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8 Samenvatting 

Het algemene doel van dit proefschrift is om bij te dragen aan 
een verantwoorde toepassing van modellen van de versprei
ding van (diffuse) contaminanten in de bodem op een landelijk 
schaalniveau. Daartoe worden in dit proefschrift twee milieu 
thema's behandeld, n.l. de uitspoeling van bestrijdingsmidde
len naar het ondiepe grondwater en de accumulatie van cadmi
um in de bovengrond. Deze twee thema's vereisen een ver
schillende modelbenadering. Voor de modellering van het ge
drag van bestrijdingsmiddelen in grond wordt gebruik ge
maakt van een gedetailleerd, numeriek model met een hoge 
temporele resolutie (PESTRAS). Het model bevat routines voor 
de beschrijving van het niet-stationair watertransport, convec-
tief en dispersief transport van stof, evenwichtssorptie, afbraak, 
opname door de plant en vervluchtiging. In de zware metaal 
studie werd gebruik gemaakt van twee modellen. Voor lokale 
analyses werd gebruik gemaakt van het uitgebreide, numerieke 
model METRAS, terwijl voor de landelijke berekeningen gebruik 
gemaakt werd van een eenvoudig analytisch, één-laag model 
met een geringere temporele resolutie (SOACAS). SOACAS bevat 
routines voor stationair watertransport, convectief transport, 
evenwichtssorptie, complexatie en opname door de plant. 

Hoofdstuk 1 beschrijft een algemene procedure voor de 
evaluatie en ontwikkeling van modellen van de verspreiding 
van diffuse contaminanten in de bodem. De volgende fasen 
werden onderscheiden: Probleem formulering, selectie van 
modelbenadering en het daadwerkelijk bouwen van het model 
(hoofdstuk 1); toepassing en evaluatie van het model op een 
aantal veldstudies (hoofdstuk 2); verandering van ruimtelijke 
schaal inclusief data- en procesaggregatie (hoofdstuk 3); toe
passing en evaluatie van het model op een landelijke schaal 
(hoofdstukken 3 en 4) en presentatie van de resultaten (hoofd
stuk 3). 

Toepassing van de Modellen op Veldstudies 

Hoofdstuk 2 bestaat uit drie artikelen. In elk van deze artikelen 
wordt een veldstudie behandeld. In het algemeen wordt eerst 
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CHAPTER 8 

getoetst of het model voldoet indien gebruik gemaakt wordt 
van ter plaatse gemeten gegevens. Deze fase is vooral geschikt 
voor de evaluatie van de onderliggende modelconcepten ('con
ceptuele validatie'). Daarnaast wordt getoetst hoe het model 
voldoet indien gebruik gemaakt wordt van gegevens die af
komstig zijn uit de literatuur of die afgeleid zijn m.b.v. vertaal
functies. Deze twee fase is van belang om te beoordelen hoe het 
model voldoet bij regionale modeltoepassingen. 

Hoofdstuk 2.1 behandelt de toepassing van het uitspoeling-
model PESTRAS op een veldstudie met bromide, bentazon en 
ethoprophos in Vredepeel. Indien gebruik gemaakt werd van 
gegevens die ter plaatse gemeten werden, lagen de modelbere
keningen in het algemeen binnen de 95% betrouwbaarheidsin
tervallen van de waarnemingen. Indien echter gebruik gemaakt 
werd van generieke gegevens, weken de berekeningen behoor
lijk af van de gemeten concentraties. Dit was met name het ge
val voor de eigenschappen van de toegepaste bestrijdingsmid
delen. Uit de studie kwam duidelijk naar voren dat de nood
zaak voor modelcalibratie een probleem is wanneer het model 
wordt toegepast op de landelijke schaal. 

In hoofdstuk 2.2 werden negen uitspoelingmodellen met 
verschillende complexiteit toegepast op de bovengenoemde ex
perimentele gegevens. De modellen werden door verschillende 
Europese onderzoeksgroepen toegepast. Alle onderzoekers 
kregen een uitgebreide beschrijving van de experimentele ge
gevens. Desalniettemin werden de modellen op verschillende 
wijze geparameteriseerd, o.a. doordat de interpretatie van de in 
het laboratorium gemeten bestrijdingsmiddeleneigenschappen 
onderhevig was aan subjectiviteit. Daarnaast werden de mo
dellen op verschillende wijze gecalibreerd. Door deze factoren 
was het slechts in beperkte mate mogelijk de modelconcepten 
te evalueren. In het algemeen kon echter wel gesteld worden 
dat modellen die géén rekening hielden met niet-
evenwichtssorptie, vervluchtiging en adaptatie van de microbi-
ele populatie, het gedrag van ethoprophos niet konden verkla
ren. 

Hoofdstuk 2.3 behandelt de toepassing van het METRAS mo
del op drie veldplotjes in de buurt van de zink smelter 'Over-
pelt' in de Belgische Kempen. In deze studie werden uitsluitend 
de algemeen beschikbare bodemeigenschappen (organische-
stofgehalte, lutumgehalte en pH) ter plaatse gemeten, de overi-
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ge bodemeigenschappen werden m.b.v. vertaalfuncties afgeleid 
uit deze basisgegevens. Dit betekent dat het model op een 
soortgelijke wijze geparameteriseerd was als het regionale zwa
re metaal accumulatiemodel SOACAS. Met deze combinatie van 
generieke gegevens en basisgegevens bleek het mogelijk te zijn 
de huidige waargenomen zware metaalgehalten te reproduce
ren. Wel was het nodig rekening te houden met de geringere 
affiniteit van ecto-organische stof voor zware metaalsorptie. In
dien hiermee rekening werd gehouden kon worden vastgesteld 
dat de gebruikte sorptierelaties, die afgeleid waren uit schud
experimenten in het laboratorium, voldeden. Andere belangrij
ke conclusies van de studie waren dat (i) de biocyclus een be
langrijke rol speelt bij het instand houden van de huidige hoge 
gehaltes in de strooisellaag en (ii) dat ondanks het feit dat de 
depositie van Cd sterk gedaald is de concentratie van Cd in het 
ondiepe grondwater tot ver in de volgende eeuw boven de 
streefwaarde voor grondwater zullen blijven. 

Regionale Modeltoepassingen 

In hoofdstuk 3 worden de nationale modeltoepassingen behan
deld. In hoofdstuk 3.1 wordt het model PESTRAS gecombineerd 
met een Geografische Informatiesysteem (GIS). Doel is de bere
kening van de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het 
ondiepe grondwater (1-2 m diepte). Aangezien PESTRAS veel re
kentijd vergt, werd een procedure ontwikkeld om het aantal 
berekeningen, dat nodig was om tot een landelijk beeld te ko
men, te reduceren. Hiertoe werd de basisgegevens (met name 
het organische-stofgehalte, de textuur, de grondwatertrap en de 
neerslaghoeveelheid) geclassificeerd. De resultaten gaven aan 
dat bij een dosering van 1 kg ha"1 er op een fors areaal uitspoe
ling van de mobiele middelen bentazon, atrazin, dichloorprop-
een en chloorthalonil zou optreden. 

In hoofdstuk 3.2. wordt gepoogd om met gebruikmaking 
van gegevens over de historische belasting met cadmium, de 
huidige waargenomen cadmiumgehalten te reconstrueren. De
ze exercitie kan gezien worden als een mogelijkheid het model 
te valideren. Om de metingen vergelijkbaar te maken met de 
modelresultaten werd op basis van 2544 puntwaarnemingen 
van Cd in de bovengrond een landelijk kaartbeeld (resolutie 
500x500 m2) opgesteld. Hierbij werd gebruik gemaakt van een 
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Gegeneraliseerd Additief Model (GAM), waarin de geografi
sche afhankelijkheid beschreven werd met een interpolator. Het 
aantrekkelijke van het gebruikte regressiemodel was dat géén 
veronderstellingen over de ruimtelijke correlatiestructuur ge
daan hoefden te worden. Het bleek dat op 90% van het be
schouwde gebied de modelvoorspellingen binnen een factor 2 
van waarnemingen lagen. De simulaties toonden tevens aan dat 
het cadmiumgehalte in de Kempen (een relatief sterk door zink 
smelters verontreinigd gebied) aan het dalen is, terwijl in land
bouwgronden in de rest van Nederland de gehaltes nog steeds 
toenemen. 

Gevoeligheids- en Onzekerheidsanalyses 

Hoofdstuk 4 behandelt gevoeligheids- en onzekerheidsanaly
ses. In hoofdstuk 4.1. worden Monte Carlo simulaties ingezet 
om de gevoeligheid van een oude versie van PESTRAS voor ver
anderingen in de invoer te bepalen. De resultaten bleken zeer 
sterk afhankelijk van de nominale parameterwaarden. In het 
algemeen bleek het model echter met name gevoelig voor ver
anderingen in bestrijdingsmiddeleigenschappen, zoals de half-
waardetijd, de Freundlich sorptiecoëfficiënt en Freundlich ex
ponent. 

In hoofdstuk 4.2 wordt de onzekerheid in de landelijke cad
mium accumulatie simulaties (hoofdstuk 3.2) berekend. Aller
eerst werd voor een aantal karakteristieke combinaties van 
landgebruik en bodemeigenschappen bekeken of de resultaten 
van Monte Carlo Simulatie en de resultaten van een eerste-orde 
analyse met elkaar overeenkwamen. Dit bleek inderdaad het 
geval, zodat de tweede methode ingezet kon worden om de 
onzekerheid te 'karteren'. Het bleek dat de bijdrage van ver
schillende onzekerheidsbronnen sterk afhankelijk was van het 
beschouwde gebied. In het algemeen leverde de sorptievertaal-
functie de grootste bijdrage aan de onzekerheid. De analyse liet 
verder zien dat uitspraken over modelvaliditeit sterk verander
den indien rekening werd gehouden met de onzekerheid in de 
modeluitkomsten. 
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