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SUMMARY (DUTCH) 

Het onderzoek in dit proefschrift heeft zich gericht op het ontwikkelen van recursieve 

parameter-optimalisatietechnieken. Deze kunnen, gecombineerd met geavanceerde data-

assimilatiemethoden, worden gebruikt om beter met input-, output-, parameter- en modelfouten 

om te gaan tijdens de kalibratie van hydrologische modellen. Het nut van de ontwikkelde 

wiskundige algoritmen is aangetoond door ze toe te passen in bodem- en oppervlaktehvdrologie. 

Dit is succesvol gedaan voor het verbeteren van voorspellingen van waterstroming door 

onverzadigde bodems, van wateropname door planten, van afvoer van rivieren en van de 

uitwisseling van warmte en water tussen het aardoppervlak en de atmosfeer. Hier volgt een korte 

samenvatting van de verschillende Hoofdstukken in dit proefschrift. 

Hoofdstuk 2 behandelt een typisch parameter-optimalisatieprobleem in de hydrologie: 

het schatten van bodemfysische en wortelopname-parameters in een ruimtelijk, gedistribueerd, 

onverzadigd stromingsmodel op basis van een dataset van ruimtelijk verdeelde metingen van het 

watergehalte rond een geïrrigeerde amandelboom. Een multi-dimensionale benadering van 

wateropname door planten is noodzakelijk indien de wortelopname sterk varieert in ruimte en 

tijd, en nauwkeurige ruimtelijke schattingen van de waterbalans en stofstromingen onder de 

wortelzone noodzakelijk zijn. Na kalibratie van de wortel en bodemfysische parameters bleek de 

overeenkomst tussen de gemeten en gesimuleerde, ruimtelijke watergehaltepatronen over het 

algemeen zeer goed te zijn. Om verder de voordelen van een volledig driedimensionaal model te 

evalueren, zijn de simulatieresultaten van dit model vergeleken met de resultaten van numerieke 

modellen die waterstroming en wortelopname in de onverzadigde zone in één en twee dimensies 

beschrijven. Voor elk van de modellen kwamen de geïdentificeerde wortel- en fysische 

eigenschappen goed overeen. Grote verschillen traden echter op in de voorspellingen van de 

ruimtelijke verdeling van waterfluxen onder de wortelzone. Deze laatste verschillen 

rechtvaardigen het gebruik van een volledig fysisch, gedistribueerd, driedimensionaal, 

onverzadigd stromingsmodel. Ondanks het feit dat de verschillende modellen de gemeten 

watergehaltepatronen goed kunnen beschrijven, is in dit Hoofdstuk ook duidelijk geworden dat 

de conventionele parameter-schattingstechnieken niet altijd eenvoudig toepasbaar zijn. Deze 

methoden vragen nogal wat computationele rekentijd, vooral wanneer ze een groot aantal 

parameters tegelijkertijd moeten schatten. Additioneel verschaffen ze veelal geen informatie over 

de uiteindelijke nauwkeurigheid van de parameterschatting. Dit laatste is belangrijk indien 

uitspraken dienen te worden gedaan over hoe goed de modelparameters identificeerbaar zijn, en 

wat de optimale modelcomplexiteit is gegeven de beschikbare data. 
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Om de genoemde tekortkomingen van conventionele en veel gebruikte parameter

schattingstechnieken op te heffen, wordt in Hoofdstuk 3 een nieuwe parameterzoektechniek 

gepresenteerd, genaamd het Shuffled Complex Evolution Metropolis (SCEM-UA) globale 

optimalisatiealgoritme. Deze methode is speciaal ontwikkeld om een snelle en betrouwbare 

schatting te krijgen van de beste parameterset, en zijn onderliggende stochastische verdeling. Het 

SCEM-UA-algoritme is een Monte Carlo-zoektechniek, die een sequentie van parametersets 

genereert die convergeert naar een limiterende verdeling met een toenemend aantal 

modelsimulaties. Het SCEM-UA-algoritme is nauw gerelateerd aan het Shuffled Complex 

Evolution (SCE-UA)-algoritme, maar gebruikt in plaats van een deterministische Simplex

zoekmethode, de Metropolis-Hastings (MH)-strategie voor populatie-evolutie. De stochastische 

eigenschappen van het MH-algoritme voorkomen de tendens van het SCE-UA algoritme om te 

convergeren naar een enkele optimale oplossing, terwijl de informatie-uitwisseling tussen 

sequenties (shuffling) zorgdraagt voor een optimale exploratie van de parameterruimte. De 

adaptieve eigenschappen van het SCEM-UA-algoritme resulteren in een significant minder aantal 

modelsimulaties dan het standaard MH-algoritme om de stochastische verdeling van parameters 

te schatten. Om de toepasbaarheid van het SCEM-UA algoritme in de hydrologie te illustreren, 

wordt in dit Hoofdstuk ook de identificeerbaarheid van parameters in een simpel vijfparameter-, 

conceptueel rivierafvoermodel getoetst. De resultaten tonen aan dat alle parameters in dit relatief 

simpele model goed identificeerbaar zijn door kalibratie met dagelijkse afvoermetingen. Deze 

resultaten ondersteunen eerder gedane uitspraken in de literatuur dat afvoermodellen met vier tot 

vijf parameters een goede voorspelling van de gemeten afvoerdata geven. Ook geven de 

resultaten aan dat de toevoeging van meer modelcomplexiteit de voorspelkracht van het model 

nauwelijks verbetert, maar over het algemeen wel leidt tot een slechtere identificeerbaarheid van 

de modelparameters. 

De mogelijkheden en tekortkomingen van inverse modelleren voor het verkrijgen van 

bodemfysische eigenschappen van laboratoriumbodemmonsters of kleine veldopstellingen (zie 

Hoofdstuk 2) zijn vrij goed bekend. Er is echter nog weinig ervaring met de toepassing van deze 

methode voor het schatten van bodemhydrologische eigenschappen op de schaal van een 

stroomgebied. Gelukkig is in de afgelopen jaren de rekenkracht van computers zo ver door 

ontwikkeld, dat het mogelijk wordt om multi-dimensionale, fysisch-gebaseerde afvoermodellen te 

gebruiken om ruimtelijke en temporele patronen van waterstroming door bodems te bestuderen. 

Mede door beperkte rekenkracht en de behoefte aan ruimtelijk variërende input en parameters, 

hebben dergelijke modellen echter nog weinig aandacht gekregen. In Hoofdstuk 4 wordt het nut 

en de toepasbaarheid van inverse modelleren voor het schatten van ruimtelijk verdeelde, 
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bodemhydrologische parameters getoetst, met behulp van een fysisch gebaseerd, ruimtelijk 

gedistribueerd, driedimensionaal stromingsmodel en ruimtelijke afvoermetingen van 

drainagebuizen in het Broadview Water District (BWD) in de San Joaquin Vallei in Californië. 

Het inverseprobleem was opgesteld in een Bayesiaanse context en opgelost met behulp van het 

SCEM-UA-algoritme, zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Om de voordelen 

van een volledig gedistribueerde aanpak te toetsen, zijn de simulatieresultaten vergeleken met een 

eendimensionaal, fysisch-gebaseerd stromingsmodel, en een simpel conceptueel model van het 

BWD. De resultaten in dit Hoofdstuk tonen aan dat ruimtelijk verdeelde metingen van 

waterafvoer door drainagebuizen slechts weinig informatie bevatten over de 

bodemhydrologische eigenschappen van het afvoergebied. In het bijzonder zijn deze metingen 

erg ongeschikt om bodemfysische eigenschappen vast te stellen. Preferentiële stroming en de 

doorlatendheid en diepte van het drainagesysteem zijn de dominante hydrologische 

eigenschappen die de afvoer van het BWD bepalen. Verder toont een vergelijking van de drie 

afzonderlijke modellen aan, dat het gebruik van fysisch-gebaseerde, driedimensionale 

stromingsmodellen voordelen heeft. Deze modellen genereren namelijk niet alleen consistente 

voorspellingen van gemeten afvoerpatronen gedurende de kalibratie- en evaluatieperiode, maar 

leveren tegelijkertijd ook zuivere schattingen op van grondwaterstanden die niet voor 

kalibratiedoeleinden gebruikt zijn. 

De Hoofdstukken 2, 3 en 4 in dit proefschrift richten zich vooral op batch-

kalibratiemethoden, waarin de foutenresiduen tussen model en meting geaggregeerd worden in 

een enkele doelfunctie. Omdat verschillen in modelgevoeligheid voor de verschillende 

parameters in een dergelijke benadering niet expliciet worden meegenomen, zijn deze methoden 

niet geschikt om te achterhalen welke metingen de meeste informatie bevatten voor de 

verschillende modelparameters. In Hoofdstuk 5 wordt een formele methodologie geëxpliceerd, 

genaamd de Parameter Identification Method based on the Localization of Information (PIMLI), 

die meer informatie uit de metingen extraheert door de data recursief te assimileren en te 

verwerken. Het PIMLI-algoritme is een hybridische methode, die de kracht van de Generalized 

Sensitivity Analysis (GSA), met Bayesiaanse recursieve schattingen en de zoekefficiëntie van het 

MH-algoritme combineert om die metingen te lokaliseren die de meeste informatie bevatten 

voor de modelparameters. Het nut en de toepasbaarheid van het PIMLI-algoritme is aangetoond 

door toepassing in het schatten van bodemfysische eigenschappen op basis van waterretentiedata 

en laboratoriumuitstromingsexperimenten en de kalibratie van een conceptueel afvoermodel. Elk 

van deze studies toonde aan dat het PIMLI-algoritme een geschikte methode is om te 

achterhalen welke parameters welk outputgedrag in het model veroorzaken, terwijl tevens 
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inzichten worden verkregen over hoe belangrijk verschillende datatypen zijn voor het schatten 

van de modelparameters. Bovendien werd het duidelijk dat slechts een beperkt aantal metingen 

nodig zijn voor een goede kalibratie van een conceptueel rivierafvoermodel. 

Het onderzoek dat gepresenteerd wordt in Hoofdstuk 2 tot en met 5 van dit proefschrift 

heeft zich vooral gericht op het gebruik van een enkele doelfunctie tijdens 

parameteroptimalisatie. Praktische ervaring met het kalibreren van hydrologische modellen heeft 

echter geleerd dat een enkele doelfunctie niet voldoende is om alle beschikbare informatie uit de 

metingen te extraheren. Een strategie om dit probleem te vermijden is het gebruik van een aantal 

doelfuncties, die verschillende aspecten van het systeemgedrag beschrijven. Een multi-criteria-

optimalisatietechniek kan vervolgens worden geïmplementeerd om de bijbehorende Pareto-

optimale parametercombinaties te identificeren. Hoewel in het verleden verschillende methoden 

zijn ontwikkeld die tegelijkertijd meerdere doelfuncties kunnen minimaliseren, hebben deze 

technieken twee karakteristieke tekortkomingen. In de eerste plaats hebben al deze methoden de 

neiging om parameteroplossingen te zoeken in het midden van het Pareto-front, waardoor de 

extreme uiteinden van de Pareto-set niet voldoende geëxploreerd worden. Een tweede en 

waarschijnlijk veel belangrijkere beperking is dat deze methoden veelal grote problemen 

ondervinden om echte Pareto-oplossingen te vinden, zeker in het geval van hoogdimensionale 

parameter-optimalisatieproblemen met gecorreleerde doelfuncties. In Hoofdstuk 6 wordt 

daarom het Multi-Objective Shuffled Complex Evolution Metropolis (MOSCEM-UA) globale 

optimalisatiealgoritme gepresenteerd, dat een effectieve en efficiënte schatting geeft van het 

Pareto-front. Het MOSCEM-UA-algoritme combineert de kracht van complex shuffling in het 

SCE-UA-algoritme met de stochastische covariantiezoekmethode van het SCEM-UA-algoritme 

en een verbeterde rangevaluatie om een uniforme schatting te genereren van het Pareto-front. 

Het MOSCEM-UA-algoritme is een multi-criteria-uitbreiding van het SCEM-UA-algoritme, 

maar gebruikt in plaats van directe doelfunctie-evaluaties een multi-criteriarangevaluatie om de 

initiële populatie van parametercombinaties te evolueren naar een limiterende, stabiele verdeling 

(Pareto-set). De toepassing van het MOSCEM-UA-algoritme op het operationele, conceptuele 

Sacramento-afvoermodel van de National Weather Service in de Verenigde Staten heeft 

aangetoond dat er aanzienlijke onzekerheid is over de schattingen van de percolatie- en 

recessieprocessen in het model. Deze processen bepalen grotendeels de vorm van de 

afvoerhydrograaf gedurende perioden zonder regenval. Een multi-criteria-evaluatie van het 

Biosphere Atmosphere Transfer Scheme (BATS)-model met behulp van gemeten warmte en 

waterfluxen van het ARMCART-veldwerkgebied in Oklahoma, onthulde dat het Pareto-front 
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discontinu is. Dit duidt op een interessant, modelstructureel probleem dat meer aandacht 

verdient in toekomstig onderzoek. 

Met de beschikbaarheid van de stochastische en recursieve SCEM-UA-, MOSCEM-UA-

en PIMLI-optimalisatiealgoritmen, ontwikkeld in de Hoofdstukken 3, 5 en 6 van dit proefschrift, 

is het nu mogelijk om efficiënt parameters en hun bijbehorende onzekerheden te schatten. 

Onzekerheid in de modelvoorspellingen komt echter niet alleen voort uit onzekerheid in de 

parameters, maar wordt ook veroorzaakt door meetfouten in de modelinput en -output, en door 

structurele fouten in het model zelf. Deze laatste fouten ontstaan door simplificatie en aggregatie 

van ruimtelijk verdeelde patronen in een conceptueel model. Het niet op een juiste wijze omgaan 

met al deze foutenbronnen resulteert in modelsimulaties en bijbehorende 

onzekerheidsintervallen, die veelal niet het gemeten systeemgedrag weerspiegelen. Dit is meestal 

zichtbaar in een tijdserie van foutenresiduen, die aanzienlijke variaties in zuiverheid, variantie en 

correlatiestructuur vertonen onder verschillende hydrologisch condities. Om beter met input-, 

output-, parameter- en modelfouten om te gaan gedurende hydrologische modelkalibratie, wordt 

in Hoofdstuk 7 het Simultaneous Optimization and Data Assimilation (SODA) framework 

gepresenteerd, die de parameter-zoekefficiëntie van het SCEM-UA-algoritme (Hoofdstuk 3) en 

de kracht en efficiëntie van de Ensemble Kalman Filter (EnKF) combineert om tegelijkertijd 

parameters en toestandsvariabelen in hvdrologische modellen te schatten. In dit Hoofdstuk 

wordt ook een niet-parametrische methode besproken, die uitermate geschikt is om de 

meetfouten van outputdata te schatten. Het nut en de toepasbaarheid van het SOD A framework 

wordt vervolgens geïllustreerd aan de hand van twee verschillende casestudies. De eerste studie 

betreft het hoog-niet-lineaire, drieparameter-Lorenz-model, en heeft aangetoond dat het SODA 

framework inderdaad tegelijkertijd parameters en toestanden kan schatten, wanneer het 

geconfronteerd wordt met bijna-chaotisch gedrag. In de tweede studie is SODA toegepast op 

een simpel, conceptueel rivierafvoermodel, gebruikmakend van data van het Leaf River-

stroomgebied in Mississippi. Het vermogen van SODA om op een juiste wijze met input-, 

output-, parameter- en modelfouten om te gaan, resulteert in meer realistische parameter- en 

modelonzekerheden. Voorts levert een gedetailleerde interpretatie van de berekende recursieve 

toestandsaanpassingen met SODA waardevolle informatie op, die direct gebruikt kan worden 

om de proceskennis in hydrologische modellen te verbeteren. 

Ter afsluiting van dit proefschrift wordt in Hoofdstuk 8 een epiloog gepresenteerd. Hier 

worden een aantal belangrijke vraagstukken behandeld, die met behulp van de SCEM-UA, 

PIMLI, MOSCEM-UA, and SODA algoritmen nu beantwoord kunnen worden. Ook wordt hier 

een richting geschetst voor mogelijk vervolg onderzoek. 
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