Uit
(5.4) volgt dan, dat door deze eliminatie
bij gelijkblijvende Tr de N T -waarde (en
dus de P-waarde) zal toenemen.
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onderscheidend vermogen en het bemonsteringsinterval weergegeven, zowel berekend met behulp van een aantal ongecorrigeerde als voor afvoer gecorrigeerde
meetreeksen. Door de afvoercorrectie
neemt bij chloride de onderlinge afhankelijkheid af en daarmee het effectief
aantal onafhankelijke waarnemingen N *
toe. Tevens neemt de variantie crx2 af en
daarmee het quotiënt N */<rx2 toe, hetgeen
voor chloride resulteert in een aanzienlijke
verhoging van het onderscheidend vermogen. Als er vanuit wordt gegaan dat
de doelstelling trenddetectie gerealiseerd
wordt als het onderscheidend vermogen
groter is dan 80 %, dan is voor het chloridegehalte een trend van 40 mg/l over
een periode van 5 jaar zonder afvoercorrectie met een bemonsteringsinterval van
1 week nog niet te detecteren. Met afvoercorrectie is het mogelijk deze trend te
detecteren met een bemonsteringsinterval
dat ten hoogste 7 weken mag bedragen.
Omdat het verloop van het chloridegehalte
als functie van de tijd meestal nauw
samenhangt met de (reciproke) afvoer,
heeft de afvoercorrectie voor chloride
een sterk positieve uitwerking op het
onderscheidend vermogen. Bij waterkwaliteitsvariabclen die veel minder samenhangen met de afvoer, zoals bijvoorbeeld
het gehalte aan zwevende stof of de watertemperatuur, is het effect van de afvoercorrectie op het onderscheidend vermogen
veel minder.
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Afb. 7 - Het onderscheidend vermogen als junctie van het bemonsteringsinterval (chloride, Lohith).

over een periode van 9 jaar uitstrekken,
werden door middel van Fourieranalyse
ontdaan van seizocnsinvloeden en door
middel van een kleinste kwadraten methode
van een mogelijk aanwezige trend.
(N.B.: let op het verschil aanwezige en
detecteerbare trend; de grootte van de
detecteerbare trend hangt af van de
statistische eigenschappen van de meetreeks
en is in het algemeen ongelijk aan de
eventueel in de meetreeks aanwezige trend).
Het resterende signaal is vervolgens ten
behoeve van de bepaling van de relatie
tussen het onderscheidend vermogen (de
T A B E L 5.1 - Overzicht

resultaten

van de

detectiekans) en het bemonsteringsinterval
met de beschreven methode op haar
statistische eigenschappen onderzocht.
Waar mogelijk is gecorrigeerd voor de
informatie afkomstig van de afvoer. Met
name voor de conservatieve stoffen (èn
voor vele niet-conservaticve stoffen op de
grote rivieren, waarbij de variatie van het
gehalte zeer sterk wordt bepaald door de
variatie van de afvoer), kan door afvoercorrectie een aanzienlijke verbetering van
het eindresultaat worden verkregen.
In afb. 7 is ter illustratie voor het chloridegehalte bij Lobith het verband tussen het

van de toepassing

Maassluis (1)
variabele
1. BOD"'
2. 0 2 %
3. pH
4. N O ; r N
5. Tot. P
6. T o t . F e
7. Chlorof.
8. T O C
9. M P N E y k
1(1. Tot. Cu
11. c i 12. Fenol
13. Zw. St.
14. Zichtd.
15. O r t h o P
16. N H , - N
17. KJ-N
18. Afvoer

v

(:! )

Tr(41

v (•'!) Tr(4) A(5)

A(5)

7.56
55.7
7.44
3.31
0.85
1.44

37
22
0.15
22
20
38

_

11.0
237
17.5
198
23.4
47.3

21
182
29
15
76
55

1

2000

53

1
2
1
I

4

_
_

-

Ketelmeer (1)
v (3) Tr(4) A(5)

2.77
69.1
7.65
3.82
0.58

42
10
0.19
13
16

-

8.35

16

4

10.34
974
7.47
19.3

128
49
32
59

_
—

4
2
4
4

_
—
_

van de methode

Lettenmaier.
Eijsden(2)

v (3) Tr(4) A(5)

4.11
90.4
8.00
3.75
0.52

32
13
0.27
16
19

_

63
9.90
5.0

40
16
69

-

169
6.6
17.0

14
23
52

4
2

4

—
4
2

4

-

-

Voor de geselecteerde bemonsteringsresultaten uit het routinematige meetnet is

Keizersveer (2)

Schaar v.O. Doel

Breezanddijk

7(3) Tr(4) A(5)

v (3) Tr(4) A(5)

v" (3) Tr(4) A(5)

5.46
16.2
7.53
2.86
1.16

101.7
8.51
1.78
0.23

8
0.56
45
30

119.3
7.69

53
39

215

38

22.7
7.12
0.09
0.21
1.89

58
53
56
143
39

4.22
83.4
7.77
2.48
0.89

54
19
0.28
15
51

4.56
83.5
7.71
3.55
0.59

59
18
0.21
17
47

7.4
213
9.7
50
11.1
37.9

22
323
41
38
220
122

8.5
89

21
745

63.7
7.79
21.4

47
70
63

170

106

78
89
0.15
44
25

49

143

5435
7.56

74
61

Toelichting: (1) meetreeks gecorrigeerd met de afvoer te Lobith (Rijn).
(2) meetreeks gecorrigeerd met de afvoer te Eijsden (Maas).
(3) gemiddelde van meetreeks over de beschouwde periode.
(4) detecteerbare trend, in % van het gemiddelde v over een periode van 5 jaar, bij een onderscheidend vermogen van 80% en het
huidige bemonsteringsinterval (bij pH in abs. eenheden).
(5) bemonsteringsinterval in weken, bij een trendgrootte van 20% van het gemiddelde v over een periode van 5 jaar en een
onderscheidend vermogen van 80% (- = bemonsteringsinterval kleiner dan het huidige).
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met de beschikbare technieken nagegaan:
— welke trend over een periode van 5
jaar met het huidige bemonstcringsinterval
kan worden gedetecteerd;
— welk bemonsteringsinterval nodig is
om een trend over 5 jaar ter grootte van
20 % van het gemiddelde gehalte over
deze periode te kunnen detecteren.
Hierbij is er vanuit gegaan dat een doelstelling (trend) gerealiseerd wordt als het
onderscheidend vermogen groter is dan
80 %. De resultaten zijn samengevat in
tabel I.
Uit tabel ! blijkt dat, uitgaande van
methode Lcttenmaicr met afvoercorreotie,
van de beschouwde watcrkwaliteitsvariabelen met de huidige bemonsteringsfrequentie slechts voor een beperkt aantal
variabelen een trend van minder dan 20 %
van de gcmiddele waarde over 5 jaren kan
worden gedetecteerd. Voor deze variabelen
kan, voor de detectie van de 20 % trend
met een onderscheidend vermogen van
80 %, in het algemeen worden volstaan
met een bemonsteringsinterval dat groter
is dan het huidige interval.
Voor de overige variabelen is, met een
onderscheidend vermogen van 80 %,
slechts een veel grotere trend detecteerbaar. Dit wordt met name veroorzaakt
door de vrij grote variantic <rx-van de
diverse waterkwaliteitsvariabelen en in
mindere mate door een hoge onderlinge
afhankelijkheid.
In het kader van het OSTWAT-onderzoek
wordt momenteel nagegaan in hoeverre
met een nadere voorbewerking van het
bestaande waarnemingsmatcriaal een verbetering valt te realiseren. Deze nadere
voorbewerkingen hebben ten doel de verhouding N*/<r x a , en daarmee het onderscheidend vermogen, te verhogen. Als
mogelijke voorbewerkingen kunnen worden
genoemd:
— het verwijderen van de afhankelijkheid
van andere waterkwaliteitsvariabelen met
als gevolg een hogere N *en een lagere
variantie <rx2;
— het filteren van de waarnemingsreeks
zoals het bepalen van voortschrijdende
gemiddelden met als gevolg een lagere
N * en een lagere variantie o\.2. In dit
verband kan worden verwezen naar de in
het internationale Rijn-onderzoek gebruikte verzamelbemonsteringen (in plaats van
de veelal toegepaste steekbemonsteringen).
Het over een bepaalde periode middelen
van een uit steekbemonsteringen verkregen meetreeks is vergelijkbaar met een
over die periode genomen verzamelmonster;
— het transformeren van de waarnemings-

reeks (vergelijk de logarithmische transformatie voor het verkrijgen van de pHwaarde) met als gevolg een geringe
variantie cy' en een nog onbekende verandering van N *.
Als na toepassing van deze en ook van
de reeds eerder genoemde voorbewerkingen
blijkt dat met een lagere bemonsteringsfrequentie kan worden volstaan, moet
worden nagegaan of deze nieuwe frequentie voldoende is voor een blijvende toetsing van de bij de voorbewerking gehanteerde relaties. Is dit niet het geval dan
zal periodiek een hierop gericht onderzoek dienen te worden uitgevoerd.
Indien een gekozen doelstelling van het
meetnet ook na toepassing van de hierboven genoemde voorbewerkingen niet
kan worden gerealiseerd, dient te worden
nagegaan in hoeverre dit door een verhoging van de bemonsteringsfrequentie
(en daarmee tot op zekere hoogte N *)
kan worden bereikt.
Als basis voor een dergelijke analyse zijn
de meetresultaten van de automatische
meetstations langs de Rijn en de Maas
(meetfrequentie momenteel éénmaal per
5 minuten) geschikt, mits deze meetresultaten over een voldoend lange periode
beschikbaar zijn. Overigens wordt op basis
van reeds uitgevoerde globale analyses
verwacht dat een verhoging van de bemonsteringsfrequentic in een aantal gevallen niet tot het gewenste resultaat zal
leiden. Dit wordt veroorzaakt door de
grote variantie en onderlinge afhankelijkheid van de waarnemingen.
Tevens dient nog te worden nagegaan in
hoeverre een nadere nuancering van de
gekozen doelstelling mogelijk is. Zo is het
niet noodzakelijk dat voor elk meetpunt
en voor elke waterkwaliteitsvariabele een
op dezelfde wijze gekwantificeerde doelstelling met betrekking tot trenddetectie
wordt gehanteerd.

7. Conclusies
Met betrekking tot een optimalisatie van de
bemonsteringsfrequentie van het routinematige waterkwaliteitsonderzoek kunnen
uit het bovenstaande de volgende conclusies worden getrokken:
— Het in statistische termen kwantificeren
van de doelstellingen van het routinematig
waterkwaliteitsonderzoek is een moeilijke
maar voor optimalisatie van dit onderzoek
noodzakelijke activiteit.
- De in dit artikel beschreven methode
op basis van de ideeën van Lettenmaier
is een bruikbare methode voor de optimalisatie van de bemonsteringsfrequentie
van het routinematig waterkwaliteitsonderzoek met als doelstelling de detectie van

trendmatige veranderingen. Belangrijke
voordelen van deze methode zijn het ontbreken van vooronderstellingen omtrent
de statistische verdeling van de waarnemingen en het feit dat de onderlinge
afhankelijkheid van de waarnemingen bij
de beschouwingen wordt betrokken.
— Uit de in tabel I gepresenteerde resultaten blijkt dat in veel gevallen de doelstelling trenddetectie, gekwantificeerd als
een trend van 20 % van het gemiddelde
over een periode van 5 jaar te detecteren
met een onderscheidend vermogen van
80 %, bij de huidige bemonsteringsi'requenties nog niet kan worden gerealiseerd. Op basis van onderzoekingen wordt
verwacht dat een verhoging van de bemonsteringsfrequentic in een aantal
gevallen niet tot het gewenste resultaat
zal leiden.
— Als gevolg van de grote variantie in
de meetreeksen dient een aanvullende
voorbewerking van de gegevens te worden
overwogen. Het effect van de tot nu toe
toegepaste voorbewerkingen is in het
algemeen gunstig. Nader onderzoek op dit
punt is echter nodig.
— Het beschreven optimalisatieproces is
een iteratief proces. Niet alleen moeten
periodiek de gehanteerde relaties worden
getoetst maar ook moet herhaaldelijk aandacht worden besteed aan de doelstellingen
van het waterkwaliteitsonderzoek (met
name de kwantificering van de gekozen
doelstellingen), opdat tijdig op nieuwe
ontwikkelingen kan worden ingespeeld.
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