PLATFORM

9..1*3
Interpolerenopbasisvan
verwantschap
JACO VAN DER GAAST,ALTERRA
HENK VROON, ALTERRA
IGOR STARITSKY,

ALTERRA

InhetkadervandeactualisatievandegrondwaterrrappenvoorhetbeheersgebiedvanWaterschap
RfggeenDinkel LSbeslotenomgcbruiktemakenvanrecentgekarteerdedetailkarteringen.OmcombinatievanGd-informatie indevormvangridinformarie meteenresolutievan25metereninformatievangrondwatertrappenuitdetailkartcnngenindevormvanbodemGt-vlakkenmogelijkte
makeniseennieuweinterpolatietechniekontwikkeld. Hiermeemoetzominmogelijk detailinformatieverlorengaan.Detechniekmaakthetmogelijkomverschillendevanabelendieeenverwantschap
hebben,opeenlokalewijzemeetenemen.Opdezemanierisgetrachtdeinterpolatietechniek zoveel
mogelijkaantelatensluiten bijhetgeeneenkarteerderinhetveldvastlegt.
DeStichtingvoorBodemkartering
(STIBOKA),éénvandevoorlopersvanAlterra,
heeft indetweedehelft vandevorigeeeuween
grootaantal bodemkarteringen uitgevoerd.
Hetdoelhiervanwasmeestal hetvervaardigen
vaneengebiedsdekkendebodem-engrondwatertrappenkaart (schaal1:5.000tot1:50.000).
Dezekaarten worden nogsteedsvoorveeldoeleindengebruikt,zoalsvoorhet vervaardigen
vanbodemgeschiktheidskaarten, ruilwaardenkaarten voorlandinrichtingsprojecten envlak-
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kenkaarten voordroogteschadeberekeningen
vanlandbouwgewassen.DoordezekarteringenheeftAlterraindeloopderjareneengroot
archiefopgebouwdmetveelgebiedsdekkende
vlak-enpuntinformatie overdebodemgesteldheidinNederland.Hetgaat hierbij
meestalominformatie uit bodemkarteringen
diezijn uitgevoerd meteen boorpuntdichtheid
vangemiddeldéénbeschrevenboorpuntper
hectare(1:10.000)totéénbeschreven boorpunt
perdrietotvierhectare(1:25.000).

Schemaascheweergavevanhetlandschap,waarbijdebodtmtypfnviainttrvallmzijningedeeld.

Dergelijkekarteringen bevatteneenschat
aaninformatie diebijvoorbeeld belangrijk kan
zijn voordeinvoerinmodellen.Eennadeelis
dateengrootdeelvandebodemkundige informatienietdigitaalbeschikbaar is.Deintroductievanveldcomputersbij karteringswerkzaamheden kwampasvanafhetmiddenvan
dejaren80opgang,waardooropdit moment
slechtseenrelatiefkleindeelvandebodemkundigeinformatie digitaalbeschikbaaris.
Hetlatendigitaliseren vanhetanalogemateriaaliseentijdrovendeenkostbarezaak.Om
tochopeensnelleengoedkopewijzegebiedsdekkendeinformatie uitdeanalogeendigitale
bodemkarteringen tekunnen halenendeze
beteraantelatensluitenopdemodellen iseen
nieuweruimtelijke interpolatietechniek ontwikkeld.Bijdezetechniekwordtgebruik
gemaaktvanverwantschap.
Ruimtelijke interpolatie
Bijinterpolatietechnieken wordtmeestal
eenonderlingesamenhangtussenpunten veronderstelddiegroter isnaarmatedeafstand
tussendepunten kleiner is1'.Zowelbij
gewogeninterpolatie('inversedistance')alsbij
krigingwordt uitgegaan vanditprincipe.Het
principeisgebaseerdopeenverwantschapof
samenhangtussenpuntlocaties.Demate
waarindezeverwantschapbestaat,wordtvastgesteldopbasisvanpuntinformatie inrelatie
tothunonderlingeafstand. Indiengebruik
wordtgemaaktvantrendanalysedoormiddel
van(multiple)regressie,danishet mogelijk
ombijinterpolatiehulpinformatie meete
nemen.Ookbij'co-kriging'ishetmogelijkeen
verwantschapmeteenanderevariabelemeete
nemen.Afgezien vangewogeninterpolatieof
'movingwindowkriging'wordtbijditsoort
interpolatietechnieken desamenhangvoorhet
gehelegebiedofvoorvantevorengedefinieerdestratavastgesteld.Vooralbijpuntgegevensdiemeteenhogeresolutiebeschikbaar
zijn,ishetwenselijkdeverwantschapof
samenhangtussen puntlocatieslokaalvastte
stellen.Daarnaast ishetgebruikvanstrata
overhetalgemeennietwenselijk,aangezien
ditkanleidentotscherpeovergangen.
Inditartikelwordteennieuwetechniek
voorgestelddiegebruikgemaaktvande
gewogeninterpolatie-techniek, waarbijervan
wordtuitgegaandatdeonderlinge samenhang
tussenpuntentoeneemtnaarmatedeafstand
tussendepunten kleineris.Deverwantschap,
welkebijgewogeninterpolatienormaal
gesprokeneenfunctie isvanuitsluitendde
onderlingeafstand,wordt inditgeval verfijnd
dooranderefactoren meetenemen,bijvoorbeelddehoogtevanhetmaaiveld.Vooralbij
hetinterpolercnvandefreatischegrondwaterstand magmenimmersverwachtendatdeverwantschapmeteennabijgelegen anderelocatie
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groter isnaarmate de hoogteligging van het
maaiveld meer overeenkomsten vertoont. Bij
het interpoleren met gebruikmaking van de
hoogte van het maaiveld wordt de afstand
tussen twee punten gezien als het hoogteverschil tussen de punten. Nogeen stap verder is
het gebruik van bodemtypen. Indien wederom
degrondwaterstand als voorbeeld wordt
gebruikt dan kan men zich voorstellen dat,
mitsgekeken wordt binnen een voldoende
kleine straal,degrondwaterstand binnen een
bodemtypemeestal meer overeenkomst vertoont dan die tussen bodemtypen. Omdat
bodemtypeeen categorische variabele is,
kunnen afstanden tussen bodemtypen met
direct worden bepaald. Het isechter wel mogelijk om bodemtypen op basisvan hun landschappelijke ligging om tezetten naar een
schaal (afbeelding 1).Van bodemtypen die zijn
gevormd in dezelfde landschappelijke eenheid
(bijvoorbeeld podzolgronden in een dekzandrug) mag men verwachten dat de onderlinge
samenhang en verwantschap in de meeste
situaties gtoter isdan bij bodemtypen die zijn
gevormd in andere landschappelijke eenheden
(bijvoorbeeld podzolgronden in dekzandruggen versus beekeerdgronden in beekdalen).
Het opdelen van bodemtypen op basis van hun
landschappelijke ligging in de vorm van intervallen en het toekennen van afstanden tussen
naast elkaar liggende bodemtypen maakt het
mogelijk om afstanden tussen bodems te
bepalen.
Doordeze benaderingen door gebruik te
maken van verschillendeafstanden is het
mogelijk te interpoleren op basisvan verschil-

lende verwantschappen. Naast deafstand geeft
deze benadering nu ookde mogelijkheid om te
interpoleren op basis van zowel de hoogte van
het maaiveld als het bodemtype. Combinatie
van dergelijke verwantschapsparameters is
eenvoudig te realiseren doorgebruik te maken
van weging. Doordat deverschillende afstanden die wotden gebruikt in het algemeen een
verschillende schaal hebben (bijvoorbeeld centimeters en meters),waardoor onderling vergelijk lastig is,iser voorgekozen deafstand te
normaliseren alvorens een weging toe te
passen.

Toepassing
In eerste instantie isde techniek gebruikt
om informatie overgrondwatertrappen, dieis
geschat op puntlocaties, in detailkarteringen
te interpoleren : . Daarnaast is het door gebruik
temaken vande nieuwe interpolarietechniek
mogelijk analoge kaarten opeen snellere en
goedkopere wijze digitaal te maken. Door
gebruik temaken van dezetechniek hoeven
immers alleen de brongegevens (de puntgegevens)tewotden gedigitaliseerd. Vervolgens
wordt degebiedsdekkende kaart gemaakt op
basis van een verwantschap met de afstand
tussen punten en de hoogte van het maaiveld
dat als 25meter grid beschikbaar is. Indien de
bodem niet alsco-vanabele(interval) wordt
meegenomen, treedt enig kwaliteitsverlies op.
Dit is teondervangen door gebruik te maken
van debodemkaart schaal 1:50.000.Deze kaart
dient echter welopeen intervalschaal geordend te worden. Eenandere mogelijkheid om
het hierboven genoemde kwaliteitsverlies te
ondervangen, isde bodemkaart (indien

beschikbaar) van het betreffende gebied te
digitaliseren en vervolgens opeen intervalschaal teordenen. Hierdoor nemen echter wel
de kosten toe.
Dehiervoor beschreven interpolatietechniek is in eerste instantie ontwikkeld en toegepast voor het maken van gebiedsdekkende
kaarten van degemiddeld hoogste en gemiddeld laagstegrondwaterstand op basis van
geschatte waarden oppuntlocaties in het landinrichtingsgebied Enter Rijssen. In 1990is in
dit gebied een detailkartering (schaal1:10.000)
uitgevoerd'.
Voorhet toepassen vande nieuwe interpolatiemethode in het onderhavige gebied is
gebruik gemaakt van deco-variabelen boorafstand,de hoogte van het maaiveld (AHN-gridbestand van 25bij 25meter)en het bodemtype
(bodemkaart Enter Rijssen).Het bodemtype is
op basis van haar landschappelijke ligging in
devorm van intervallen opgedeeld. Bij het
opdelen wordt naast het bodemtype (landschap) ook rekening gehouden met de aanwezigheid van storende lagen in het bodemprofiel. Deze lagen hoeven niet herkenbaar in het
landschap voor te komen. Het gevolg hiervan
isdat deordinaleafstand tussen het wel ofniet
voorkomen van bijvoorbeeld lossleemlagen in
een zelfde gtoep van bodemtypen in dit geval
niet groot is,maar wel onderscheidend. De
interpolatietechniek houdt ook rekening met
degevoeligheid van co-variabelen opde uitkomsten van de interpolatieresultaten in een
bepaald gebied. Dezegevoeligheid kan worden
gestuurd middels het toekennen van een
wegingsfactor aan elk van degebruikte coHjO - 17100«
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variabelen.Degevoeligheid hiervanopde
GxG-uitkomstenisvoorEnterRijssenuitgebreidgetest.Voordecontroleen bijsturing
(middelsweging)isdebodem-enGt-kaart
schaal1:10.000gebruikt.Uitdeanalysebleek
datdegevoeligheid(verwantschap)vande
bodemopdegeïnterpoleerdeGxG-resultaten
voorditgebiedhetgrootst was. Uitanalysevan
detestresultaten bleekverderdatdeuitkomstengoedovereenkomenmetdeGt-polygonen
opdeGt-kaartvanEnterRijssenschaal1:10.000
(zieafbeelding 2),wanneerbijdeinterpolatietechniekde volgendewegingvoordeco-variabelenwerdgebruikt:dehoogtevanhetmaaiveld(inversekwadratischemachtfunctic), de
ordinalebodemgegcvens(lineairefunctie) en
deafstand tussendeboringen (inversekubische machtfunctic).
Naast hetinkaartbrengenvandegrondwatersituatie kunnen metbehulpvande
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nieuwetechniekookandere bodemkundige
parametersinkaartwordengebracht.Opdeze
manier kunnen bodemkaarten,gekarteerd in
devormvaneencorrelariefcomplex,relatief
eenvoudigomgezetworden in thematische
kaarten,zoalsbijdigitale bodemkartering
veelalgebeurd.
Ommeerinzicht tekrijgen inde
mogelijkheden vandezetechniekzijn twee
voorbeelden uitgewerkt Heteerstevoorbeeld
betreft eengebiedsdekkendeorganischestofklassenkaart(afbeelding 3)vanhet landinrichtingsgebiedEnter(schaal1:10.000)meteen
resolutievan25x25meter.Dezekaartkan
onder meerwordengebruikt voorhet toekennenvanbodemfysische bouwstenen aande
bovengrond,dienoodzakelijk zijn voorhet
uitvoeren vanmodelberekeningen (onder
anderevoorhetberekenen vanvochttckorten).
Verderkandezekaartwordengebruiktvoor

hetonderzoeknaardraagkracht vandetoplaag
bijdiversesoortenvan landgebruik.
Depuntinformatie vanhetorganische
stofgehalte isafkomstig uit hetdigitaleboorpuntenbestand vanhetonderhavigegebied'l
Voortszijndebodemtypendievoorkomenop
debodemkaart,opbasisvanhun landschappelijkeliggingopbasisvanintervallenopgedeeld.Metbehulpvandehoogtevanhetmaaiveld(kwadratischemachtfunctie), deordinale
bodemgegevens(lineairemachtfunctie) ende
afstand tussendeboringen(kubische machtfunctie) ismetbehulpvandenieuweinterpolatietechniek eengebiedsdekkendeorganische
stofkaart gemaakt.
Opdebestaandebodemkaart (afbeelding
3a)vanhet landinrichtingsgebied Enter!'komt
hetonderscheid tussenmatighumeusen
humusrijk niettotuiting.Dematigenuiterst
humusarme bovengrondendienaarvoren
komenopdenieuwekaart(afbeelding 3b), zijn
ontstaandoordiepeverwerking.Daarnaast
komendezeerhumeuzegrondenopdezekaart
veelalvoorophetgrensvlak naardeveengronden.Dergelijkeaspectenzijn bijvoorbeeld van
belangvoor bodemgeschiktheidsbeoordelingenonderanderemetbetrekkingtotdraagkracht.
Hettweedevoorbeeld betreft eendetailkartering indebuurt vandegemeente
Opheusden(schaal 1:10.000).Vanditgebiedis
eengebiedsdekkende lutumklassenkaart
(afbeelding 4)gemaaktmeteenresolutievan
5x5meter.De puntinformatie vanhet lutumgehalte isafkomstig uit hetdigitale boorpuntenbestandvanhetonderhavigegebied4.Voor
hetmakenvaneengebiedsdekkende lutumklassenkaartzijndezelfdecovariabelen
gebruikt alsinheteerstevoorbeeld.
De continueweergavevanhet lutumgehaltemaakthetmogelijk omvooriederewillekeurigeklassegrenskaarten tegenereren.Ditis
bijvoorbeeld vanbelangbijkleiwinningvoor
desteenbakkerijofdijkverbetering. Hetisook
mogelijkomdelaagdiktesvaneenvoorde
steenbakkerijgeschiktekleilaagteinterpoleren.Inditgevalishetmogelijk omincombinatiemetdevoorgaandekaarthetaantal
kubiekemeterswinbarekleivoordebaksteen
industrieteberekenen.
Conclusies en aanbevelingen
Doorgebruiktemakenvandebeschreven
interpolatietechniek is hetmogelijkomde
bodemkundige-en/ofhydrologischevariatie,
dieineenkaartvlakisvastgesteld, ruimtelijk
continu weertegeven.Indehuidigebodemengrondwatertrappenkaart isdit nietmogelijk,omdat menuitgaatvaneengemiddelde
bodemtypeenGHG-enGLG-waarde,diegeldt
voorhetgehelekaartvlak.Alsgevolghiervan
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kunnen indegeïnterpoleerde kaartenruimtelijkestructuren totuitingkomendieniet
zichtbaarzijnopdereedsbestaandebodemengrondwatertrappenkaarten.Doordeinterpolatieopdebeschrevenmanier ishetdus
mogelijk meerinformatie uitdetailkaarten te
genereren.
Totopheden isgebruikgemaaktvaneen
beperktaantalco-vanabelen.Binnendetechniekishetmogelijk veelmeervariabelen mee
tenemen,bijvoorbeeld slootdichtheden.Ook
demogelijkheid omordinalevariabelen meete
nemengeeft uitgebreidemogelijkheden bij
interpolatie.Demanier waaropgegevensinde
vormvanintervallen wordengeordendin
relatietotdegebruikte techniekenhet effect
vandeonderlingewegingvanvariabelen
behoeft echtermeeronderzoek.
Eenvlakdekkendebenaderingopdeze
wijzemaakt hetookmogelijkomrelatief
goedkoopanaloogkaartmateriaalomtezetten
naardigitalekaarten (gridbestanden).Het
voordeelvandewerkwijze isdat primair

gebruikwordtgemaaktvandebrongegevens
(boorpunten).Indiende interpolatietechniek
wordtgebruikt voorhetdigitaalmakenvan
analogegegevens,ishetwelvanbelangomte
bekijken inhoeverredeanaloge informatie
verouderdis.
Metdegebruiktegewogen interpolatietechniekishethelaasnietmogelijkomde
onzekerheid tekwantificeien. Eenvalidatie
doorbijvoorbeeld depuntinformatie opte
delenineenvalidatieeneen interpolaties«
zoumeerinzicht indenauwkeurigheid vande
resultaten kunnengeven.Daarnaast isvergelijkingmetandere interpolatietechnieken
wenselijk.

nogonderzoekgedaanmoeten wordennaarde
mogelijkheid omverticaleopeenvolgingvan
bodemhorizonten ruimtelijk tekunnenkoppelen,f
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