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Samenvatting
De toenemende vraag naar informatie door het milieu- en natuurbeleid heeft geleid tot de uitbouw 
van een groot aantal meetnetten. Echter, een groter gegevensaanbod garandeert geen toename van 
de gewenste kennis. In de eerste plaats moet goed nagedacht worden over de omvang en aard van 
de gegevens die nodig zijn om de informatiebehoefte in te vullen en bij te dragen aan de beleidswer-
king.
Met deze leidraad bieden we een denkkader aan om een meetnet voor milieu- en natuurinformatie 
tijdens de ontwerp- of evaluatiefase beter af te stemmen op de informatienoden van het beleid. Het 
ontwerpen van een kwaliteitsvol meetnet is een interactief en interdisciplinair proces dat een nauwe 
en herhaalde samenwerking vereist tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de meetnetont-
werper, bijgestaan door domeinexperts, methodologen en statistici. De versie van de leidraad die u 
nu in handen heeft, richt zich tot de meetnetontwerper en concentreert zich op de taken die u moet 
uitvoeren.

Inleiding en leeswijzer
In het eerste, inleidende hoofdstuk schetsen we de kringloop van informatie geleverd door een be-
leidsgericht meetnet. We introduceren het concept ‘meetnetontwerp’, waarbij we dezelfde stappen 
beschouwen als deze die de meetnetinformatie uiteindelijk zal doorlopen. Het uiteindelijke streefdoel 
hierbij is om de gegenereerde gegevens zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de informatiebehoefte 
van de opdrachtgever. 
Zonder systematische aanpak is het ontwerp van een meetnet een complex en omstandig proces. 
Daarom hebben we het proces opgedeeld in vijf fasen die we in een logische volgorde doorlopen. De 
bespreking van deze vijf fasen maakt de hoofdmoot uit van deze leidraad.
Daarnaast gaan we in de inleiding in op drie meetnetkenmerken (doelstelling, functie en context) 
die van essentieel belang zijn voor het omschrijven van de informatiebehoefte en belangrijke conse-
quenties hebben voor het meetnetontwerp. De doelstelling omschrijven we als toestandsopvolging 
(‘surveillance’) of monitoring. We maken een onderscheid tussen meetnetten met een signalerende 
en een controlerende functie. De meetnetinformatie kan gebruikt worden binnen een programma- of 
projectcontext. 
Tot slot schetsen we in het inleidende hoofdstuk de draagwijdte van deze leidraad en geven we een 
leeswijzer mee waarin we o.a. de opbouw van de verschillende hoofdstukken bespreken.

In wat volgt bespreken we beknopt de taken en acties in elk van de vijf fasen van het meetnetont-
werp.

Fase I: Prioriteren van de informatiebehoeften 
Het belangrijkste aandachtspunt is hier het bereiken van de maximale inhoudelijke kwaliteit van 
de meetnetgegevens: het genereren van relevante, toegankelijke en toepasbare informatie voor de 
opdrachtgever.
Het ontwerp van een meetnet gaat uit van een (generieke) vraag naar informatie door de opdracht-
gever. In de meeste gevallen is de initiële informatiebehoefte vrij vaag omschreven. Daarom moet u 
als meetnetontwerper samen met de opdrachtgever voldoende aandacht besteden aan een grondige 
analyse van welk type informatie nodig is en hoe deze informatiebehoefte kadert in de taken van 
de opdrachtgever. Daartoe moet hij/zij zo goed mogelijk expliciteren waarom hij/zij behoefte heeft 
aan bepaalde informatie. U maakt een systematische beschrijving van de informatievragen en van de 
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meetnetkenmerken die ze vereisen. Daarnaast moet u voldoende wetenschappelijke kennis opdoen 
over de te meten doelpopulatie en tevens een zicht krijgen op het aanbod van mogelijk relevante ge-
gevens (uit bestaande meetnetten en andere gegevensbronnen). Ook de randvoorwaarden (budget-
tair, tijdsgebonden, e.a.) moeten duidelijk in kaart gebracht worden.
Op basis van een synthese van de opgedane kennis, zoekt u naar overeenkomsten tussen de vraag 
naar informatie en het bestaande gegevensaanbod. Dat zal toelaten om de informatieleemte te iden-
tificeren die het nieuw te ontwerpen meetnet moet invullen. Hierbij moet u, in samenwerking met de 
opdrachtgever, de informatiebehoeften rangschikken naar belangrijkheid. Voor elk van de informa-
tievragen specificeert u de belangrijkste kenmerken van het te ontwerpen meetnet. Mogelijk kunnen 
niet alle vragen met eenzelfde meetnetontwerp beantwoord worden. Dat betekent dat een verdere 
bijstelling of afzwakking van de informatievragen nodig is. Hierbij moeten vermoedelijk enkele funda-
mentele keuzes gemaakt worden over de inhoudelijke prioriteiten van het meetnet. Het eindresultaat 
is een opgave van duidelijk omschreven prioritaire vragen, met de belangrijkste vereiste meetnet-
kenmerken. Deze vragen zullen het verdere meetnetontwerp sturen. Ook maakt u een (ruwe) schat-
ting van het totale bereik van alle kosten voor de implementatie en opvolging van het meetnet.
We benadrukken dat het selecteren en omschrijven van de prioritaire vragen een gedeelde verant-
woordelijkheid is van u en de opdrachtgever. Indien te weinig aandacht uitgaat naar deze interactie, 
dan is de kans groot dat een meetnet ontworpen wordt zonder een duidelijke doelomschrijving of op 
basis van valse verwachtingen. 

Fase II: Uitwerken van de gegevensinzameling
In deze fase besteedt u aandacht aan de numerieke kwaliteit van de gegevens: (1) het schatten van 
parameters en (2) het toetsen van statistische hypothesen. 
Daartoe moeten de prioritaire vragen verder uitgediept worden door ze te vertalen naar meetvragen 
en hypothesen. Voor elke prioritaire vraag behandelt u volgende aspecten: (1) Welke gegevens inza-
melen? (2) Hoe de steekproefpunten trekken? (3) Hoeveel en hoe vaak gegevens inzamelen? (4) Hoe 
het steekproefpunt lokaliseren en hoe de meetobjecten selecteren en de meetvariabelen opmeten? 
en (5) Wat is de kostprijs van de gegevensinzameling?
Na een synthese van deze informatie vergelijkt u de meetnetkenmerken van de verschillende pri-
oritaire vragen en meetvragen en zoekt u naar overeenkomsten en belangrijke verschillen. Hierbij 
beschouwt u ook de schattingen van de kostprijs. In samenspraak met de opdrachtgever moet u 
de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar afwegen en, indien nodig, duidelijke keuzes 
maken. Met name moeten jullie beslissen voor welke prioritaire vragen de informatiebehoefte bijge-
steld, afgezwakt of zelfs geschrapt moet worden. 
In een volgende stap onderzoekt u meer gedetailleerd de uiteenlopende opties om de overblijvende 
prioritaire vragen en meetvragen te beantwoorden. Dat gebeurt best a.d.h.v. een kosteneffectivi-
teitanalyse. Dat betekent een analyse van de effectiviteit (numerieke uitkomst van het meetnet) in 
functie van de kosten van de verschillende onderdelen van het steekproefontwerp.
Het uiteindelijke resultaat van Fase II is een gedetailleerd ontwerpscenario voor het meetnet dat zo 
goed mogelijk tegemoet komt aan de verschillende prioritaire vragen en verwachtingen ten aanzien 
van het meetnet. Hierbij voegt u een duidelijke kostenraming.

Fase III: Plannen van de gegevensverwerking 
In deze fase wordt een strategie uitgetekend om de ‘gegevensstroom’ te beheersen en de meetge-
gevens optimaal te verwerken. Op die manier maakt u een voorafspiegeling van hoe de toekomstige 
meetnetbeheerder met de gegevens zal omgaan. 
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U werkt eerst een blauwdruk uit van een goed opgebouwde en goed gedocumenteerde databank die 
moet instaan voor een kwaliteitsvolle gegevensopslag. Vervolgens tekent u een werkwijze uit voor de 
gegevensverwerking. Deze verloopt in drie stappen: (1) van meetgegevens naar analysevariabelen; (2) 
statistische analyses; (3) interpretatie van de resultaten.
We benadrukken dat deze aspecten reeds aandacht moeten krijgen vóór de start van het meetnet. 
Op deze manier kan u uitzoeken of er nog tekortkomingen schuilen in de gegevens. Dat is essentieel 
omdat keuzes m.b.t. de gegevensinzameling heel sterk de mogelijkheden tot gegevensverwerking en 
dus de output van het meetnet determineren.
Tevens is het belangrijk dat u een zo concreet mogelijk beeld geeft van de voorziene resultaten van 
het meetnet, zodat de opdrachtgever kan aangeven in welke mate de verwachtingen worden ingelost. 
Indien aanpassingen aan het meetnetontwerp nodig zijn, dienen mogelijk bepaalde facetten van de 
gegevensinzameling bijgesteld te worden (terugkoppeling naar Fase II).

Fase IV: Plannen van de rapportering en communicatie
Om een effectief en optimaal gebruik van de meetnetresultaten te garanderen, is op voorhand een 
reflectie nodig over de best mogelijke manier om de meetnetresultaten te communiceren naar de 
opdrachtgever en eventuele andere doelgroepen. U zoekt uit met welke eindproducten zo doelgroep-
gericht en efficiënt mogelijk kan ingespeeld worden op de specifieke informatiebehoeften. Soms zal 
het volstaan om slechts één eindproduct af te leveren. In andere gevallen is het echter aan te raden 
meerdere producten uit te brengen, omdat de vorm waaronder en de cyclus waarmee de resultaten 
gepresenteerd moeten worden te ver uiteen liggen.
Dat alles wordt concreet gemaakt door het uitwerken van een communicatiestrategie en een beschrij-
ving van de gewenste eindproducten, met een kostenraming. Daarnaast moet een langetermijnplan-
ning aangeven welke instantie zal instaan voor welk eindproduct en met welke cyclus het product zal 
uitgebracht of geactualiseerd worden. Op basis van deze informatie moet de opdrachtgever beslissen 
welke eindproducten het meetnet zal genereren. 

Fase V: Laatste voorbereidingen, implementatie en kwaliteits-
zorg
Na het beëindigen van de eerste vier fasen, moet de opdrachtgever beslissen over het al dan niet 
daadwerkelijk opstarten van het meetnet. Indien het meetnet wordt opgestart, dan moeten u en/of 
de toekomstige meetnetbeheerder nadenken over de implementatie en verdere kwaliteitszorg van het 
meetnet. 
Voor de start van het meetnet, of van een proefproject, moeten eerst een aantal praktische en opera-
tionele aspecten uitgeklaard worden, waaronder de begroting, personeelsplanning en werkplanning. 
Daarnaast is het belangrijk dat het hoe en waarom van het meetnet voldoende gedocumenteerd wordt. 
Opdat het meetnet in de praktijk goed zou functioneren, moeten u en/of de toekomstige meetnetbe-
heerder nadenken over de kwaliteitszorg gedurende de gegevensinzameling, -opslag en -verwerking. 
Aanpassingen aan het meetnetontwerp moeten goed geargumenteerd en beschreven worden. Ook 
moet bij het gebruik van vaste (dure) meetinstallaties nagedacht worden over een langetermijnplan-
ning voor het onderhoud en de vervanging van de installaties. Tot slot moet begroot worden op welke 
momenten een kritische evaluatie of audit van het meetnet doorgevoerd zal worden.
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Inleiding en leeswijzer
Doel van deze leidraad
De vragen en verwachtingen t.a.v. het milieu- en natuurbeleid worden meer en meer veelzijdig en 
complexer. Ondermeer daarom groeit vanuit die hoek de behoefte aan betrouwbare gegevens over 
de geografische spreiding en/of de tijdsgebonden veranderingen van relevante variabelen. Deze in-
formatie moet toelaten om de noodzaak tot het nemen van gepaste beleids- en beheersmaatregelen 
te signaleren en te kwantificeren en om de genomen maatregelen te controleren en evalueren. Dat 
maakt het mogelijk de gedane investeringen te verantwoorden. Binnen het beleid leeft dus de vraag 
naar de uitbouw van meetnetten die zorgen voor een breder, dieper en beter toegankelijk gegevens-
aanbod. Een groter gegevensaanbod garandeert echter geen toename van de gewenste kennis. In de 
eerste plaats moet goed nagedacht worden over de aard van de gevraagde informatie en daarop aan-
sluitend de omvang en aard van de gegevens die nodig zijn om de informatiebehoefte in te vullen en 
bij te dragen aan de beleidswerking. 

Met deze leidraad bieden we een denkkader aan om een meetnet voor milieu- en natuurinforma-
tie tijdens de ontwerp- of evaluatiefase beter af te stemmen op de informatienoden van het beleid. 
Hierbij onderscheiden we twee essentiële aspecten. Vooreerst moeten de meetnetgegevens een hoge 
inhoudelijke kwaliteit hebben en relevante, toegankelijke en toepasbare informatie genereren voor 
de opdrachtgever. Daarnaast moet bijzondere aandacht gaan naar de numerieke kwaliteit van de 
geleverde informatie: de meetnetgegevens moeten zo verzameld worden dat ze toelaten om met 
de gewenste statistische betrouwbaarheid conclusies te formuleren. Hierbij zijn aspecten van steek-
proefontwerp en –grootte van essentieel belang. Op deze manier kan het resulterende cijfermateriaal 
een (deel van het) antwoord geven op de gestelde vragen en dus instaan voor een betere empirische 
onderbouwing en aansturing van het milieu- en natuurbeleid (“evidence based policy”).
Het afstemmen van de meetnetinformatie op de vragen vanuit het beleid vereist een nauwe en her-

CITAAT Programmabureau Meetstrategie 2000+
‘Meten is weten’, wordt gezegd. Maar met het beschikbaar komen van steeds grotere hoeveel-
heden meetgegevens … is vooral de eenvoud van deze oude waarheid bedrieglijk geworden. De 
tijden zijn veranderd. … waterbeheer … vereist een uitgekiende strategie om de meetgegevens in 
te winnen en beschikbaar te stellen. ‘Weten wat te meten’ is de uitdaging van vandaag.

CITAAT Vos et al. (2000)
Surprisingly enough, many ecological monitoring systems are lacking clear purposes. A mere 
‘knowing-what-is-going-on’ argument often seems to motivate the effort. However, such a vague 
argument can not be used to derive clear objectives and will easily lead to ‘datacleptomania’, i.e. 
the uncontrolled desire to collect more data. 
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haalde samenwerking tussen enerzijds 
de opdrachtgever en anderzijds de 
meetnetontwerper, bijgestaan door 
domeinexperts, methodologen en sta-
tistici. Het ontwerpen van een kwali-
teitsvol meetnet is dus een interactief 
en interdisciplinair proces. Aangezien 
de achtergronden, competenties en taken 
van opdrachtgever en meetnetontwerper 
sterk kunnen verschillen, hebben we twee 
versies van de leidraad uitgewerkt. 

De versie die u nu in handen heeft, richt zich tot 
de meetnetontwerper en concentreert zich op de 
taken die u als meetnetontwerper moet uitvoeren. De 
specifieke taken van de opdrachtgever worden hier beknopt 
weergegeven, maar komen uitgebreid aan bod in de leidraadversie 
voor de opdrachtgever.

De vijf fasen van een meetnetontwerp

De informatie geleverd door een meetnet doorloopt een kringloop van stappen (Figuur 1; linkerhelft). 
Het ontwerp situeert zich tussen de initiële vraag naar informatie en de daadwerkelijke gegevensinza-
meling. Dat ontwerp is een complex proces waarbij tal van beslissingen genomen moeten worden die 
onderling van elkaar afhangen. Uitgaande van conceptuele beschouwingen en op basis van een evaluatie 
van bestaande meetnetten stellen meerdere auteurs (o.a. Noss, 1999; Vos et al., 2000) dat we tijdens 
het ontwerp van een meetnet een aantal stappen in logische volgorde moeten doorlopen. De centrale 
gedachte hierbij is dat het opzetten van een meetnet moet uitgevoerd worden met eenzelfde ernst en 
op een gelijkaardige wijze als deze waarmee een goede wetenschapper werkt aan het ontwerp van een 
wetenschappelijk onderzoek.

AANDACHTSPUNT
Een wetenschappelijk onderzoeksprogramma of –voorstel gaat uit van een initiële probleemstel-
ling (“original concern”), die vertaald wordt naar specifieke onderzoeksvragen, vaak geformu-
leerd als toetsbare hypothesen. Hierna legt de onderzoeker vast hoe de informatie, vereist om 
die hypothesen te toetsen, zal verzameld worden. Dat omvat het bepalen van de proefopzet, de 
te meten variabelen, de vereiste steekproefgrootte en het nodige aantal herhalingen van het 
experiment, de specifieke meetmethoden en het beheer en de statistische verwerking van de te 
verzamelen gegevens. Ook wordt ingegaan op de rapportage en communicatie van de uiteinde-
lijke resultaten.
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Naar analogie met de generieke werkwijze voor het ontwerpen van wetenschappelijk onderzoek, heb-
ben we een procedure uitgewerkt voor het ontwerpen van een doordacht en doelgericht meetnet. 
Deze werkwijze, die we schematisch voorstellen in Figuur 1, zal in deze leidraad uitvoerig worden toe-
gelicht. Het onderliggende principe is dat we tijdens het ontwerp van een meetnet dezelfde stappen 
moeten beschouwen als de stappen die de gegenereerde informatie zal doorlopen, met als uiteindelijk 
streefdoel dat de voorziene gegevens zo goed mogelijk aansluiten bij de informatiebehoefte van de 

opdrachtgever. 

Ter inleiding gaan we nu bondig in op vijf fasen die nodig zijn voor het ontwerpen /evalueren en imple-
menteren van een beleidsgericht meetnet:

Fase I. Prioriteren van de informatiebehoeften: interactie tussen opdrachtgever en meetnetontwerper 
die zal leiden tot de afbakening van de prioritaire vragen die het meetnet moet beantwoorden en 
specifi catie van de belangrijkste daartoe vereiste meetnetkenmerken. 

Fase II. Uitwerken van het steekproefontwerp en de gegevensinzameling: gedetailleerde specifi catie van 
de vereiste gegevensinzameling en geassocieerde kosten om te komen tot een optimale informa-
tieverstrekking in functie van het beschikbare budget.

Fase III. Plannen van de gegevensverwerking: zo gedetailleerd mogelijk concretiseren van de gegevens-
opslag en -verwerking en de interpretatie van de analyseresultaten om te komen tot een vooraf-
spiegeling van de toekomstige meetnetresultaten.

Fase IV. Plannen van de rapportering en communicatie: opstellen van een communicatiestrategie in func-
tie van de informatiebehoefte van de opdrachtgever en andere doelgroepen.

Fase V. Laatste voorbereidingen, implementatie en kwaliteitszorg: uitwerken van operationele aspecten 
(begroting, personeelsplan, kwaliteitszorg) voor de eigenlijke start van het meetnet.

(Evaluatie)
informatiebehoefte

FASE V
Implementatie 

en kwaliteitszorg

FASE I
Prioriteren
behoeften

FASE II
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inzameling
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Figuur 1: Schematische weergave van de kringloop van informatie geleverd door een beleidsgericht meetnet. Het meetnetontwerp 
(bruine achtergrond) wordt geïnitieerd door de informatiebehoefte en omvat vier fasen met onderlinge afstemmingen en 
mogelijke terugkoppelingen. Pas na een voldoende afstemming van de voorziene eindresultaten op de prioritaire informa-
tiebehoeften wordt overgegaan tot de implementatie (Fase V) en de start van de gegevensinzameling. 
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Het ontwerpen van een meetnet in verschillende fasen en op een wetenschappelijk geijkte manier biedt 
vele voordelen:

De opdrachtgever en u beschikken over een gemeenschappelijk denk- en werkkader dat helpt om 
op systematische wijze de verschillende stappen opeenvolgend te doorlopen. 
De opdeling in een beperkt aantal fasen met duidelijke beslissingsmomenten draagt ertoe bij 
dat het besluitvormingsproces transparant en overzichtelijk verloopt. Op het einde van elke fase 
moet u samen met de opdrachtgever kritisch evalueren of aan alle criteria voldaan is. Dat moet 
ervoor zorgen dat tijdig het signaal komt dat het meetnetontwerp niet beantwoordt aan de wen-
sen van de opdrachtgever, zodat nog een bijsturing mogelijk is. Vooral wanneer de oorspronkelij-
ke meetdoelen of verwachtingen niet ingelost kunnen worden, blijft op die manier het draagvlak 
bij de opdrachtgever intact.
Elke fase van het ontwerp omvat een aantal kenmerkende taken en genereert een specifieke out-
put. Hierdoor kunnen u en de opdrachtgever op het juiste moment de gepaste aspecten behan-
delen en de nodige keuzes maken. Zo wordt bv. duidelijk dat bij het afbakenen van de prioritaire 
vragen (Fase I) in principe nog niet moet worden nagedacht over de manier waarop de gegevens 
lokaal ingezameld (Fase II) of verwerkt (Fase III) zullen worden.
Elke stap bouwt verder op de fundamenten van de vorige, maar dat neemt niet weg dat het ont-
werpen van een meetnet een iteratief proces is, waarbij terugkoppeling naar en interactie tussen 
de verschillende fasen plaatsvindt. Zo kunnen bv. aspecten van het steekproefontwerp (Fase II) 
leiden tot het bijsturen, of zelfs schrappen, van een van de prioritaire vragen (Fase I), of kunnen 
vereisten m.b.t. de gegevensanalyse (Fase III) een herziening van de gegevensinzameling (Fase II) 
of zelfs van de prioritaire vraagstelling (Fase I) vereisen. 

De taken en acties die in elk van de vijf fasen ondernomen moeten worden, komen uitgebreid aan bod in de 
volgende hoofdstukken van deze leidraad.

‘Beleidsgerichte meetnetten’: enkele toelichtingen 
Wat zijn ‘beleidsgerichte meetnetten’? 
Een meetnet is een instrument om de relevante kenmerken van een doelpopulatie op te volgen door op 
regelmatige tijdstippen goedgekozen variabelen op te meten, volgens een gestandaardiseerde methode, 
in een stelsel van meetplaatsen.  Een doelpopulatie is de verzameling van populatie-elementen waarover 
we informatie willen inwinnen en eventueel een uitspraak willen doen. Wanneer de metingen op een con-
sistente manier en over een voldoende lange tijdsperiode herhaald worden, is het mogelijk evoluties in de 
toestand van de doelpopulatie waar te nemen.

DEFINITIE
Een beleidsgericht meetnet is een meetnet dat in opdracht van beleidskringen de toestand en 
evolutie van een bepaalde doelpopulatie beschrijft. Het adequaat functioneren van een beleids-
gericht meetnet vereist een afstemming van de meetnetdoelstellingen, de gegevensinzameling, 
de gegevensverwerking en de rapportage op de informatiebehoefte van het beleid. Kortom, de 
meetnetgegevens moeten beleidsrelevant zijn en gebruikt worden met een duidelijk omschreven 
doel.
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Meetnetten (voor milieu en natuur) worden quasi altijd uitgetekend als een steekproef. Het is immers 
financieel en praktisch niet haalbaar om op alle plaatsen in een bepaald gebied of regio metingen uit te 
voeren. Bovendien is dat ook niet nodig: een representatieve selectie van populatie-elementen in functie 
van de vraag naar gegevens volstaat om voldoende betrouwbare informatie aan te leveren.

Om op basis van steekproefgegevens conclusies te formuleren over de doelpopulatie is het noodzakelijk 
gebruik te maken van statistiek. U moet statistiek opvatten én gebruiken als een coherent geheel van 
concepten en inzichten die leiden tot een wetenschappelijke aanpak van (beleids)gerichte vragen. De be-
langrijkste toepassingsgebieden van meetnetgegevens zijn dan ook: (1) het schatten van kenmerken van 
de doelpopulatie (bv. een gemiddelde waarde, een percentage) en (2) het toetsen van statistische hypo-
thesen (bv. het detecteren van een verschil tussen meerdere groepen uit de doelpopulatie, het detecteren 
van een trend in de tijd). De noodzaak om statistiek toe te passen betekent dat niet enkel aandacht moet 
uitgaan naar de statistische analyse van de gegevens. In de eerste plaats moet gestreefd worden naar een 
kwaliteitsvolle gegevensinzameling die is afgestemd op de informatievragen en die strookt met de rand-
voorwaarden van de analyses. 

Beleids- en beheersinstanties hebben diverse informatiebehoeften. Ook vragen over eenzelfde thema (bv. 
waterkwaliteit) kunnen sterk uiteenlopen en vereisen vaak een andere aanpak en een verschillend meet-
netontwerp. Het is een diepgewortelde, maar ook grote misvatting dat één meetnet de informatie kan 
verschaffen die nodig is om de diverse vragen t.a.v. een bepaald thema (bv. luchtverontreiniging) te be-
antwoorden. In dat opzicht is het van essentieel belang om eerst in te gaan op de begrippen doelstelling, 
functie en context. Dat zijn drie meetnetkenmerken die van essentieel belang zijn voor het omschrijven van 
de informatiebehoefte en belangrijke consequenties hebben voor het meetnetontwerp. 

De doelstelling van meetnetten 
We maken een onderscheid tussen twee, deels overlappende doelstellingen: toestandsopvolging en mo-
nitoring.

(1) Toestandsopvolging (“surveillance”) definiëren we als de periodieke herhaling van een gestan-
daardiseerde bemonstering van variabelen die toelaat de toestand en evolutie van een doelpopu-
latie te beschrijven. 
Toestandsopvolging is vaak een essentieel middel om kennis te vergaren over de (snelheid en va-
riabiliteit van) veranderingen die optreden in de omgeving en heeft daarbij de belangrijke functie 
om mogelijke problemen en eventueel negatieve evoluties te identificeren. Dergelijke kennis-
ontwikkeling is vaak een eerste stap tot het nemen van beleidsmaatregelen en kan wijzen op de 

AANDACHTSPUNT
Merk op dat zowel in wetenschappelijke als beleidskringen diverse termen in uiteenlopende beteke-
nissen worden gebruikt (denken we maar aan het containerbegrip ‘monitoring’). In Vlaanderen (en 
vele andere regio’s) bestaat nog geen consensus over de te gebruiken terminologie. In deze leidraad 
wordt op consistente wijze een terminologie gehanteerd die aansluit bij de meest gang  bare betekenis 
van de termen in wetenschappelijke werken. 



noodzaak om normen of streefwaarden te ontwikkelen en in te stellen.
(2) Monitoring wordt omschreven als toestandsopvolging waarbij de evolutie van een doelpopulatie 

vergeleken wordt met a priori vastgestelde normen, referentiewaarden of doelstellingen. Een erg 
strikte benadering van monitoring vereist een precieze, kwantitatieve formulering van de streef-
waarden. Een minder beperkende benadering hanteert de uitgangssituatie (i.e. de toestandsbe-
schrijving tijdens de eerste meetperiode) als referentiebeeld waarmee we de latere metingen 
kunnen vergelijken. Bij een meetnet met als doelstelling monitoring is het essentieel dat het ont-
werp wordt afgestemd op de mogelijkheid om afwijkingen van de gestelde normen te detecteren 
met een redelijke waarschijnlijkheid. 
Daarenboven spelen meetnetten met als doelstelling monitoring een specifieke rol in het be-
leidsbeslissingsproces. Meer bepaald geven de resultaten signalen naar beleidsmakers zodat zij 
(idealiter) kunnen fungeren als een soort thermostaat. Hiermee bedoelen we dat beleidsmakers 
- door het nemen van gepaste beleidsmaatregelen - instaan voor het behoud van een vooropge-
stelde kwaliteit van de ons omringende natuur en het leefmilieu.

Uit deze omschrijvingen volgt dat de doelstelling van een aantal meetnetten in de natuur- en milieusector 
ten onrechte wordt omschreven als “monitoring”. Want vaak zijn geen normen of expliciet geformuleerde 
streefdoelen voorhanden en kan het beleid niet regulerend optreden. De doelstelling van deze meetnetten 
beperkt zich tot toestandsopvolging.

De functie van meetnetten 
Naast de doelstelling kunnen we aan meetnetten een signalerende dan wel een controlerende functie 
toekennen.

(1) Een meetnet met een signalerende functie volgt de toestand van de doelpopulatie op en pikt 
eventuele (negatieve) evoluties tijdig op (“early warning”). Indien gegevens over drukfactoren 
beschikbaar zijn, kunnen deze een aanwijzing geven omtrent de mogelijke oorzaken van de waar-
genomen veranderingen. 

(2) Een meetnet met een controlerende functie staat in voor de opvolging van het effect van be-
paalde beleids- of beheersmaatregelen of maatschappelijke activiteiten of ontwikkelingen. Dat 
impliceert dat binnen de doelpopulatie een duidelijk onderscheid aanwezig is tussen elementen 
die wel of niet onderworpen werden aan de relevante maatregel of activiteit. Ook hier kunnen we 
extra (druk)factoren opmeten om het meetnet oorzaakgevoeliger maken. 

Het evalueren van het effect van een (beleids)maatregel vereist een meetnet met een controlerende func-
tie. Hierbij gaat men er van uit dat de waargenomen veranderingen kunnen toegeschreven worden aan 
de specifieke maatregelen die daartoe zijn genomen. Dat is echter minder evident dan het lijkt. Immers, 
het beleid kan zijn doel bereiken doordat de omstandigheden meezitten (bv. minder dagen met ozonover-
schrijding door drie opeenvolgende jaren met veel neerslag en weinig zon), onder invloed van ander beleid 
(bv. minder nitraten in het oppervlaktewater door een afbouw van de veestapel), onder invloed vanuit het 
buitenland (bv. afname luchtverontreiniging vanuit het Ruhrgebied), enz.  

Om de causale rol van een bepaalde maatregel aan te tonen, is strikt genomen een opzet nodig waarbij er 
ook een controlegroep is én waarbij de twee groepen (maatregel en controle) op een aselecte manier wor-
den samengesteld. Als we alleen de evolutie na een bepaalde maatregel opvolgen (bv. door te vergelijken 
met de nulsituatie), dan kunnen we niet uitsluiten dat deze evolutie niet zou plaats gevonden hebben zon-
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der deze maatregel. We moeten dus ook meetplaatsen hebben waar de maatregel niet wordt uitgevoerd. 
Maar ook dat geeft geen sluitende garanties, want het zou kunnen dat een maatregel op een bepaalde 
plaats wordt uitgevoerd precies omdat daar het meeste effect verwacht wordt of omdat de maatregel daar 
het meest nodig is.

Er worden dus hoge eisen gesteld aan het ontwerp van een meetnet met controlerende functie. In de prak-
tijk zal het niet altijd haalbaar zijn om aan deze norm te beantwoorden en moeten we met minder tevreden 
zijn. Dan moeten we de resultaten uiterst voorzichtig interpreteren en trachten om op andere manieren 
de lacunes in het proefopzet te compenseren. Bijvoorbeeld, de trends binnen een bepaald gebied na een 
bepaalde maatregel kunnen vergeleken worden met globale evoluties, al dan niet in het buitenland. Vaak 
is het ook noodzakelijk om extra variabelen op te nemen die de invloed meten van factoren die we niet 
kunnen controleren. Dat maakt het mogelijk om betere uitspraken te doen over het werkelijke effect van 
de beoogde maatregelen.

Typologie van meetnetten
De combinatie van doelstelling en functie levert vier types meetnetten (zie Figuur 2). Merk op dat de doel-
stelling en functie van een meetnet in de eerste plaats een inhoudelijk keuze is die een invloed zal hebben 
op de toepassingsmogelijkheden en reikwijdte van het meetnet. Ook kan deze keuze resulteren in een an-
der steekproefontwerp en/of gegevensinzameling. De methode om te komen tot het steekproefontwerp 
en de variabelenkeuze blijft echter dezelfde.

Figuur 2: Vier types beleidsgerichte meetnetten, afhankelijk van de combinatie van de doelstelling (toestandsopvolging of monito-
ring) en de functie (signalerend of controlerend) van het meetnet (gebaseerd op Van Reeth et al.,  2006). 
(T = waargenomen toestand op tijdstippen T1 en T2, X = waargenomen toestand zonder beleids- of beheersmaatregelen 
(referentie), D = gekwantificeerd streefdoel).

(1) Toestandsopvolging sensu stricto: dergelijk meetnet volgt de toestand van de doelpopulatie 
op (signalerende functie) bij afwezigheid van vooropgestelde doelen (toestandsopvolging sensu 
lato).
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Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie op van de ozonconcentratie in enkele belangrijke ste-
den in Vlaanderen

(2) Evaluatie van doelbereiking: een meetnet dat de toestand van de doelpopulatie opvolgt (signa-
lerende functie) en de waargenomen evoluties vergelijkt met a priori geformuleerde doelen of 
normen (monitoring). 

Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie op van de nitraatconcentratie in oppervlaktewater en 
vergelijkt die met de drempelwaarde (50 mg/l) uit de Nitraatrichtlijn van het Mestactieplan.

(3) Effectopvolging: dergelijk meetnet staat in voor de opvolging van het effect van bepaalde maat-
regelen of activiteiten (controlerende functie) bij afwezigheid van vooropgestelde doelen (toe-
standsopvolging sensu lato). Het meetnet beperkt zich tot een beschrijving van de veranderin-
gen bij aan- en afwezigheid van de gegeven maatregel.

Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie van de ozonconcentratie op in zes Vlaamse steden. In 
drie van deze steden worden sinds 2005 maatregelen genomen om het verkeer te beperken. In 
de drie overige steden geldt geen verkeersbeperking.

(4) Evaluatie van effectiviteit: een meetnet dat de veranderingen van een doelpopulatie opvolgt bij 
aan- en afwezigheid van een bepaalde maatregel (controlerende functie) en dat de waargeno-
men evolutie vergelijkt met voorafgaand geformuleerde doelen (monitoring). Dergelijk meetnet 
gaat na in hoeverre de genomen maatregel bijdraagt tot het bereiken van de gestelde doelstel-
lingen of normen.

Een meetnet volgt sinds 2000 de evolutie op van de nitraatconcentratie in oppervlaktewater en 
dat zowel in gebieden waar wel als waar geen maatregelen voor mestspreiding werden geno-
men. Zo wordt opgevolgd in welke mate mestspreiding bijdraagt tot het halen van de drempel-
waarde (50 mg/l) uit de Nitraatrichtlijn van het Mestactieplan. 

AANDACHTSPUNT
Het expliciet formuleren van de doelstelling en functie van een meetnet is een essentiële stap in 
de eerste fase van het meetnetontwerp. Ook al kunnen bepaalde meetnetten meerdere functies 
en/of doelstellingen hebben, het expliciteren van het ‘waarom’ van de keuze voor een bepaalde 
functie en doelstelling zal u tijdens de verschillende fasen van het meetnetontwerp helpen de 
juiste keuzes te maken. Want de functie en doelstelling van een meetnet beïnvloeden in belang-
rijke mate het verdere meetnetontwerp.

De context van meetnetten 
Ongeacht de doelstelling en functie, is het cruciaal een onderscheid te maken tussen meetnetten op basis 
van de context waarbinnen de informatie gebruikt zal worden.

(1) In een programmacontext (in de literatuur ook aangegeven met de term “strategische context”) 
wil de opdrachtgever, ter ondersteuning van strategische beslissingen, beschikken over cijfers die 
de globale toestand en de evolutie van een verzameling elementen beschrijven. De aangeleverde 
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informatie moet geschikt zijn om de omvang van de noden in te schatten en prioriteiten te leggen 
(signalerende functie) of om pakketten van maatregelen te evalueren (controlerende functie).

(2) In een projectcontext wil de opdrachtgever informatie verkrijgen over specifieke elementen, vaak 
omwille van concrete knelpunten of maatregelen (reeds uitgevoerd of nog uit te voeren). Deze 
informatie moet toelaten om na te gaan waar en in welke mate bepaalde (negatieve of positieve) 
evoluties optreden (signalerende functie) en/of om het effect van een specifieke maatregel in te 
schatten (controlerende functie).

Deze opdeling heeft belangrijke gevolgen voor het steekproefontwerp. 

Om goed te weten waarop de globale cijfers betrekking hebben, is het essentieel om in een programma-
context de doelpopulatie precies te omschrijven en om hieruit een representatieve steekproef van popu-
latie-elementen te trekken. Dat is de beste garantie dat de steekproef een onvertekend beeld zal leveren 
van de doelpopulatie. De informatie van een individueel element (= steekproefpunt) is echter vaak weinig 
of niet bruikbaar om de toestand ervan te beschrijven. We hebben immers geen herhalingen op het niveau 
van het element en bijgevolg geen zicht op de grootte van de lokale variabiliteit.

In een projectcontext ligt de focus op het verkrijgen van precieze informatie over een of enkele specifieke 
elementen. Bij het steekproefontwerp moeten we er voor zorgen dat de betrokken elementen voldoende 
betrouwbaar in kaart worden gebracht. Vanuit een statistisch oogpunt is het daarom belangrijk elk ele-
ment op een representatieve en voldoende intensieve manier (voldoende herhalingen) te bemonsteren.

Het is verleidelijk om de gegevens uit afzonderlijke al dan niet gelijkaardige meetnetten in een project-
context te bundelen, om hieruit informatie voor een hele populatie af te leiden. Hiervoor is er echter geen 
statistische basis, aangezien de individuele elementen geen aselecte steekproef vormen uit een vooraf 
omlijnde doelpopulatie.

De ozonconcentratie in de lucht wordt gemeten op een reeks aselect gekozen meetpunten verspreid 
over heel Vlaanderen. Dergelijk meetnet in een programmacontext en met een signalerende functie 
laat toe om tijdsgebonden veranderingen in de ozonconcentratie, op basis van dagmaxima, over heel 
Vlaanderen op te sporen. Afhankelijk van de geografische dichtheid van de meetpunten, laat het ook 
toe om regio’s te lokaliseren waar de ozonconcentratie bepaalde drempelwaarden overschrijdt. Het 
meetnet is echter niet geschikt om precieze en betrouwbare informatie te verschaffen voor welbe-
paalde lokale knelpunten. 

AANDACHTSPUNT
Het is belangrijk te beseffen dat de context van het meetnet dat we voor ogen hebben sterk de wijze 
van gegevensinzameling bepaalt. Daarbij aansluitend geldt dat de gegevens van een meetnet uit 
een projectcontext niet zomaar toepasbaar zijn in een programmacontext en vice versa. Daarom 
is het essentieel om bij de aanvang van het meetnetontwerp een duidelijke keuze te maken tussen 
een programma- of een projectcontext. Zo niet is de kans op mislukking reëel. Een meetnet dat 
informatie aanlevert voor zowel een programma- als projectcontext  is niet onmogelijk, maar de 
keuze hiervoor zal het meetnetontwerp ingewikkelder maken.   
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De ozonconcentratie in de lucht wordt gemeten op een reeks meetpunten die gekozen zijn in functie 
van gekende knelpunten. Dergelijk meetnet in een projectcontext en met een signalerende functie ver-
schaft informatie over veranderingen in de ozonconcentratie, op basis van dagmaxima, op deze locaties 
en laat toe om er de frequentie van overschrijding van bepaalde normen te detecteren. Het meetnet 
verschaft evenwel geen onvertekende informatie over de globale toestand in Vlaanderen, omdat be-
wust geen metingen verricht werden op plaatsen met lage concentraties. 

In 50 willekeurig gekozen natuurreservaten, verspreid over heel Vlaanderen, wordt jaarlijks het aantal 
plantensoorten geteld in een graslandperceel waarin een specifiek maaibeheer wordt uitgevoerd en in 
een nabijgelegen perceel zonder dat beheer. Dergelijk meetnet in een programmacontext en met een 
controlerende functie toont globale veranderingen in aantal soorten in graslandpercelen. Het laat toe 
na te gaan in welke mate het gevoerde maaibeheer in zijn totaliteit (schaal Vlaanderen) een gunstige 
invloed heeft op de diversiteit aan planten in graslanden. Hierbij wordt niet gestreefd naar uitspraken 
op het niveau van een individueel graslandperceel of natuurreservaat. 

In een bepaald natuurreservaat noteert men jaarlijks het aantal plantensoorten in tien graslandperce-
len met een specifiek maaibeheer en in tien percelen zonder dat beheer. Dergelijk meetnet in een pro-
jectcontext en met een controlerende functie laat toe na te gaan of het maaibeheer een effect heeft op 
diversiteit aan plantensoorten in de betrokken percelen. De resultaten kunnen echter niet zondermeer 
opgeschaald worden naar het hele reservaat of naar gelijkaardig beheerde percelen in andere Vlaamse 
natuurreservaten. 

Integreren van onderzoeksvragen in een beleidsgericht meetnet
De centrale boodschap van deze leidraad is dat een solide wetenschappelijke onderbouwing essentieel is 
voor het ontwerp van een beleidsgericht meetnet. Dat betekent echter niet dat aspecten van wetenschap-
pelijk onderzoek moeiteloos kunnen worden opgenomen in beleidsgerichte meetnetten. Wetenschappe-
lijke onderzoeksvragen hebben veelal betrekking op het opsporen en kwantificeren van de oorzaken van 
waargenomen veranderingen. Dat vereist het simultaan meten van enerzijds de responsvariabele(n) en 
anderzijds de variabele(n) (waaronder menselijke drukfactoren) waarvan de onderzoekers vermoeden dat 
ze de verandering in de responsvariabele(n) veroorzaken of beïnvloeden. Een bijkomende vereiste voor het 
maximaal kunnen detecteren van correlaties, is dat de steekproefpunten zo gekozen worden dat ze voor 
elk van de variabelen een zo breed mogelijk bereik van waarden omvatten. Dergelijke niet-representatieve 
selectie van meetpunten wijkt sterk af van deze vereist voor meetnetten in zowel een programma- als een 
projectcontext. 

AANDACHTSPUNT
Een beleidsgericht meetnet moet in de eerste plaats de toestand en evolutie van een doelpopulatie 
opvolgen, al dan niet onder invloed van beleids- en/of beheersmaatregelen. Dat vereist een representa-
tieve steekproef met een beperkt aantal variabelen. 
Een meetnet in een onderzoekscontext tracht (causale) relaties tussen respons- en andere variabelen 
(inclusief drukfactoren) te achterhalen. Dat vereist een ruime set aan variabelen en een gerichte selec-
tie van populatie-elementen (vaak deze die onderhevig zijn aan extreme omstandigheden). Bijgevolg 
is het beantwoorden van onderzoeksvragen vaak niet compatibel met de inherente eigenschappen van 
een beleidsgericht meetnet.
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Het beantwoorden van wetenschappelijke onderzoeksvragen vergt bijgevolg een aparte aanpak en dus 
ook een specifiek ontwerp van het meetnet. Het integreren van supplementaire onderzoeksvragen in een 
beleidsgericht meetnet is niet uitgesloten, maar mag niet ten koste gaan van de functionaliteit en doel-
gerichtheid van het meetnet. Wanneer de opdrachtgever toch onderzoeksfacetten wil (laten) inbouwen in 
een beleidsgericht meetnet, is het uiterst belangrijk dat u als meetnetontwerper de verenigbaarheid van 
de verschillende doelstellingen grondig bekijkt en duidelijk maakt op welke manier de onderzoeksaspecten 
kunnen bijdragen tot het aanleveren van beleidsrelevante informatie. 

Dat alles neemt niet weg dat de meetnetgegevens kunnen gebruikt worden als startpunt voor het inzame-
len van onderzoeksgegevens. Ook is in bepaalde gevallen verkennend causaal onderzoek mogelijk door de 
variabelen in een onderlinge relatie te analyseren en/of specifieke hypothesen te toetsen.
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Leeswijzer

De inhoud van de leidraad
De focus van deze leidraad ligt op de kennis en informatie die nodig is om de verschillende logische stap-
pen van een meetnetontwerp te doorlopen (een vorm van procesanalyse). Het is dus geen boek vol prak-
tische zaken van het meetnetontwerp, zoals rekenkundige formules voor het statistisch analyseren van de 
meetgegevens of uitweidingen over het schrijven van een veldprotocol. Deze aspecten zijn verschillend 
voor elk meetnet en zijn in de literatuur al ruimschoots behandeld. Wel geven we principes en vuistregels 
mee om deze aspecten zo kwaliteitsvol mogelijk in te kunnen vullen. 

In deze leidraad beschrijven en illustreren we grondig het traject tussen initiële vraag en uiteindelijke in-
formatieverstrekking. Dat traject is vaak lang en complex en werd daarom opgedeeld in vijf fasen. Tijdens 
de bespreking van de verschillende fasen en in het bijzonder van de eerste fase, ligt de klemtoon op het 
bereiken van de vereiste inhoudelijke kwaliteit van de meetnetgegevens. Hiermee bedoelen we het ge-
nereren van relevante, toegankelijke en toepasbare informatie voor de opdrachtgever. Daarnaast zijn ook 
aspecten van de numerieke kwaliteit van meetnetgegevens, zoals representativiteit, precisie, betrouw-
baarheid, minimaal detecteerbare effectgrootte en onderscheidend vermogen, van bijzonder belang. De 
basisprincipes voor het verbeteren van deze numerieke kwaliteit lichten we toe in de Fase II en Fase III. 
Bovendien hebben we aan deze versie van de leidraad een extra deel toegevoegd dat zich expliciet toelegt 
op de numerieke kwaliteit van meetnetgegevens. 

Ook voor de evaluatie van een bestaand meetnet is het nodig elk van de vijf fasen te doorlopen en dus ko-
men dezelfde aspecten aan bod als bij het ontwerpen van een meetnet. Afhankelijk van wat de knelpunten 
in het meetnetontwerp zijn, zal tijdens de evaluatie meer aandacht besteed moeten worden aan een of 
meerdere specifieke fasen.

Opbouw bespreking binnen elke fase
Per fase focussen we op de verschillende stappen die doorlopen moeten worden en de kwaliteitsnormen 
die u en de opdrachtgever moeten nastreven bij het ontwerp of de evaluatie van een meetnet. We hebben 
elke fase opgebouwd volgens een vast stramien (zie Figuur 3).

In de eerste sectie van elke fase lichten we kort de doelstellingen, werkwijze en – indien nodig – 
de belangrijkste concepten van de fase toe. 
In de tweede sectie bouwen we een analytisch kader op. Dat kader bestaat uit verschillende 
bouwstenen die we soms nog verder opsplitsen in meerdere elementen. 
Het synthetiseren van de informatie uit de bouwstenen leidt er toe dat u samen met de op-
drachtgever keuzes moet maken. Dat synthese- en beslissingsproces komt aan bod in de derde 
sectie.
Tot slot vatten we in de vierde en laatste sectie beknopt samen welke resultaten u op het eind 
van de fase minimaal moet voorleggen aan de opdrachtgever (bv. in een tussentijds verslag). 
Tevens geven we kort aan op basis van welke procescriteria de opdrachtgever het verloop van 
het meetnet kwalitatief zal opvolgen en, indien nodig, ingrijpen. Enkele van deze procescriteria 
zijn generiek, met name het systematisch opvolgen van de diepgang van de uitwerking van de 
bouwstenen en van de kwaliteit van de communicatie.

22 - Inleiding en leeswijzer - Leidraad voor de meetnetontwerper



Het is cruciaal dat de output op het einde van elke fase zo goed als mogelijk bekrachtigd wordt door de 
verschillende betrokken partijen. In het bijzonder moet u van de opdrachtgever uitdrukkelijk het signaal 
krijgen dat het meetnetontwerp beantwoordt aan de verwachtingen. Enkel dan beschikt u over een solide 
basis om de volgende fase van het meetnetontwerp aan te vatten en zal u achteraf niet moeten vaststellen 
dat de opdrachtgever uiteindelijk niet achter het meetnetontwerp staat.

Fase X - Kernomschrijving van de fase

Figuur 3:  Schematische weergave van de opbouw van de fasen voor het ontwerp van een beleidsgericht meetnet (uitgezonderd Fase 
V die een andere opbouw heeft).
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§ X.1  DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN
Bondige formulering belangrijkste doel-
stellingen

AANDACHTSPUNTEN
Aspecten (inhoudelijk of procesmatig) 
waar extra aandacht naar moet uitgaan

§ X.2  ANALYTISCH KADER

BOUWSTEEN 1: Analyse van ... 
Opsomming voornaamste aspecten 
waarover we informatie moeten heb-
ben, om gefundeerde keuzes te kunnen 
maken. Met voldoende aandacht voor 
mogelijke alternatieven en/of varianten.

BOUWSTEEN 2: Analyse van ...
Nummering van de bouwstenen is 
indicatief aangezien ze niet los staan 
van elkaar. Daarom moeten bouwstenen 
(gedeeltelijk) parallel ontwikkeld wor-
den naarmate de inzichten vorderen

BOUWSTEEN 3: Analyse van …
Element 1: Sommige (grotere) bouwste-
nen  bestaan uit meerdere elementen
Element 2: ... 

§ X.3 SYNTHESE & KEUZES

SYNTHESE
Voornaamste stappen van de synthese 

KEUZES
Criteria, knelpunten en/of aandachts-
punten bij het maken van keuzes

§ X.4  OUTPUT & PROCESCRITERIA

OUTPUT
Concrete output om fase te beëindigen 
en te kunnen overgaan naar volgende 
fase

PROCESCRITERIA
Criteria om het procesmatige verloop 
van de fase op te volgen en te evalueren
(in elke fase: systematisch opvolgen 
diepgang uitwerking bouwstenen en 
kwaliteit communicatie)



Voorbeelden en illustraties
Doorheen de ganse leidraad hebben we getracht om met korte voorbeelden (in bruin met een 
bruine verticale lijn ernaast) de tekst te verduidelijken en de verschillende stappen van het meetnetont-
werp te illustreren. Deze voorbeelden zijn ofwel fictief, ofwel gebaseerd op bestaande meetnetten. Enkele 
van die meetnetten komen meermaals aan bod en illustreren het streven van de Vlaamse overheid naar 
meer kwaliteitsvolle meetnetten. Hieronder schetsen we kort hun algemene doelstellingen.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de instantie bevoegd voor het bosbeleid in Vlaanderen, 
heeft nood aan een globaal beeld over de toestand van de Vlaamse bossen en dus aan een meetnet dat 
representatief is op Vlaams schaalniveau. De meetnetresultaten worden in eerste instantie gebruikt 
om te rapporteren over evoluties binnen de Vlaamse bossen en op basis daarvan wordt het gevoerde 
Vlaamse bosbeleid geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

Dit meetnet omvat, verspreid over Vlaanderen, 600 steekproefpunten in waterlopen. Deze worden met 
een vierjarige cyclus opgemeten. De kwaliteit van de waterbodems wordt bepaald met de triadekwali-
teitsbeoordeling (TKB) die de waterbodems opdeelt in vier klassen: “niet afwijkend”, “licht afwijkend”, 
“afwijkend” en “sterk afwijkend”.

Meetnet “Algemene Broedvogels” (INBO – Natuurpunt)

Dit meetnet heeft als prioritaire doelstelling het detecteren van tijdsgebonden wijzigingen in areaal en 
aantallen van 101 algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen. Daartoe wordt, met een driejarige cyclus 
en volgens een gestandaardiseerde veldmethode, de aanwezigheid van elk van de betrokken vogelsoor-
ten vastgesteld en het aantal broedparen geteld in 900 vaste proefvlakken (1km x 1km). 

Voor een volledig uitgewerkt voorbeeld van een meetnetontwerp verwijzen we naar het rapport ‘Ont-
werp en handleiding voor de tweede regionale bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’ (Wouters et al.,
2008). De methode die werd gebruikt tijdens het evalueren van de eerste Vlaamse bosinventarisatie en 
het ontwerpen van de tweede Vlaamse bosinventarisatie is ontstaan in synergie met de methode voor-
gesteld in deze leidraad. Het eindrapport van de tweede Vlaamse bosinventarisatie is dan ook opgesteld 
volgens de vijf fasen en vormt een coherente illustratie van deze leidraad. Ook interessant als illustratie is 
het rapport van Onkelinx et al. (2007): ‘Kwaliteitsvolle monitoring voor het beleid: Aanzet tot een steek-
proefschema voor het monitoren van de staat van instandhouding, rapportversie’. Deze gevalstudie is een 
mooi voorbeeld van enkele van de stappen die bij de aanvangsfasen van het ontwerp op een iteratieve 
wijze doorlopen moeten worden.
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Taken van de meetnetontwerper
Een dialoog tussen u en de opdrachtgever is cruciaal voor een doelgericht meetnetontwerp. Deze inter-
actie kan op enkele moeilijkheden stuiten. De opdrachtgever hanteert immers een ander jargon en heeft 
vaak niet de technische en inhoudelijke achtergrond waarover u als meetnetontwerper wel beschikt. De 
opdrachtgever heeft als taak om zijn verwachtingen t.a.v. het meetnet zo duidelijk en precies mogelijk te 
formuleren. Anderzijds is het uw verantwoordelijkheid om tijdens overlegmomenten vragen en antwoor-
den over het meetnetontwerp op een verstaanbare (én correcte) manier te formuleren.

Als meetnetontwerper kunt u – wanneer nodig - tijdens de verschillende fasen van het ontwerp een beroep 
doen op meerdere groepen van actoren: domeinexperts, technische experts, statistici en meetnetbeheer-
ders. Daartoe moet de opdrachtgever het ontwerpproces voldoende begroten en moeten vooraf concrete 
afspraken gemaakt worden zodat u kunt terugvallen op een interdisciplinair team met voldoende ruimte 
voor interactie en overleg. 

Bij het maken van keuzes moet u een actieve ondersteunende rol spelen. De opdrachtgever moet als diri-
gent op een bepaald moment beslissingen durven nemen. U staat er voor in dat hij zich daartoe voldoende 
gewapend voelt. Hierbij staat u uiteraard niet alleen. Het uitbouwen van een overlegstructuur (stuurgroep) 
kan een inhoudelijke ondersteuning en meerwaarde betekenen. 

Tijd nodig voor het ontwerpen van een beleidsgericht meetnet
Vaak wordt de vraag gesteld hoeveel tijd nodig is voor het ontwerpen van een beleidsgericht meetnet.

Eerst en vooral willen we aangeven dat dit sterk kan verschillen van situatie tot situatie. Sommige meet-
netten moeten inspelen op complexe beleidsvragen (bv. meten van biodiversiteit in de Vlaamse natuur en 
de impact van milieuveranderingen hierop) terwijl de vraagstelling bij andere meetnetten relatief eenvou-
dig is (bv. het opvolgen van het aantal vlindersoorten in een natuurgebied). In sommige situaties moet de 
meetnetontwerper veel nieuwe kennis opbouwen en proefprojecten uitvoeren, terwijl bij andere projecten 
kan gesteund worden op reeds bestaande kennis en meetnetten (bv. uit het buitenland).

CITAAT MacDonald et al. (1991)
The participation of both the managers and the technical staff is required to ensure that the specific 
objectives are technically and financially feasible. The importance of this interaction is often over-
looked, and a failure in communication can lead to a variety of problems. For example, if the manag-
er is unaware of the potential benefits of the monitoring project, obtaining the necessary resources 
to carry out the project may be difficult. Alternatively, if the technical specialist does not listen to the 
manager, the specialist may design a monitoring project that will not provide the necessary guidance 
for management decisions. Input from both the manager and the specialists is needed to balance the 
need for more data and the cost of acquiring that data. Both sides also must be explicitly aware of the 
risks and uncertainties associated with monitoring in a highly variable environment.
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Ten tweede is het essentieel de verschillende fasen van het meetnetontwerp voldoende te begroten. In het 
bijzonder Fase I omdat een precieze formulering van de informatiebehoefte en de daaraan gekoppelde spe-
cificatie van context, doelstelling en functie van het meetnet verstrekkende gevolgen heeft voor enerzijds 
de toepassingsmogelijkheden en reikwijdte van het meetnet en anderzijds voor het steekproefontwerp en 
de gegevensinzameling. Merk op dat het mogelijk is om Fase I te beschouwen als een initiële verkennende 
studie. Pas wanneer uit deze analyse blijkt dat een meetnet voldoende relevante informatie kan leveren 
om bepaalde beleidsvragen te beantwoorden, kan de opdrachtgever beslissen om ook het vervolgtraject 
(Fase II, III, IV en V) door te laten gaan.

Ten derde is het vaak goed een onderscheid te maken tussen de looptijd van het meetnetontwerp en de 
effectieve werktijd die besteed wordt aan het ontwerpen van het meetnet. In bepaalde situaties vereist 
het prioriteren van de informatienood immers een ‘denkproces’ dat in eerste instantie vooral tijd vraagt 
maar minder arbeidsintensief is.

Als algemene richtcijfers willen we meegeven dat u voor het volledige meetnetontwerp (Fasen I t.e.m. V) 
minimaal een half jaar VTE moet rekenen voor kleine eenvoudige meetnetten (bv. toestand en evolutie 
van het aantal vlindersoorten in een natuurreservaat onder invloed van maaibeheer; fijn stof uitstoot op 
een bedrijventerrein). 
Van zodra de schaal en de resolutie van het te ontwerpen meetnet toenemen moet u al vlug rekenen op 
twee jaar VTE. Dat was het geval voor het ontwerp van de tweede Vlaamse bosinventarisatie.
Deze tijdsduur kan veel hoger liggen wanneer de technische vereisten toenemen, wanneer weinig infor-
matie beschikbaar is over de doelpopulatie of wanneer proefprojecten moeten uitgevoerd worden. Zo 
heeft een multidisciplinair team meer dan vijf jaar gewerkt aan het ontwerp van het waterbodemmeetnet 
(Vlaamse Milieumaatschappij), omdat initieel weinig geweten was over de doelpopulatie en omdat men 
nog niet beschikte over een goede methode om de kwaliteit van de waterbodem te karakteriseren.
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Fase I - Prioriteren informatiebehoeften

Figuur 4:  Schematische  weergave van de opbouw Fase I van het meetnetontwerp.

§ I.1  DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN AANDACHTSPUNTEN

  per

§ I.2 ANALYTISCH KADER

BOUWSTEEN 1: Analyse vraagzijde 
Element 1: Informatienood opdrachtgever
Element 2: Informatienood potentiële mede-
gebruikers

BOUWSTEEN 2: Analyse wetenschappe-
lijke basis
Element 1: Kennisopbouw.
Element 2: Systeembeschrijving

BOUWSTEEN 3: Analyse aanbodzijde

§ I.3 SYNTHESE & KEUZES

SYNTHESE
Analyse informatieleemte

KEUZES
Selectie meetnetkenmerken en priori-
taire vragen op basis van visie en objec-
tieve criteria

§ I.4 OUTPUT & PROCESCRITERIA

OUTPUT

stelling)

PROCESCRITERIA

BOUWSTEEN 4: Analyse randvoorwaarden
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I.1 Doelstelling 

De informatiebehoefte van de opdrachtgever is de aanzet tot (‘trigger’) en drijvende kracht achter de op-
start of evaluatie van een beleidsgericht meetnet. Meestal is de initiële vraag naar informatie vaag gefor-
muleerd en weinig uitgediept. Vaak is er ook een veelheid aan vragen ingegeven door zijdelingse overweg-
ingen. De cruciale eerste stap in het meetnetontwerp is daarom de informatiebehoefte uit te diepen en 
scherp af te lijnen om zo de ‘ware informatienood’ op het spoor te komen. Meer bepaald: welke informatie 
(en dus gegevens) heeft de opdrachtgever structureel en op langere termijn nodig om aan de informatie-
behoefte te voldoen?

Belangrijk is dat u en de opdrachtgever hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Een nauwe in-
teractie is in deze fase dan ook cruciaal. Indien u en/of de opdrachtgever aan deze interactie te weinig aan-
dacht besteedt en/of onvoldoende tijd en ruimte geeft, dan is de kans groot dat een meetnet ontworpen 
wordt zonder een duidelijke doelomschrijving of op basis van valse verwachtingen. 

CITAAT MacDonald et al. (1991)
Identifying the objective(s) and type of monitoring has implications for the type, intensity and scale 
of measurements. Thus a very precise formulation of the monitoring objective(s) should lead to an 
efficient and effective monitoring project. Vague or unrealistic objectives are likely to result in 
monitoring that collects unnecessary data and ultimately is unable to answer the pertinent man-
agement objectives. Careful formulation of the objectives is essential also because it precludes 
unrealistic expectations.

Parallel met de scherpstelling van de vraag naar informatie moet u ook in een vroeg stadium de wensen 
van de opdrachtgever aftoetsen aan de reële mogelijkheden. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat een-
zelfde meetnet niet zal kunnen inspelen op de verschillende vragen naar informatie. Daarom moet u, in 
samenspraak met de opdrachtgever, de belangrijkste vragen selecteren en hier het meetnetontwerp op 
afstemmen. Hierbij houdt u rekening met het bestaande gegevensaanbod (uit andere meetnetten of ge-
gevensbronnen in het algemeen), de wetenschappelijke kennis en inzichten, en de financiële en andere 
randvoorwaarden. Op deze manier wordt duidelijk welke prioritaire thema’s het meetnet kan bestrijken en 
wordt transparant waarom bepaalde keuzes genomen zijn. De klemtoon ligt op het genereren van meet-
netgegevens met een hoge inhoudelijke kwaliteit, die relevante, toegankelijke en toepasbare informatie 
leveren aan de opdrachtgever.

DEFINITIE
De ware informatienood is de specifieke informatie (= output van het meetnet) die de opdrachtgever 
structureel nodig heeft om een of meerdere van zijn taken in te vullen.



In elke fase van het meetnetontwerp moet u in eerste instantie een analytisch kader opbouwen. Hier be-
staat dat kader uit vier bouwstenen: (1) Analyse van de vraagzijde, (2) Analyse van de wetenschappelijke 
basis, (3) Analyse van de aanbodzijde en (4) Analyse van de randvoorwaarden.

In de daaropvolgende stap zal de synthese van deze informatie u en de opdrachtgever helpen bij het 
vastleggen van de prioritaire vragen en van de belangrijkste kenmerken van het meetnet: doelpopulatie 
- context, functie en doelstelling van het meetnet – geografisch gebied en resolutie – uitspraaktermijn en 
meetfrequentie. 

Deze keuzes resulteren in de output van Fase I:

Duidelijk geformuleerde prioritaire vragen met een schets van het meetnetontwerp;
Een ruwe kostenraming.

I.2 Analytisch kader

I.2.1 Bouwsteen 1: Analyse van de vraagzijde

Deze bouwsteen is cruciaal in de eerste fase van het meetnetontwerp omdat een goed meetnet zich ken-
merkt door een afstemming op de vragen die leven. Dat is enkel mogelijk indien u als ontwerper van het 
meetnet goed begrijpt welke informatie de opdrachtgever wenst te verkrijgen en waarom deze behoefte 
leeft. Daarnaast moet u ook nagaan welke de andere potentiële gebruikers van de meetnetinformatie zijn 
en wat hun verwachtingen zijn. Daarom wordt een analyse gemaakt van volgende aspecten: 

De informatienood van de opdrachtgever en de context en achtergrond die de vraag naar infor-
matie stuurt: wat is de informatiebehoefte, waarom leeft deze behoefte en hoe zal de meetnet-
informatie gebruikt worden?
De potentiële gebruikers van het meetnet: wie zal de informatie gebruiken en hoe zal dat gebeu-
ren?

I.2.1.1  Element 1: De informatienood van de opdrachtgever

Ga bij de opdrachtgever na welke informatie hij/zij van het meetnet verwacht (= wat). Daarnaast is het cru-
ciaal kennis op te doen over de context die de vraag naar informatie stuurt (= waarom) en op welke manier 
de opdrachtgever de meetnetgegevens wil gebruiken (= hoe). 
Het is niet altijd eenvoudig om de ware informatienood te achterhalen. Meerdere factoren geven immers 
(interactief) richting aan het beleidsveld en vormen zodoende een voedingsbodem voor de vragen ten 
aanzien van het meetnet. Daarenboven is het mogelijk dat zowel regionaal, federaal als Europees richting-
gevende beleidsprocessen plaatsgrijpen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat vragen van uiteenlopende aard 

DEFINITIE
De vraagzijde is de verzameling van informatievragen en/of verwachtingen die verschillende potentiële 
gebruikers hebben t.a.v. het te ontwerpen meetnet.
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aan de grondslag liggen van de informatiebehoefte. Tracht elke vraag afzonderlijk zo goed mogelijk te ex-
pliciteren. Probeer ook verborgen verwachtingen ten aanzien van het meetnet op te sporen. Vaak schuilen 
achter de initiële vraagstelling meerdere verwachtingen en leeft het geloof dat eenzelfde meetnet in staat 
is om uiteenlopende vragen rond eenzelfde thema (bv. luchtverontreiniging) te beantwoorden. 

CITAAT MacDonald & Smart. (1993)
By defining the specific objectives people are forced to sharpen their thinking and resolve a variety 
of hidden conflicts. The recognition and resolution of hidden issues probably explains why defini-
tion of specific objectives is the most difficult step

Het is de taak van de opdrachtgever om de nodige achtergrondinformatie waarbinnen het meetnet zal 
functioneren aan u door te spelen. Dat omvat o.a.:

De relevante beleidsdocumenten (decreten, wetteksten, beleidsverklaringen, …) op regionaal, 
federaal of Europees beleidsniveau, in het bijzonder de cruciale passages in de documenten die 
het waarom van de informatienood aangeven.
Het bestaan van een (internationale) rapporterings- en/of meetnetplicht en de daaraan gekop-
pelde richtlijnen (bv. doelpopulatie waarover en termijn waarbinnen gerapporteerd moet wor-
den, vooropgestelde normen en streefdoelen).
Wetenschappelijke rapporten en publicaties die (mede) aan de grondslag liggen van de vraag 
naar informatie.

Het is mogelijk dat er weinig of geen uitgeschreven documenten bestaan die het waarom van de infor-
matievragen expliciteren. In dergelijke situatie is een goede interactie met de opdrachtgever des te meer 
cruciaal. Het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid om in de eerste fase van het meetnetontwerp 
de vragen zo goed mogelijk af te bakenen. 
Het streefdoel is te komen tot een systematische beschrijving en explicitering van de vragen. 
Daartoe bieden we u een schematisch houvast aan, dat u voor elke vraag doorloopt. Het is niet de bedoe-
ling het schema strikt op te volgen. Wel moet u nagaan of u in grote lijnen op de verschillende elementen 
een antwoord gekregen heeft of zelf een antwoord kunt formuleren op basis van de input van de opdracht-
gever:

Ga na over welke doelpopulatie informatie gevraagd wordt (bv. privébossen, bevaarbare water-
lopen, lucht, beheerde graslanden, …) en welke kenmerken van de doelpopulatie moeten opge-
volgd worden (bv. biodiversiteit in bossen, nitraatgehalte in oppervlaktewater, ozongehalte in de 
lucht, Rode Lijstsoorten in beheerde graslanden, …).

DEFINITIE
De doelpopulatie is de verzameling van elementen waarover we informatie willen inwinnen en eventu-
eel een uitspraak willen doen.
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Vraag of een uitspraak verwacht wordt voor bepaalde onderdelen (i.e., deeldomeinen of strata) 
van de doelpopulatie (bv. bossen opgedeeld naar bestandstype en/of eigenaarcategorie, water-
lopen opgedeeld naar bevaarbaarheid, beheerde graslanden opgedeeld naar vegetatietype en/of 
beheersmaatregel).

Ga na binnen welke context de aan te leveren informatie de beleidswerking moet ondersteunen. 
In een programmacontext verlangt de opdrachtgever informatie die een globaal beeld schetst 
van (de evolutie van) de toestand van een doelpopulatie. In een projectcontext is de aangele-
verde informatie in eerste instantie nodig om de toestand op te volgen van enkele specifieke 
elementen. Het onderscheid tussen beide is van wezenlijk belang voor het verdere meetnetont-
werp.

De vraag naar ‘informatie over kwaliteit van het oppervlaktewater’ kan in twee verschillende contexten 
gesteld worden.
Enerzijds heeft het Vlaamse milieubeleid in een strategische context behoefte aan een globaal beeld over 
de evolutie van de waterkwaliteit over het geheel van de Vlaamse waterlopen. Dat vereist een repre-
sentatief meetnet over heel Vlaanderen, waarbij aan een voldoende aantal aselect gekozen elementen 
(= steekproefpunten) en op geregelde tijdstippen gestandaardiseerde metingen gebeuren. Hierbij wordt 
een brede waaier variabelen gemeten, zodat het mogelijk is meerdere aspecten van de waterkwaliteit te 
beoordelen.
Anderzijds is het in een projectcontext belangrijk om de waterkwaliteit op enkele specifieke plaatsen op te 
volgen. Dat kunnen ecologisch waardevolle beken zijn, maar ook (segmenten van) waterlopen nabij sterk 
geïndustrialiseerde sites. Om deze informatie te leveren is een meetnet nodig waarbij de meetpunten en 
de te meten variabelen gekozen worden in functie van de expliciete projectdoelstelling.
Dit voorbeeld illustreert dat achter een vaag geformuleerde informatievraag (‘informatie over kwaliteit 
van het oppervlaktewater’) erg uiteenlopende informatiebehoeften kunnen schuilen, die elk een speci-
fieke en andere invulling van het meetnetontwerp vereisen. 

Vraag naar de doelstelling van de informatievraag, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
toestandsopvolging en monitoring. Een meetnet met als doelstelling monitoring vereist dat na 
te streven normen, referentiewaarden of streefdoelen a priori zijn vastgelegd. Informeer u daar-
om over het bestaan van wettelijke (regionaal, federaal of Europees) normen of streefwaarden, 
streefbeelden geformuleerd door de opdrachtgever of het betrokken beleidsveld (bv. in beleids-
verklaringen), duidelijke beheersdoelstellingen, enz. Maak hierbij een onderscheid tussen expli-
ciet gekwantificeerde streefwaarden (cijfers met een bepaalde foutmarge) en minder precieze 
omschrijvingen zoals ‘goede kwaliteit’, ‘positieve trend’ of het ‘behoud van de huidige toestand’ 
(het zogenaamde ‘stand still’ principe).  

Ga na of de informatiebehoefte een meetnet met een signalerende of controlerende functie 
vereist. Een meetnet met een controlerende functie staat in voor de opvolging of evaluatie van 
het effect van bepaalde beleids- of beheersmaatregelen of maatschappelijke activiteiten of ont-
wikkelingen. Dat impliceert dat het idealiter mogelijk is binnen de doelpopulatie een duidelijk 
onderscheid te maken tussen elementen die wel of niet onderworpen werden aan de relevante 
maatregel of activiteit. 

Zoek uit over welk geografisch gebied en met welke geografische resolutie informatie vereist of 

34 - Fase I - Leidraad voor de meetnetontwerper



gewenst is (bv. bossen in Vlaanderen met een steekproefpunt per 50 ha; waterlopen in de provin-
cie Antwerpen met een steekproefpunt per vijf km waterloop; drie bemonsteringspunten nabij 
elke site met petrochemische industrie in de Gentse kanaalzone).

Vraag ten slotte naar de termijn waarop het meetnet een uitspraak wil doen en de vereiste of 
gewenste meetfrequentie (bv. een tienjaarlijkse uitspraak gebaseerd op een eenmalige bemon-
stering; een jaarlijkse uitspraak op basis van maandelijkse metingen). 

Wees u bij dit alles goed bewust dat beleidsvragen vaak een veruitwendiging zijn van een diepere struc-
turele behoefte aan informatie (de ‘ware informatienood’) die bovendien in de tijd kan wijzigen. In Fase I 
moet u deze structurele behoefte zo goed mogelijk in kaart brengen. Het meetnet moet immers niet enkel 
een antwoord kunnen geven op de vragen die zich nu stellen maar ook op de vragen van morgen. Deze am-
bitie om in de toekomst te kijken is essentieel tijdens het meetnetontwerp. Het duurt immers vaak jaren 
vooraleer het meetnet rendeert en het is heel moeilijk en inefficiënt om achteraf bij te sturen. 

De informatiebehoeften van het beleid kunnen in de tijd wijzigen. Zo kan een eerste vraag zijn: ‘Is er een 
probleem met de waterkwaliteit in de Schelde?’ Bij een positief antwoord op deze vraag, duikt een nieuwe 
informatiebehoefte op: ‘Hoe groot is de verontreiniging en is de verontreiniging op elke plaats in de Schelde 
even ernstig?’ Na verloop van tijd wil een beleidsmaker weten: ‘Hoe evolueert de verontreiniging?’ en ‘Wat 
is het effect van bepaalde maatregelen?’ Dat toont aan dat u tijdens het meetnetontwerp moet trachten 
te anticiperen op toekomstige informatiebehoeften.

I.2.1.2  Element 2: De informatienood van potentiële medegebruikers

Naast de opdrachtgever, is het belangrijk de potentiële medegebruikers van de meetnetinformatie in beeld 
te brengen. De opdrachtgever zal in overleg met u de belangrijkste potentiële gebruikers aanduiden. Deze 
vormen de doelgroepen van het meetnet. 
Tijdens een informatieronde bij sleutelpersonen uit de doelgroepen peilt u naar hun informatiebehoefte. U 
tracht hun belangrijkste vragen te expliciteren a.d.h.v. het hiervoor (§1.2.1.1) besproken schema. Dat maakt 
een directe vergelijking mogelijk met de informatienood van de opdrachtgever, zodat overeenkomsten en 
verschillen in de informatiebehoeften aan het licht komen. 
Bij de contacten met elk van de doelgroepen moet u, om valse verwachtingen te vermijden, vooraf wel 
duidelijk communiceren dat u bezig bent aan een verkenning van de vraagzijde, dat met eenzelfde meetnet 
nooit alle vragen ingevuld kunnen worden en dat dus vermoedelijk niet aan alle wensen zal kunnen voldaan 
worden. 

We kunnen grosso modo volgende doelgroepen onderscheiden:

Beherende instanties
Instanties belast met het beheer van milieu en natuur zijn vaak geïnteresseerd in het evalueren van een of 
meerdere beheersmaatregelen in een geografisch beperkt gebied. Daarnaast hebben ze behoefte aan een 
referentiekader zodat ze de toestand van een bepaald gebied of systeem kunnen kaderen en interpreteren. 
Beheerders kunnen ook wijzen op cruciale elementen en indicatoren om bepaalde kenmerken van de doel-
populatie op te volgen. 
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Wetenschappelijke instellingen
Universiteiten, ingenieursbureaus en onderzoeksinstellingen van de Vlaamse of federale overheid beschik-
ken over een grote inhoudelijke expertise. Tracht hiervan gebruik te maken door met deze domeinexperten 
goede contactrelaties uit te bouwen.
Ga na wat volgens hen de cruciale informatie is om het desbetreffende beleidsveld te ondersteunen en 
hoe u hierop met het meetnetontwerp kunt inspelen.
Domeinexperten kunnen u ook helpen bij het begrijpen van het systeem dat we willen opvolgen (zie § 
I.2.2.2). Zoek uit welke volgens hen de cruciale elementen en indicatoren zijn om bepaalde kenmerken van 
de doelpopulatie in kaart te brengen. 
Tot slot is het mogelijk dat ook bij de domeinexperten een bepaalde vraag naar informatie leeft. Speel 
hierop in. Dat draagt bij tot een beter begrip van de relevantie en haalbaarheid van de beleidsvragen.

Belangengroepen
Hieronder verstaan we groeperingen (ambtelijke instellingen, federaties, vzw’s, gebruikers van de open 
ruimte, landbouwers, industrie, …) die op de een of andere manier betrokken zijn bij het beheer of gebruik 
van de op te volgen doelpopulatie.
Het is belangrijk om ook hun stem te horen omdat zij dikwijls een doelgroep uitmaken van het gevoerde 
beleid. Ga na of een behoefte leeft om met het meetnet op te volgen in hoeverre het beleid er in slaagt om 
de wensen van een doelgroep in te vullen. 
Zoek daarnaast uit of bij de belangengroepen een bepaalde vraag naar informatie leeft m.b.t. de op te vol-
gen doelpopulatie. Wees u echter bewust dat voor bepaalde groepen de meetnetresultaten verregaande 
gevolgen kunnen hebben (bv. opvolgen lawaai- en geurhinder van bedrijventerreinen, opvolgen nitraatge-
halte in oppervlaktewater in landbouwgebieden, …). De druk die sommige belangengroepen kunnen uit-
oefenen mag echter niet leiden tot een aanpassing van het meetnetontwerp die indruist tegen de wensen 
van de opdrachtgever.

Rapporteringinitiatieven 
Uiteenlopende instanties maken vaak gebruik van meetnetgegevens bij het samenstellen van overzichts-
rapporten omtrent de toestand van natuur en milieu op Vlaams, Belgisch en Europees - internationaal 
niveau (bv. NARA, MIRA, VRIND, EUROSTAT, Europese Commissie, Verenigde Naties, …). Zelfs indien hier-
toe geen verplichting bestaat, is het aangewezen te streven naar het verzamelen van informatie die voor 
die rapporteringen direct bruikbaar is.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

In overleg met de opdrachtgever werden drie potentiële medegebruikers onderscheiden.
(1) Internationale instanties zoals de Food and Agriculture Organisation, de Ministerial Confe-
renece on the Protection of Forests in Europe, de United Nations Framework Convention on Climate 
Change, enz.  Deze instanties gebruiken het cijfermateriaal uit de verschillende Europese nationale 
bosinventarissen om te rapporteren over de toestand van de bossen en het duurzaam beheer ervan. 
Daarnaast wordt binnen deze organisaties ook nagedacht over een Europese/internationale visie over 
het te volgen bosbeleid voor de komende decennia. Informatie uit nationale bosinventarissen is hierbij 
een onmisbare toetssteen.
(2) De lokale beheerders van de Vlaamse bossen. Voor hen kunnen de resultaten dienen als een refe-
rentiebeeld - wat zijn de kenmerken van de belangrijkste Vlaamse bostypen - waaraan ze hun eigen 
bos(complex) kunnen spiegelen. De gegevens van een meetnet dat heel Vlaanderen bestrijkt zijn echter 
niet geschikt om de resultaten van het lokale beheer op te volgen. 
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(3) Onderzoeksinstellingen die studies verrichten in de Vlaamse bossen. De resultaten uit het meetnet 
kunnen dienen om onderzoekshypothesen te toetsen en als referentiewaarden of inputgegevens bij studies 
op landschappelijk of regionaal niveau.

I.2.2  Bouwsteen 2: Analyse van de wetenschappelijke basis
Specifiek aan een beleidsgericht meetnet is dat de vraagstelling en toepassingen beleidsgericht zijn, terwijl 
het steekproefontwerp, de gegevensinzameling en -verwerking en de conclusievorming voldoende weten-
schappelijk onderbouwd moeten zijn. 
Deze dualiteit brengt enkele risico’s met zich mee. Enerzijds heeft de opdrachtgever mogelijk onvoldoende 
zicht op de mogelijkheden en beperkingen van een (beleidsgericht) meetnet. Anderzijds bent u als meet-
netontwerper in de beginfase niet altijd voldoende gewapend om de werkelijke informatiebehoeften van 
de opdrachtgever in te schatten en deze in te vullen met een wetenschappelijk onderbouwd meetnet. 

Om aan dat knelpunt te verhelpen, is het belangrijk dat u als meetnetontwerper:

Kennis samenbrengt over het op te volgen systeem en de bijhorende thema’s.
Deze kennis praktijkgericht inzet. U moet een meetnet ontwerpen dat enerzijds wetenschappe-
lijk voldoende onderbouwd is, maar tegelijk niet nodeloos complex en bijgevolg overdreven duur 
wordt.
Helder kunt communiceren naar de opdrachtgever wat de wetenschappelijke en technische mo-
gelijkheden en beperkingen van het meetnet zijn.
De wetenschappelijke resultaten van het meetnet kunt vertalen naar beleidsgerichte informa-
tie.

Het streven naar een wetenschappelijk goed onderbouwd meetnet heeft niet tot doel om wetenschappe-
lijk interessante resultaten te verkrijgen, aangezien die niet noodzakelijk relevant zijn voor de opdrachtge-
ver. De analyse van de wetenschappelijke basis moet u vooral helpen om vooraf in te schatten in hoeverre 
een bepaald meetnetontwerp relevante en correcte informatie kan aanbieden aan het beleid.

Als we luchtverontreiniging willen meten, moeten we een of meerdere meetvariabelen kiezen die vanuit 
wetenschappelijk oogpunt geschikt zijn als signaalvariabelen. Daarenboven moeten we deze variabelen 
ook kunnen koppelen aan normen, doelstellingen en maatregelen die door het beleid zijn uitgevaardigd. 
Tot slot moet het financieel haalbaar zijn om deze variabelen op te volgen.

We bieden twee elementen aan die u kunnen helpen bij de analyse van de wetenschappelijke 
basis: (1) Kennisopbouw en (2) Systeembeschrijving.

I.2.2.1  Element 1: Kennisopbouw

DEFINITIE
Onder kennisopbouw verstaan we het op een systematische manier vergaren van specifieke weten-
schappelijke kennis die ons in staat stelt een goed inzicht te krijgen in het  systeem dat we met het 
meetnet willen opvolgen.
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Kennisopbouw vereist:
Een uitgebreide studie van de relevante wetenschappelijke literatuur.
Contacten met wetenschappers (werkbezoeken, congressen, symposia).
Contacten met ontwerpers en beheerders van andere meetnetten (binnen- en buitenland).

U moet de verworven kennis ten gelde maken bij enkele cruciale stappen van het meetnetontwerp:

1. Systeembeschrijving (zie § I.2.2.2).
2. Specificatie van de doelpopulatie en relevante kenmerken: welke elementen, meetobjecten en 

variabelen nemen we op in het meetnet (zie II.2.1.2 en § II.2.1.3).
3. Bemonsteringsmethodieken: welke meetmethodieken en -technieken gebruiken we om in het 

veld op een nauwkeurige en kostenefficiënte wijze de relevante variabelen op te meten (zie § 
II.2.4).

4. Gegevensverwerking en -interpretatie: wat is een goede manier om de gegevens te verwerken én 
te vertalen naar beleidsrelevante informatie (zie Fase III).

I.2.2.2  Element 2: Systeembeschrijving

DEFINITIE
Onder systeembeschrijving verstaan we een conceptuele beschrijving van het systeem waarvan 
de doelpopulatie deel uitmaakt, met bijzondere aandacht voor (de interacties tussen) de ver-
schillende elementen waaruit het systeem is opgebouwd, de interne processen en de interne en 
externe invloed- en/of drukfactoren die op de doelpopulatie ingrijpen.

CITAAT MacDonald et al. (1993)
The choice of sampling locations and the timing of the measurements must be guided by an un-
derstanding of the system in which the monitoring takes place. Any failure in understanding the 
system of concern reduces the likelihood that a monitoring project will achieve its objectives.

Om een realistisch meetnetontwerp uit te tekenen, moet u beschikken over voldoende kennis van alle es-
sentiële elementen en processen van het te meten systeem. Een goede conceptuele systeembeschrijving 
verduidelijkt de relatieve betekenis en het belang van de verschillende systeemcomponenten in functie 
van hetgeen de opdrachtgever te weten wil komen. Een systeembeschrijving helpt u en de opdrachtgever 
oordeelkundige keuzes te maken (bv. welke doelpopulatie, welke eindvariabelen en surrogaatvariabelen 
(zie § II.2.1.3), welke bemonsteringstechnieken, …). Daarom moet u rekening houden met enkele mini-
male kwaliteitseisen:

Een definitie van het systeem op basis van duidelijke criteria.
Een opsomming van de verschillende elementen waaruit het systeem is opgebouwd.
De processen die binnen het systeem plaatsgrijpen, waaronder de interacties tussen de verschil-
lende systeemelementen.
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 De factoren en processen die rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed of druk uitoefenen op 
het systeem. Deze relaties moeten zo veel mogelijk gekwantifi ceerd worden, zodat minstens het 
relatieve belang duidelijk is.

 De processen en/of componenten waarover kennis ontbreekt (aangeven met een blackbox sys-
teem).

U kunt een systeembeschrijving visueel voorstellen a.d.h.v. een conceptueel schema of model. Deze vi-
suele voorstelling ondersteunt het denkproces en kan dienen als hulpmiddel bij de communicatie tussen 
verschillende betrokken partijen. In het bijzonder de opdrachtgever krijgt op deze manier een inzicht in alle 
vermoede relaties tussen de aspecten van het probleem op basis van de huidige kennis. Deze synthese kan 
als een kapstok dienen om gericht in te zoomen op de aspecten die vanuit beleidsoogpunt essentieel zijn.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

In de context van het meetnet wordt de waterbodem omschreven als: “een deel van het aquatisch ecosys-
teem dat bestaat uit een natuurlijke waterbodem en een sedimentlaag. Meer bepaald de bodem van ri-
vieren, meren en plassen, kanalen, sloten schorren, slikken, de kust. Dus de bodems van het hydrografi sch 
net of de bodems die permanent of regelmatig onder water staan”. De verschillende systeemelementen 
en interne en externe processen staan weergegeven in het conceptueel schema in Figuur 5 (Vlaamse 
Milieumaatschappij, 2004).

vaste fase
vloeibare fase

opname

Resuspensie Depositie

ACTIEF SEDIMENT

WATERBODEM

Excretie

Opname

ConvectieDiffusie

Gesuspendeerd materiaal

Figuur 5:   Conceptueel schema van een waterbodem met de verschillende systeemelementen  en 
interne en externe processen (Vlaamse Milieumaatschappij, 2004).
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I.2.3  Bouwsteen 3: Analyse van de aanbodzijde

Een beleidsgericht meetnet dat instaat voor het aanleveren van milieu- en natuurinformatie is slechts een 
van de mogelijke instrumenten die (kunnen) dienen voor beleidsondersteuning. De informatiebehoefte 
van de opdrachtgever en andere doelgroepen kan zelden volledig door een enkel meetnet ingevuld wor-
den, ook al heeft de informatienood betrekking op eenzelfde thema (bv. bodemverontreiniging op verlaten 
industriële sites, biodiversiteit in natuurreservaten, …). 
Ga daarom actief op zoek naar relevante bestaande meetnetten en andere bronnen van gegevens en in-
formatie (bv. administratieve gegevens over eigenaars en het type beheer van bosgebieden, gegevens van 
bedrijven over de omvang en aard van het geloosde afvalwater, …). Omschrijf andere meetnetten a.d.h.v. 
het schematisch houvast waarmee u informatienood beschreven heeft (zie § I.2.1.1). Hierdoor kunt u op 
transparante wijze een analyse van de informatieleemte uitvoeren (zie § I.3.). 

Zowel voor het ontwerp van een nieuw als voor de evaluatie van een bestaand meetnet, kunt u zich in deze 
fase een idee vormen over mogelijke synergiescenario’s. Dat is belangrijk aangezien een synergie een be-
langrijke meerwaarde kan creëren in twee richtingen. Enerzijds kan de informatie-inhoud van de databank 
van het meetnet uitgebreid worden door een relevante koppeling te maken met andere databanken of ge-
gevenslagen. Anderzijds kan het meetnet informatie bevatten die kan dienen als een referentiekader, maar 
ook als effectieve input in combinatie met ander bronnenmateriaal. Daarom is het nuttig na te gaan of u 
het meetnetontwerp beter af kunt stemmen op de noden van andere beleidsmakers, beheersinstanties en/
of onderzoeksinstellingen. Deze afstemming (of synergie) hoeft niet noodzakelijk meer te kosten. Als deze 
kost lager blijkt te liggen dan een volledig zelfstandig meetnet of onderzoek, dan loont het de moeite om 
het synergiescenario verder uit te werken en deze module eventueel al te begroten (zie ook § I.4.2).

Tracht in dit stadium van de meetnetevaluatie de haalbare en relevante synergiescenario’s al kort op papier 
neer te schrijven. Dat is mogelijk a.d.h.v. volgend stramien:

Welke zijn de betrokken meetnetten of gegevensbronnen?
Omschrijf het synergiescenario.
Wat is de meerwaarde?

DEFINITIE
De aanbodzijde is de verzameling van informatie geleverd door andere meetnetten en gegevens-
bronnen die een inhoudelijke en/of technische relatie hebben met het te ontwerpen meetnet.

AANDACHTSPUNT
Door een synergie met een ander meetnet of andere gegevensbron kunnen we de informatie-inhoud 
en toepassingsmogelijkheden van het meetnet uitbreiden zonder dat dit resulteert in belangrijke ex-
tra kosten. Dat is echter geen evidentie want vaak zijn de doelstelling, functie en/of context van de 
meetnetten, de doelpopulatie en de wijze van steekproeftrekking niet (volledig) compatibel.
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Welke zijn de knelpunten?
Maak een kostenbaten analyse (in grote lijnen).

I.2.4  Bouwsteen 4: Analyse van de randvoorwaarden
Een ander aspect dat deel uitmaakt van de analytische fase is na te gaan met welke randvoorwaarden u 
rekening moet houden tijdens het ontwerpen van het meetnet en hoe absoluut deze zijn. Deze analyse is 
nodig om van in het begin een realistisch meetnetontwerp uit te kunnen tekenen. Indien u dat niet doet, 
riskeert u valse verwachtingen te creëren (bv. de belofte om in een groot aantal steekproefpunten uiteen-
lopende variabelen op te meten terwijl door budgettaire beperkingen de set aan variabelen afgewogen 
moet worden tegenover de steekproefgrootte). 

De eerste en meestal belangrijkste randvoorwaarde die naar boven komt is de voorziene kostprijs van het 
meetnet. Daarom moet u zo snel mogelijk een indicatie geven van de prijsvork (minimaal en maximaal mo-
gelijke prijs) van het meetnet. Deze eerste ruwe kostenraming is mogelijk door volgende kostenbronnen in 
grote lijnen in rekening te brengen:

De tijd nodig voor de opmeting van een steekproefpunt: 
- Hoeveel variabelen willen we opmeten?
- Wat is de aard van metingen (hebben we dure apparatuur nodig)?
- Moeten we een steekproefpunt een of meerdere malen bezoeken? En welke tijdsinterval moet 

tussen opeenvolgende bemonsteringen aanwezig zijn?
De tijd nodig voor gegevensverwerking.
De tijd nodig voor rapportage.
Een begroting van het personeel (aantal mensen + loonkosten) nodig om het meetnet draaiende 
te houden.
…

Deze gegevens zijn vaak niet direct beschikbaar. Voor benaderende cijfers over de mogelijke kostprijzen 
kunt u terecht bij vergelijkbare meetnetten in binnen- en buitenland.

Pols ook naar andere mogelijke randvoorwaarden:

Wat is het tijdskader waarbinnen de resultaten aangeleverd moeten worden? 
Is dat gekoppeld aan een bepaalde (internationale) rapporteringplicht (vaak EU-richtlijnen)? In-
dien ja, met welke elementen moet u rekening houden tijdens het meetnetontwerp (inhoudelijk 
en organisatorisch)?

Als resultaat van deze analyse krijgt u een lijst met al dan niet beperkende randvoorwaarden. Wees echter 
kritisch van geest en laat u niet afschrikken door zogenaamde harde eisen. Een restrictie moet onderbouwd 
kunnen worden met objectieve argumenten. Indien dat niet het geval is, moet u voldoende doorvragen om 
de ware reden van de restrictie te achterhalen. Zo vermijdt u dat persoonlijke voorkeuren of belangen het 
ontwerp van het meetnet sturen. 
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I.3  Synthese en het maken van keuzes
Na het opbouwen van het analytisch kader, moet een synthese gemaakt worden van de verzamelde infor-
matie. In eerste instantie moet u op basis van bouwsteen 1 (Analyse van de vraagzijde) en bouwsteen 3 
(Analyse van de aanbodzijde) een analyse maken van de informatieleemte.

DEFINITIE
Een analyse van de informatieleemte (“gap analysis”) is het in kaart brengen van de concrete kloof 
tussen de informatienood (vraagzijde) en het aanbod aan informatie uit andere meetnetten en gege-
vensbronnen (aanbodzijde). Het resultaat is een lijst van de vragen die nog onvoldoende precies of 
zelfs helemaal niet beantwoord zijn

Om de analyse van de informatieleemte uit te voeren zoekt u naar overeenkomsten tussen de vraagzijde 
(de informatienood) en de aanbodzijde (het bestaande aanbod van gegevens). Gebruik hierbij de specifi-
caties (doelpopulatie en kenmerken - context, doelstelling en functies - geografisch gebied en resolutie 
- uitspraaktermijn en meetfrequentie) waarmee u tijdens de analytische fase zowel de vraagzijde als de 
aanbodzijde heeft beschreven. Dat zal toelaten de informatieleemte te identificeren waaraan het nieuw te 
ontwerpen meetnet een invulling moet geven. 

Na de analyse van de informatieleemte onderzoekt u de onbeantwoorde informatiebehoeften. Hierbij 
vergelijkt u de specificaties van de resterende vragen en zoekt u naar overeenkomsten en “conflicten” in 
de vereiste meetnetkenmerken. Het is mogelijk dat niet alle vragen eenzelfde ontwerp vereisen. Enkele 
ontwerpen kunnen zelfs zo sterk verschillen dat ze in de praktijk niet verenigbaar zijn binnen eenzelfde 
meetnet. Hou bij deze analyse rekening met volgende aspecten:

Verschillende vragen kunnen zich richten op eenzelfde thema (bv. polluenten in paling) maar op 
uiteenlopende doelpopulaties (bv. paling in alle Vlaamse rivieren versus in rivieren verontreinigd 
door gekende industriële lozingen). 
Een toename van het aantal te meten kenmerken leidt steeds tot een verhoging van het aantal 
te meten variabelen en bijgevolg tot een grotere meetinspanning. Ook een gewenste hogere 
geografische resolutie en/of hogere meetfrequentie vereisen een aanzienlijke toename van de 
meetinspanningen.
De onderverdeling van de doelpopulatie in strata volgens een of meerdere verdeelsleutels leidt 
steeds tot een toename van het vereiste aantal steekproefpunten wanneer we eenzelfde precisie 
of onderscheidend vermogen willen behouden (zie Fase II).
De selecties van elementen voor meetnetten in een programma- of projectcontext verschilt zo-
danig dat ze in de praktijk moeilijk verenigbaar zijn. Bij een meetnet in een programmacontext 
worden de elementen zo gekozen dat ze samen een representatief beeld geven van de doelpo-
pulatie in de betrokken regio of gebied. Bij een meetnet in een projectcontext ligt de nadruk op 
het verkrijgen van precieze informatie over een of enkele specifieke elementen. Bij het steek-
proefontwerp moeten we er voor zorgen dat de betrokken elementen voldoende betrouwbaar in 
kaart worden gebracht. Vanuit een statistisch oogpunt is het daarom belangrijk elk element op 
een representatieve en voldoende intensieve manier (voldoende herhalingen) te bemonsteren.
Een meetnet met een controlerende functie vereist, strikt genomen, bemonstering van elemen-
ten die al dan niet onderworpen werden aan de maatregel of activiteit waarvan men het effect 
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wil opvolgen. Indien dat niet mogelijk blijkt, moeten we de resultaten uiterst voorzichtig inter-
preteren en trachten om bijkomende informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld, door de situatie op te 
meten voor de ingreep plaats vond, door gegevens te verzamelen over evoluties van de relevante 
kenmerken in een ruimer gebied, door extra variabelen op te nemen die de invloed meten van 
factoren die we niet kunnen controleren. Dat maakt het mogelijk om betere uitspraken te doen 
over het werkelijke effect van de beoogde maatregelen.
Een meetnet met als doelstelling monitoring vereist dat normen, streefwaarden of (bij voorkeur 
kwantificeerbare) referentiebeelden beschikbaar zijn. Vooral in de context van het natuurbeleid, 
vereist het nader definiëren en kwantificeren van streefbeelden vaak een apart onderzoek, bv. 
door een bijkomende bemonstering van referentiesituaties.

Uit deze analyse van de vereiste meetnetkenmerken moet blijken welke vragen al dan niet met eenzelfde 
meetnetontwerp kunnen beantwoord worden. Indien hierbij belangrijke conflicten aan het licht komen, 
dan is het de taak van de opdrachtgever om keuzes te maken aangaande de vragen waarop het meetnet 
zich dient te richten. 

Dit denk- en keuzeproces levert een eerste ruwe schets van het meetnetontwerp, met een omschrijving 
van de vragen waarop het meetnet antwoord moet geven. Onderzoek vervolgens de praktische haalbaar-
heid van dit ontwerp door het te toetsen aan de wetenschappelijke en technische mogelijkheden (bouw-
steen 2) en de geldende randvoorwaarden (bouwsteen 4). Indien de haalbaarheid praktisch of financieel 
als ongunstig wordt beoordeeld, dan dient u in overleg met de opdrachtgever het ontwerp bij te sturen 
door een schrapping of bijstelling van een of meerdere van de geselecteerde vragen. 
Het resultaat van dit iteratief proces, waarbij regelmatig overleg met de opdrachtgever nodig is, is een 
opgave van duidelijk omschreven prioritaire vragen, elk met de belangrijkste meetnetkenmerken (doelpo-
pulatie en kenmerken - context, doelstelling en functie van het meetnet - geografisch gebied en resolutie 
- uitspraaktermijn en meetfrequentie).

Door het prioriteren binnen de informatieleemte zijn enkele fundamentele keuzes gemaakt die het verdere 
meetnetontwerp zullen sturen. Tijdens de verdere ontwikkeling van het meetnetontwerp zult u zich im-
mers in belangrijke mate concentreren op de prioritaire vragen zodat de opvolging en rapportage van deze 

AANDACHTSPUNT
‘Kiezen is winnen!’.
We willen een meetnet met inhoudelijk duidelijke prioriteiten. Dat is de beste garantie voor een 
doelgerichte gegevensinzameling en dito gebruik van de informatie door de opdrachtgever. Slechts 
door harde keuzes te maken komt u tot een doelgericht meetnet.

CITAAT MacDonald  et al. (1991)
Thus a very precise formulation of the monitoring objective(s) should lead to an efficient and effective 
… monitoring project. Vague or unrealistic objectives are likely to result in monitoring that collects 
unnecessary data and ultimately it is unable to answer the pertinent management questions.
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aspecten zo kwaliteitsvol mogelijk ingevuld kunnen worden. Een goed uitgebouwd meetnet doet immers 
zo weinig mogelijk toegevingen ten nadele van de belangrijkste informatiebehoeften.

Ontwerp van een meetnet voor natuur in het buitengebied (fictief voorbeeld)

De Vlaamse overheid beschikt momenteel niet over gebiedsdekkende informatie over de toestand van de 
natuur in het buitengebied. Naast een overzicht van de aanwezige natuur, wensen de betrokken beleids-
makers ook het effect na te gaan van externe drukfactoren op de toestand van de natuur. Tevens willen ze 
de impact en effectiviteit van een aantal beleidsinstrumenten en beschermingsstatuten evalueren.

Bouwsteen 1: Analyse van de vraagzijde

De opdrachtgever beoogt met het meetnet informatie te verkrijgen over:

1. Actuele toestand en trends van de oppervlakteverdeling van de verschillende natuurtypes in het buiten-
gebied over heel Vlaanderen.

2. Actuele toestand en trends van de toestand van de natuur in het buitengebied: biodiversiteit, soorten-
samenstelling (indicatorsoorten), bodem- en grondwaterkarakteristieken, ….

3. De invloed van biotische en abiotische drukfactoren (verzuring, vermesting, versnippering, verdroging, 
klimaatverandering, … ) op de toestand van de natuur in het buitengebied.

4. De impact en effectiviteit van beleidsinstrumenten (natuurvergunningen, inrichtingsinstrumenten, 
regionale landschappen, …) op de toestand van de natuur.

5. Tijdsgebonden variaties in de toestand van de natuur, met een vergelijking tussen wettelijk beschermde 
en niet-beschermde en tussen beheerde en niet-beheerde natuurgebieden: hoe verhouden de evoluties 
in Natura 2000-, VEN- en reservaatgebieden zich t.o.v. de achtergrondtrends in Vlaanderen?

Bouwsteen 2: Analyse wetenschappelijke basis

1. Biodiversiteit is een “containerbegrip” dat meerdere dimensies omvat. In de praktijk is het slechts haal-
baar enkele van deze dimensies op te volgen. Meestal beperkt men zich tot de soortendiversiteit van 
hogere planten, broedvogels en enkele insectengroepen.

2. Het opvolgen van zeldzame soorten en natuurtypen met een landelijk meetnet vereist een doorgedre-
ven bemonstering van deze zeldzame elementen. 

3. Onderzoek naar de invloed van milieufactoren (verzuring, vermesting, verdroging, …) op natuur
(elementen) vereist dat de steekproefpunten zo gekozen worden dat ze voor elk van deze factoren een 
zo breed mogelijk bereik van waarden omvatten. De resulterende informatie kan correlaties blootleggen 
maar geen bewijskracht leveren voor oorzaak - gevolg relaties. 

4. Opvolging van de impact en effectiviteit van beleidsinstrumenten (natuurvergunningen, inrichtingsin-
strumenten, regionale landschappen, …) vereist dat voor elk van de instrumenten voldoende gebieden 
beschikbaar zijn waarin deze maatregelen van kracht zijn. Ook moet de toestand opgevolgd worden in 
gebieden waar deze instrumenten niet van toepassing zijn maar die voor het overige vergelijkbaar zijn 
met deze waar de maatregel wel werd toegepast.

5. Het detecteren van verschillen in de toestand van de natuur tussen beheerde en niet-beheerde natuur-
gebieden is slechts mogelijk indien beide verzamelingen van gebieden voldoende bemonsterd worden.
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Bouwsteen 3: Analyse van de aanbodzijde

De Biologische Waarderingskaart (Paelinckx & Kuijken, 1997) is de enige gebiedsdekkende inventarisatie 
van de Vlaamse biotopen die beschikbaar is. Deze kan eventueel aangewend worden als basis voor een al 
dan niet gestratificeerde selectie van de steekproefpunten.
De recent opgestarte “Monitoring van algemene broedvogels in Vlaanderen” (Vermeersch et al., 2007) 
verzamelt, over een driejarige cyclus, informatie over aanwezigheid en aantal broedparen van 80 vogel-
soorten in 1200 proefvlakken (1x1 km UTM-hokken).

Bouwsteen 4: Analyse van de randvoorwaarden

De opdrachtgever stelt twee belangrijke randvoorwaarden:

1. Het meetnet moet op relatief korte termijn (maximum tien jaar) een beeld kunnen geven over de alge-
mene toestand van de natuur in het buitengebied.

2. De kostprijs van het meetnet moet binnen een vooraf bepaald budget blijven, opdat het meetnet over 
lange termijn operationeel kan blijven.

Synthese: Analyse en het maken van keuzes

Uit voorgaande beschouwingen blijkt dat:

1. De vereiste kenmerken van een meetnet dat de invloed van milieufactoren op natuur onderzoekt niet 
verenigbaar zijn met die voor de overige doelstellingen.

2. Een bijzonder groot aantal steekproefpunten vereist zijn om de effectiviteit van meerdere beleidsinstru-
menten op te volgen binnen een landelijk meetnet. 

3. Het opvolgen van zeldzame natuurtypen en soorten met een landelijk meetnet een doorgedreven be-
monstering van deze zeldzame elementen en dus een bijzonder groot aantal steekproefpunten vereist.

Het afwegen van vraag, aanbod, wetenschappelijke basis en randvoorwaarden leidt tot een selectie van 
drie prioritaire vragen binnen de informatieleemte:

1. Opvolgen van de evolutie van de oppervlakteverdeling van de verschillende natuurtypes.
2. Opvolgen van de evolutie van de toestand van de natuur: soortendiversiteit van enkele vlot inventari-

seerbare taxa.
3. Het achterhalen van verschillen in evolutie tussen beheerde en niet-beheerde natuurgebieden. 

Concreet betekent dat:

- Een meetnet binnen een programmacontext met als doelstelling toestandsopvolging en met een signa-
lerende functie.

- De doelpopulatie van het meetnet is de natuur in het Vlaamse buitengebied (al dan niet beschermd of 
beheerd).

- Volgende kenmerken van de doelpopulatie moeten opgevolgd worden: oppervlakteverdeling van na-
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tuurtypen en soortendiversiteit van geselecteerde groepen.
- Een gestratificeerde steekproef moet uitgetekend worden, zodat het meetnet per natuurtype de ge-

wenste informatie kan inzamelen en de evoluties opvolgen. Deze stratificatie kan gebeuren op basis van 
de Biologische Waarderingskaart. 

- De bemonstering iedere tien jaar herhaald moet worden. 

I.4  Resultaten en procescriteria
(1) Synthese van de prioritaire vragen en de belangrijkste kenmerken van het meetnet:

Een omschrijving van de prioritaire vragen. 
Beschrijving van de doelpopulatie en de kenmerken ervan die het meetnet moet opvolgen.
Context, functie en doelstelling van het meetnet.
Geografisch gebied, geografische resolutie, uitspraaktermijn en meetfrequentie (oriënterende 
cijfers).
Expliciet vermelden op welke oorspronkelijke vragen van de opdrachtgever (en doelgroepen) het 
meetnet geen antwoord kan geven.

(2) Eerste ruwe kostenraming

Grootteorde van de kostprijs van het meetnet a.d.h.v. een prijsvork.
Opsomming van de belangrijkste kostenbronnen.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Schets van het meetnetontwerp:

De doelpopulatie wordt omschreven als “de verzameling van bosgebieden in Vlaanderen”. 

Het meetnet moet informatie aanleveren binnen een programmacontext, voor in hoofdzaak toestands-
opvolging en met een signalerende functie. Voor de aspecten met duidelijk geformuleerde wettelijke of 
beleidsnormen, kunnen we de doelstelling van het meetnet als monitoring beschouwen. 

Dit beleidsondersteunend meetnet moet toelaten over heel Vlaanderen en met een frequentie van tien 
jaar een uitspraak te doen over de toestand en eventuele veranderingen van de aanwezige bossen. Het 
opvolgen van het bosbeheer of het achterhalen van oorzaak-gevolg relaties behoren niet tot de kerntaak 
van het instrument. We kiezen daarbij bewust voor een systematische steekproef (selectie van steek-
proefpunten op basis van een rooster van 1 km x 0.5 km), dat is een eenvoudig herhaalbare manier om 
een onvertekend beeld te krijgen van de bossen in Vlaanderen. 

De prioritaire vragen worden geformuleerd als:

1. Opvolgen van de bosbouwkundige toestand en evoluties (boomsoortensamenstelling, bestandsken-
merken, bestandsvoorraad en aanwas) op Vlaams niveau en voor de belangrijkste strata (eigenaarca-
tegorieën, ecoregio’s, bostypes).

2. Opvolgen van de toestand en evoluties van enkele indicatoren voor natuurlijkheid en biodiversiteit 



(structureel, samenstelling, functioneel) op Vlaams niveau en voor de belangrijkste strata.
3. Opvolgen van enkele aspecten van duurzaam bosbeheer en –gebruik.
4. Opvolgen van de samenstelling van de bosvegetatie onder invloed van milieuveranderingen.
5. Opvolgen van de staat van instandhouding van de Natura 2000 boshabitattypes.

De totale kostprijs van de eerste Vlaamse bosinventaris bedroeg ca. € 1.5 miljoen (personeel + werkings-
kosten). Dat bedrag is het uitgangspunt voor de budgettaire ruimte voor de tweede meetcampagne. Een 
deel van de kosten van de eerste inventaris vallen weg (bv. minder variabelen opmeten, geen bodemsta-
len nemen, opleiden veldwerkers aangezien die nog in dienst zijn, …). Maar anderzijds komen er ook kos-
ten bij, in het bijzonder de anciënniteit van de werknemers, een toename van het aantal veldbezoeken, 
de aankoop van nieuwe meetapparatuur, extra tijdsinvestering in kwaliteitszorg tijdens de gegevens-
inzameling, gegevensverwerking en rapportage. Een kostenraming levert een prijsvork op van € 1.5 – 2 
miljoen (rekening houdend met de inflatie sinds de eerste bosinventaris meer dan tien jaar geleden).

PROCESCRITERIA
(1) Een voldoende transparante analyse van de informatieleemte.
(2) Praktische haalbaarheid van het ontwerp is getoetst aan de wetenschappelijke en techni-

sche mogelijkheden en de geldende randvoorwaarden.
(2) Een objectieve keuze van de prioritaire vragen.

Aanbevolen literatuur

Analyse van de informatievraag

Jaspers, H. & Lammers, B.(1997). Monitoring verdroging: onderzoek naar de overeenkomsten en ver-
schillen in de informatiebehoefte van de betrokken actoren. Grontmij Midden, Afdeling Ruimtelijke 
Inrichting, De Bilt.

Dijkstra, H., Van Blitterswijk, H. & Oosterbaan, A. (2002). Kleine landschapselementen: analyse van 
de beleidsvraag voor de ontwikkeling van een monitoringsysteem. Alterra, Wageningen.

Nixon, S. C., Rees, Y. J., Gendebien, A. & Ashley, S. J. (1996). Requirements for water monitoring. EEA, 
Copenhagen.

Schmidt, A.M., Kisenkas, F.H..,Vogel, R.L. & Broekmeijer, M.E.A. (2007). De rapportageverplichtingen 
van Directie Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van 
wetten en verdragen. Een analyse van informatievragen en informatieaanbod als basis voor het WOT 
programma Informatievoorziening Natuur. Alterra-rapport 1459, Alterra, Wageningen.

Vier goed uitgewerkte voorbeelden van hoe een analyse van de beleidsvraag en/of de informatiebe-
hoefte van de betrokken actoren kan verlopen.
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Indicatoren

Jørgensen, S. E., Costanza, R. & Xu, F. (2005). Handbook of Ecological Indicators for Assessment of 
Ecosystem Health. CRC Press, Boca Raton.

Dit handboek reikt een referentiekader aan om indicatoren te selecteren, evalueren en valideren.

Systeemanalyse

Wiersma, G. B. (2004). Environmental monitoring. CRC Press, Boca Raton. 

Het eerste hoofdstuk (“Conceptual Basis of Environmental Monitoring Systems”) geeft een beeld 
hoe aan de hand van een conceptuele aanpak de krijtlijnen van een meetnet uitgetekend kunnen 
worden. 
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I.1 Doelstelling 
Als opdrachtgever is uw informatiebehoefte de aanzet tot (“trigger”) en drijvende kracht achter de opstart 
of evaluatie van een beleidsgericht meetnet. Meestal is de initiële vraag naar informatie vaag geformuleerd 
en weinig uitgediept. Vaak is er ook een veelheid aan vragen ingegeven door zijdelingse overwegingen. De 
cruciale eerste stap in het meetnetontwerp is daarom de informatiebehoefte uit te diepen en scherp af te 
lijnen om zo de ‘ware informatienood’ op het spoor te komen. Meer bepaald: welke informatie (en dus 
gegevens) heeft u als opdrachtgever structureel nodig om op lange termijn aan de informatiebehoefte te 
voldoen?

Belangrijk is dat u en de meetnetontwerper hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Een nauwe 
interactie is in deze fase dan ook cruciaal. Indien u en/of de meetnetontwerper aan deze interactie te 
weinig aandacht besteedt en/of onvoldoende tijd en ruimte geeft, dan is de kans groot dat een meetnet 
ontworpen wordt zonder een duidelijke doelomschrijving of op basis van valse verwachtingen. 

CITAAT MacDonald et al. (1991)
Identifying the objective(s) and type of monitoring has implications for the type, intensity and scale 
of measurements. Thus a very precise formulation of the monitoring objective(s) should lead to an 
effi cient and effective monitoring project. Vague or unrealistic objectives are likely to result in 
monitoring that collects unnecessary data and ultimately is unable to answer the pertinent man-
agement objectives. Careful formulation of the objectives is essential also because it precludes 
unrealistic expectations.

Parallel met de scherpstelling van de vraag naar informatie moet de meetnetontwerper in een vroeg 
stadium uw wensen aftoetsen aan de reële mogelijkheden. Het is mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat een-
zelfde meetnet niet zal kunnen inspelen op de verschillende vragen naar informatie. Daarom moet u, in 
samenspraak met de meetnetontwerper, de belangrijkste vragen weerhouden en hier het meetnetontwerp 
op afstemmen. Hierbij houdt de meetnetontwerper rekening met het bestaande gegevensaanbod (uit an-
dere meetnetten of gegevensbronnen in het algemeen), de wetenschappelijke kennis en inzichten, en de 
fi nanciële en andere randvoorwaarden. Op deze manier wordt duidelijk welke prioritaire thema’s het meet-
net kan bestrijken en wordt transparant waarom bepaalde keuzes genomen zijn. De klemtoon ligt op het 

DEFINITIE
De ware informatienood is de specifi eke informatie (= output van het meetnet) die u als  opdrachtge-
ver structureel nodig hebt om een of meerdere van uw taken in te vullen.

FASE II: 
Uitwerken van de 
gegevensinzameling

FASE II: 
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Fase II - Uitwerken gegevensinzameling

Figuur 6:  Schematische weergave van de opbouw van Fase II van het meetnetontwerp
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BOUWSTEEN 1: Welke gegevens inzame-
len?
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Element 2: Afl ijnen doelpopulatie
Element 3: Selectie variabelen
Element 4: Vastleggen normen, referentie- 
waarden of streefdoelen

BOUWSTEEN 2: Steekproeftrekking
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methodiek

§ II.3 SYNTHESE & KEUZES
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II.1  Doelstelling 
Tijdens de eerste fase van het meetnetontwerp heeft u, in nauw overleg met de opdrachtgever, de be-
leidsvragen en de beleidscontext zo nauwkeurig mogelijk in beeld gebracht. Dat resulteerde uiteindelijk in 
het formuleren van een of meerdere prioritaire vragen waarop het verdere meetnetontwerp zal worden 
afgestemd. De focus lag hierbij op de inhoudelijke kwaliteit van het meetnetontwerp.

In Fase II moet u zich concentreren op de numerieke kwaliteit van het meetnet. Daartoe heeft u nood aan 
een meer specifieke en kwantitatieve invulling van de prioritaire vragen door ze te vertalen naar meetvra-
gen. Tevens moet u de doelpopulatie precies definiëren, de meest geschikte meet- en analysevariabelen 
kiezen en nagaan welke normen, referentiewaarden of streefdoelen van toepassing zijn op de doelpopu-
latie. Om op basis van steekproefgegevens correcte conclusies te formuleren over de doelpopulatie is een 
representatieve steekproeftrekking een absolute vereiste. Het vereiste aantal steekproefpunten (= steek-
proefgrootte) en andere aspecten van het steekproefontwerp moeten worden afgestemd op de gewens-
te precisie van de meetnetinformatie en/of de grootte van het minimaal te detecteren effect. Tijdens de 
tweede fase van het meetnetontwerp neemt u wat dat betreft enkele fundamentele beslissingen.

Om Fase II te doorlopen moet u eerst een analytisch kader opbouwen. Dat zal zich toespitsen op vijf vra-
gen: (1) Welke gegevens inzamelen? (2) Hoe de steekproefpunten trekken? (3) Hoeveel gegevens inzame-
len (dimensies van het meetnet)? (4) Hoe de gegevens inzamelen in een steekproefpunt (bemonsterings-
methodiek)? en (5) Wat zijn de meetkosten? 
Merk op dat we meermaals andere accenten zullen leggen afhankelijk van de context, functie en doelstel-
ling van het meetnet. Het is dus belangrijk om bij aanvang van Fase II goed te weten wat de meetnetken-
merken zijn.

Op basis van de vijf bouwstenen en m.b.v. een kosteneffectiviteitanalyse kunt u transparante keuzes ma-
ken m.b.t. de dimensies van het meetnet en de wijze waarop de steekproef bemonsterd moet worden. 
Deze keuzes vertaalt u doelgericht naar de output van Fase II: een ontwerpscenario voor het meetnet met 
bijhorende kostenraming. 



II.2  Analytisch kader 
II.2.1  Bouwsteen 1: Welke gegevens inzamelen 
Een degelijk meetnetontwerp gaat uit van de informatienood van de opdrachtgever. Daarom lag de focus 
in Fase I op het selecteren van de prioritaire vragen. Nu is het nodig dat u deze vragen uitdiept en om-
schrijft  welke specifieke informatie het meetnet moet inzamelen. 

Element 1: Vertalen van de prioritaire vragen naar meetvragen

In Fase I (§ I.2.1.2 en § I.2.2) hebben we besproken hoe u op een gestructureerde manier de informatienood 
en de onderliggende wetenschappelijke basis in kaart kunt brengen. Uitgaande van deze kennis moet u nu 
in staat zijn om de informatienood te verfijnen. Een middel daartoe is het vertalen van de prioritaire vragen 
naar meetvragen.

Het formuleren van de meetvragen dient te gebeuren in de context van de belangrijkste toepassingsge-
bieden en van de statistische verwerking van de meetnetgegevens: (1) het schatten van parameters (bv. 
gemiddelde, percentage) van de doelpopulatie, en (2) het toetsen van statistische hypothesen (bv. de-
tecteren van een verschil tussen twee of meer groepen, of van een trend tussen meetperiodes, of van een 
afwijking t.o.v. een norm). Daarom bevelen we aan om de meetvragen, in de mate van het mogelijke, te 
formuleren als testbare statistische hypothesen. 

CITAAT MacDonald & Smart (1993)
Another means to focus the objectives and sharpen the design of a monitoring project is to expli-
citly define the hypotheses to be evaluated. This is an essential step if quantitative data are to be 
collected and statistically analysed. Defining the hypotheses a priori helps ensure that the expe-
rimental units and sample populations are clearly defined, and that there is sufficient replication 
to allow statistical testing. Because this is a challenging step, it is often ignored even though when 
objectives indicate that quantitative results are expected.

Een meetvraag kan volgende elementen omvatten:

De doelpopulatie en de eventuele deeldomeinen (= strata) waarover we een uitspraak willen 
doen. Indien het meetnet een controlerende functie heeft, dan is een duidelijke omschrij-
ving nodig van de maatregelen of factoren die de basis vormen voor de opdeling van de 
doelpopulatie.
De kenmerken van de doelpopulatie die nodig zijn om de vraag te beantwoorden. Dat is no-
dig om te komen tot een keuze van de analysevariabelen.
Indien het meetnet monitoring tot doelstelling heeft, dan is een specifieke omschrijving 

DEFINITIE
Een meetvraag is een specifieke invulling van een prioritaire vraag. Het is een nuancering van de 
informatiebehoefte waarbij we systematisch de doelpopulatie, de analysevariabelen en de gewenste 
meetresultaten specificeren. 
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van de normen, referentiewaarden of doelstellingen nodig waaraan we het meetnetresultaat 
willen aftoetsen (zie § II.2.1.4). 
Het geografisch gebied waarover informatie gewenst is en de termijn waarop het meetnet 
een uitspraak moet doen.
De vorm waaronder we het antwoord willen krijgen: kwantitatief (gemiddelde, totaal, pro-
babiliteit, …) of kwalitatief (beoordeling van een toestand). 

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

Op basis van de meetgegevens worden de waterbodems opgedeeld in vier klassen: “niet afwijkend”, “licht 
afwijkend”, “afwijkend” en “sterk afwijkend”

Een van de prioritaire vragen van het meetnet is de opvolging van het stand still principe: blijven de water-
bodems met een goede kwaliteit die ook effectief behouden? Dat werd vertaald naar twee meetvragen:

(1) Heeft maximaal 10 % van de meetplaatsen met “niet afwijkende” bodem in de vorige meetcampagne, 
nu een lagere kwaliteitsbeoordeling gekregen?

(2) Daalt het aandeel meetplaatsen in waterlopen van 1e categorie met “afwijkende” of “sterk afwijkende” 
bodems voldoende snel opdat dit aandeel 0 % zou bedragen in 2015?

II.2.1.2  Element 2: Aflijnen doelpopulatie

Beleidsvragen worden vaak geformuleerd op een generiek niveau en ze stellen (de informatienood t.a.v.) 
de werkelijkheid eenvoudiger voor dan deze eigenlijk is. Een nauwkeurige afbakening van de doelpopulatie 
is dikwijls het eerste knelpunt dat opduikt. In Fase I heeft u de doelpopulatie reeds omschreven op een ge-
neriek niveau, met name als een verzameling elementen waarover het meetnet een uitspraak moet doen. 
Nu moet u de omschrijving van de doelpopulatie verfijnen en/of begrenzen. De systeembeschrijving uit 
Fase I (zie § I.2.2.2) kan hiervoor als basis dienen. Concreet moet u criteria opstellen om te oordelen welke 
elementen al dan niet tot de doelpopulatie zullen behoren. Zo kunt u ontdekken waar zich nog knelpunten 
voordoen – vaak bestaan immers heel wat randgevallen - en hoe u hierop moet anticiperen: het opentrek-
ken of vernauwen van de doelpopulatie.

Een meetnet in een programmacontext richt zich vooral tot de doelpopulatie op zich. De kenmerken van 
de individuele elementen zijn minder belangrijk. U moet dus vooral nadenken in welke algemene populatie 
de opdrachtgever geïnteresseerd is.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

De doelpopulatie van dit meetnet werd in eerste instantie algemeen omschreven als “de verzameling van 
bosgebieden in Vlaanderen”. In Fase II van het meetnetontwerp werd nagedacht over specifieke criteria 
voor het al dan niet selecteren van bosgebieden (= elementen). Deze werden als volgt omschreven:

- Het bosgebied moet minimaal 0.5 ha groot zijn.
- De kleinste breedte van het bosgebied moet minstens 25 meter zijn.
- De sluitingsgraad van het bos moet minimaal 20 % zijn.

Alle andere tijdelijke (bv. net gekapt bestand) of permanente (bv. boswegen, vijvers, open plekken binnen 
bos, recreatieruimte, ...) niet-beboste oppervlaktes die volgens het aangepast Bosdecreet uit 2006 deel 
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uitmaken van een bos, behoorden eveneens tot de doelpopulatie.
Daarnaast maakten volgende terreinen geen deel uit van de doelpopulatie: fruitboomgaarden; tuinen, 
plantsoenen en parken; lijnbeplantingen en houtkanten, ondermeer langs wegen, rivieren en kanalen; 
boomkwekerijen en arboreta die buiten bos liggen; sierbeplantingen; aanplantingen met kerstbomen. 
Deze beslissing was eveneens gebaseerd op het onderscheid tussen bos en niet-bos in het Bosdecreet.

Bij een meetnet in een projectcontext wordt gekeken naar een of meerdere specifieke elementen, vaak in 
relatie tot concrete knelpunten of maatregelen. Bij het omschrijven van de criteria moet u dan ook achter-
halen welke de kenmerken zijn van de elementen die de opdrachtgever wil opvolgen.

II.2.1.3  Element 3: Selectie variabelen

Een goede selectie van de variabelen is een cruciale stap tijdens de ontwikkeling van een meetnet. Samen 
met de opdrachtgever moet u die variabelen selecteren die nodig zijn om de meetvragen te beantwoorden 
en de meetnetresultaten te interpreteren. De kennisopbouw en systeembeschrijving uit Fase I (zie § I.2.2) 
kunnen als basis dienen om de keuze van de variabelen wetenschappelijk te onderbouwen.

CITAAT MacDonald et al. (1991)
All too often the focus is on collecting data without due regard to the purpose for which the data is 
being collected. Often the monitoring variables are selected because they are known and familiar, 
rather than because they are the most efficient or appropriate. Once a monitoring project is estab-
lished, institutional inertia sometimes results in its continuation regardless of whether the monitor-
ing objectives are being met.

Het is zinvol een onderscheid te maken tussen drie typen variabelen: eindvariabelen, verklarende variabe-
len en achtergrondvariabelen. 

Eindvariabelen

Eindvariabelen beschrijven de toestand en evolutie van de doelpopulatiekenmerken waarin de opdracht-
gever prioritair geïnteresseerd is.
Bij de keuze van de meest geschikte eindvariabelen moet u algemeen met twee criteria rekening houden: 

(1) De variabele moet voldoende specifiek zijn, m.a.w. voldoende aansluiten bij de kenmerken van 
de doelpopulatie waarin we geïnteresseerd zijn. Specificiteit betekent ook dat veranderingen van 
de variabele te wijten zijn aan een verandering van het beoogde populatiekenmerk en niet aan 
een ander fenomeen. 

(2) De variabele moet voldoende gevoelig zijn, m.a.w. de variabele moet tijdig een signaal geven 
wanneer veranderingen in het beoogde kenmerk optreden in de doelpopulatie. 

De keuze van de eindvariabelen hangt af van de doelstellingen en dus de prioritaire vragen en meetvragen 
van het meetnet. Het heeft geen zin variabelen te meten die niets bijdragen tot de doelstellingen. Daarom 
is het belangrijk op basis van een grondige systeemanalyse (zie § I.2.2) uit te diepen welke variabelen een 
goede invulling geven aan de prioritaire vragen. Soms is dat relatief eenvoudig en hebben de prioritaire 
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vragen betrekking op heel concrete eindvariabelen. Maar in de context van milieu- en natuurbeleid hebben 
we vaak te maken met vrij algemene vragen, die we zo specifiek mogelijk moeten invullen. Denk maar aan 
begrippen als biodiversiteit, kwaliteit van lucht en water, ecologische integriteit, … Dergelijke begrippen 
vereisen een uitdieping  zodat u beter zicht te krijgt op de verschillende componenten en hun vertaling naar 
eindvariabelen.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

Dit meetnet heeft als doelstelling het opvolgen van de kwaliteit van de waterbodem. Dat is de eindvaria-
bele. Maar “kwaliteit” is een heel ruim begrip, dat zo concreet mogelijk moet ingevuld worden. De ontwer-
pers bekeken de kwaliteit van de waterbodem vanuit meerdere perspectieven.
Een eerste invalshoek was de chemische kwaliteit. Hierbij gaat men na in hoeverre chemische elementen 
aanwezig zijn die vreemd zijn aan een natuurlijke omgeving. Een tweede invalshoek betrof ecotoxicologi-
sche aspecten: in welke mate beïnvloedt een waterbodem de sterftesnelheid van een aantal testorganis-
men. Een derde benadering betrof biologische aspecten: de samenstelling van de levensgemeenschap, in 
het bijzonder de aanwezigheid van een aantal indicatororganismen.
De precieze invulling van het begrip “kwaliteit van de waterbodem” naar een concrete eindvariabele, en 
vervolgens de vertaling naar specifieke meetvariabelen (zie II.2.4) vormde het onderwerp van een uitge-
breide multidisciplinaire studie. 

Verklarende variabelen 

Parallel met de keuze van de eindvariabelen moeten we bepalen welke variabelen een grote en cruciale 
invloed hebben op de eindvariabele(n) en hoe deze causale keten in elkaar zit. Het is interessant om derge-
lijke verklarende variabelen op te nemen in het meetnet omdat we op die manier eventuele evoluties beter 
kunnen verklaren of interpreteren. De systeemanalyse (zie § I.2.2.2) vormt hiertoe een goed denkkader. 
Het opnemen van verklarende variabelen is ook zinvol wanneer ze sneller reageren op veranderingen dan 
de eindvariabele, omdat de verklarende variabelen vroeger voorkomen in de causale keten. Bij een signale-
rend meetnet kunnen we deze variabelen zodoende gebruiken als een alarmbel.

De aanwezigheid en het (relatieve) aantal juveniele dieren in een populatie vissen is een verklarende vari-
abele wanneer we geïnteresseerd zijn in toekomstige veranderingen van de populatiegrootte (= eindvaria-
bele). Het is een geschikte verklarende variabele omdat hij een belangrijke invloed heeft op de populatie-
grootte en bovendien zal hij sneller zal reageren op omgevingsfactoren dan de eindvariabele.
Daarnaast kunnen we de concentratie aan giftige stoffen in het vetweefsel van de vissen als een verkla-
rende variabele beschouwen omdat we weten welke concentraties op termijn leiden tot een hogere vis-
sterfte. De gegevens over de concentraties giftige stoffen kunnen zodoende helpen om veranderingen in 
de populatiegrootte te interpreteren.

Achtergrondvariabelen 

Achtergrondvariabelen geven informatie over omgevingsomstandigheden die de kenmerken van de doel-
populatie en dus ook de eindvariabele(n) beïnvloeden. Dat kunnen tijdsgebonden veranderingen in de om-
geving zijn (bv. weersomstandigheden), maar evenzeer ruimtelijke factoren die constant blijven gedurende 
de looptijd van het meetnet, maar verschillen tussen de meetpunten (bv. bodemtextuur, hoogteligging, 
helling, …). Het opnemen van deze variabelen kan helpen bij de interpretatie van de meetnetresultaten. 
Besteed hier dus voldoende aandacht aan.
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De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in belangrijke mate beïnvloed door weerkundige facto-
ren. De invloed van de seizoenen op het verloop van een aantal variabelen is voorspelbaar. Maar ook 
uitzonderlijke meteorologische condities kunnen een langdurige weerslag hebben op de waterkwaliteit 
en (mede) een belangrijke oorzaak zijn van de verschillen in waterkwaliteit tussen opeenvolgende jaren. 
Informatie over de weersomstandigheden is dus van essentieel belang om veranderingen in de water-
kwaliteit te kunnen interpreteren.

Belangrijk om in het oog te houden bij de selectie van de achtergrondvariabelen is dat deze vaak reeds 
aanwezig zijn in andere gegevensbronnen. We moeten hiervoor dus geen bemonsteringstechniek uitwer-
ken (zie § II.2.4). Wel is het nodig grondig te controleren of de bestaande gegevensbronnen een voldoende 
hoge kwaliteit hebben en of er geen al te grote gegevensongelijkheid is (zie § III.2.2.3).

II.2.1.4  Element 4: Vastleggen van normen, referentiewaarden of streefdoelen

Een meetnet met als doelstelling monitoring vergelijkt de kenmerken van een doelpopulatie met a priori 
vastgelegde normen, referentiewaarden of streefdoelen.
Een strikte benadering van monitoring vereist een precieze, kwantitatieve formulering van de streefwaar-
den. Een minder beperkende benadering hanteert de uitgangssituatie (i.e., de toestandsbeschrijving tij-
dens de eerste meetperiode) als referentiebeeld waarmee we de latere metingen kunnen vergelijken. Met 
dergelijke benadering kunnen we nagaan in hoeverre het nastreven van het stand-still principe gereali-
seerd wordt.
Hoe dan ook vereist monitoring dat u beschikt over bij voorkeur kwantitatieve streefwaarden waarmee u 
de kenmerken van de doelpopulatie vergelijkt.

Ideale streefdoelen bevatten een specificatie van volgende kenmerken:

Een drempel- of streefwaarde (bv. een ozonconcentratie van 180 μg/m³).
Een statistische eigenschap (bv. een gemiddelde waarde, percentiel of proportie).
Een definitie van de statistische betrouwbaarheid van die eigenschap (bv. een ozonconcentratie 
van 180 ± 10 μg/m³).
Een definitie van de geografische en/of temporele schaal waarop de statistische eigenschap be-
trekking heeft (bv. het stedelijk gebied, een kalenderjaar).
Een specificatie van de periode waarbinnen de streefdoelen moeten gerealiseerd worden (bv. 
tegen 2010).

EU-richtlijn betreffende ozon in de lucht

De Europese streefwaarde (zie richtlijn 2002/3/EG) voor blootstelling van de bevolking aan ozon be-
draagt 120 μg/m3 voor de hoogste 8-uursgemiddelde ozonconcentratie per dag. Deze concentratie mag 
vanaf 2010, gemiddeld over drie jaar, niet vaker dan 25 dagen per kalenderjaar worden overschreden. 

EU-richtlijn betreffende zwevende deeltjes in de lucht

Zwevend stof is een mengsel van vloeibare of vaste deeltjes met uiteenlopende samenstellingen en af-
metingen. In de richtlijn 1999/30/EG zijn luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor PM10, de fractie met 
een aerodynamische diameter kleiner dan 10 μm. De daggrenswaarde van 50 μg/m³ PM10 mag niet 
meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. De gemiddelde waarde per kalenderjaar moet onder 
40 μg/m³ PM10 liggen.
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In § I.2.1.1 hebben we aangegeven dat u tijdens de analyse van de informatiebehoefte van de opdrachtgever 
op zoek moet gaan naar bestaande normen uit de milieu- of natuurwetgeving die de vraag naar informatie 
kaderen. 
In de milieusector worden deze normen vaak uitgedrukt als het maximaal toelaatbaar aantal overschrij-
dingen van een bepaalde concentratie binnen een gespecificeerde tijdsperiode. Het bestaan van dergelijke 
normen betekent dat een meetnet informatie moet leveren die het mogelijk maakt om overschrijdingen 
van de vooropgestelde norm te detecteren. Dat heeft implicaties op o.a. de vereiste steekproefgrootte, de 
meetfrequentie en de meetprecisie (zie § II.2.3) van het meetnet.

In de natuursector worden minder vaak streefwaarden opgesteld en dus is het minder evident om deze 
terug te vinden. Toch zijn er verschillende mogelijkheden. Enkele voorbeelden:

Bij meetnetten in bossen wordt vooral gewerkt met kwantitatieve metingen aan bomen. Deze 
worden meestal uitgedrukt als een eenheid per hectare (bv. m³ hout per hectare, aantal bomen 
per hectare, aantal individuen verjonging per hectare, …). Hier zijn in de praktijk reeds streefdoe-
len voor opgesteld.

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het streefdoel van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is om op lange termijn het gemiddelde volu-
meaandeel van exotische boomsoorten terug te brengen tot maximaal 20 %. De homogene bestanden van 
exotische boomsoorten moeten omgevormd worden tot ongelijkjarige en gemengde bestanden waarbij 
minstens 30 % van het grondvlak wordt ingenomen door inheemse loofbomen. 
In de openbare bossen streeft het ANB naar een minimaal aandeel dood hout (t.o.v. het totale volume 
hout) van gemiddeld 4 %. 
Op termijn moet 5 à 15 % van de bosoppervlakte ingenomen worden door open plekken die elk tot maxi-
maal drie hectare groot zijn. 

Streefdoelen voor natuurbeheer en –herstel worden meer en meer geformuleerd onder de vorm 
van natuurdoeltypen (bv. Bal et al., 1995). Een natuurdoeltype beschrijft een bepaalde natuurkwa-
liteit door een combinatie van flora- en fauna-elementen en de abiotische omgeving. Momenteel 
zijn kwalitatieve beschrijvingen beschikbaar voor de meeste Vlaamse natuur(doel)typen, maar 
tabellen van kensoorten met trouw- en presentiegraden zijn nog niet ontwikkeld. Hierdoor is het 
vooralsnog onmogelijk om kwantitatieve streefwaarden te specificeren of “distance-to-target” 
indices te berekenen.
Een interessant initiatief in dat verband is de ontwikkeling van multisoortenlijsten per natuur-
doeltype (Van Dyck et al., 2001). Dat is een relevante en handelbare selectie van soorten, uit 
verschillende taxonomische groepen en waarvoor een goede basiskennis beschikbaar is, die ver-
schillende functies vervullen in een ecosysteem en die actief zijn op verschillende schaalniveaus. 
Het specificeren van het streefdoel als het (minimum) aantal gewenste soorten uit een multi-
soortenlijst, laat toe om de actuele toestand van een natuurtype in te schatten én de afstand tot 
een bepaald natuurdoeltype te kwantificeren.

Multisoortenlijsten

Vermeersch et al. (2005) stelden lijsten samen met kenmerkende, gemakkelijk herken- en waarneembare 
planten, vogels, vlinders, libellen en amfibieën voor een aantal natuurdoeltypes. Deze lijsten worden ge-
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bruikt om het natuurbeheer te evalueren in een aantal Brusselse groene ruimten, waar beheersdoelen 
zijn geformuleerd in termen van gewenste natuurdoeltypen. Door een periodieke herhaling van gestan-
daardiseerde waarnemingen, kan de beheerder nagaan in welke mate er een toename is van het aantal 
soorten die vermeld staan op de relevante multisoortenlijst. Deze maat laat toe om de evolutie naar het 
gewenste natuurdoeltype te kwantificeren en dus het gevoerde beheer te evalueren.   

Bij afwezigheid van formele kwantitatieve referentiewaarden voor natuurbeheer of –herstel kun-
nen ad hoc streefdoelen opgesteld worden door een (of meerdere) nabijgelegen natuurterrein(en) 
als referentiegebied te kiezen. We bevelen aan om hierbij kwantitatieve waarden op te stellen 
a.d.h.v. de aanwezige flora- en fauna-elementen en de relevante abiotische kenmerken.

Niet zelden wordt in het milieu- en natuurbeleid het stand-still principe als streefdoel gehanteerd. Hierbij 
gebruikt men de uitgangssituatie (i.e., de toestandsbeschrijving tijdens de eerste meetperiode) als referen-
tiewaarde voor de latere metingen. Hierbij moet u zich evenwel realiseren dat de meeste kenmerken van 
een doelpopulatie onderhevig zijn aan natuurlijke variatie in ruimte en tijd. Het hanteren van een absolute 
referentiewaarde kan hierdoor snel leiden tot foutieve conclusies. Daarom raden we aan om een gemid-
delde waarde, met betrouwbaarheidsinterval, bekomen over een voldoende lange initiële meetperiode als 
norm aan te houden. Als alternatief kan een realistische foutenmarge (bv. op basis van literatuurgegevens) 
rond de initiële meetwaarde geformuleerd worden. In beide gevallen worden latere metingen pas als af-
wijkend van de norm beschouwd wanneer de meetwaarde buiten het gespecificeerde bereik valt.

II.2.2  Bouwsteen 2: Steekproeftrekking
Met de meetnetresultaten beogen we een uitspraak te doen over een welomschreven doelpopulatie. Dat 
vereist dat de steekproefpunten getrokken worden volgens een procedure die garandeert dat de resultaten 
gemiddeld overeenkomen met de werkelijke waarden in de doelpopulatie. In dat geval spreken we van een
representatieve steekproeftrekking. Daartoe moet de steekproeftrekking op een onbevooroordeelde 
manier een selectie maken uit alle mogelijke elementen van de doelpopulatie. Dus elk element van de 
doelpopulatie moet een trekkingskans hebben die groter is dan nul en de kansen moeten gekend zijn om 
ermee rekening te houden bij de verwerking van de gegevens.

Het trekken van een representatieve steekproef is essentieel om de juistheid (“trueness”) van de meet-
gegevens te garanderen. Met “juistheid” bedoelen we dat de waarde van de parameterschatting in de 
steekproef gemiddeld samenvalt met de werkelijke waarde in de doelpopulatie. Indien dat niet het geval 
is, spreken we van vertekening (“bias”). Het vermijden van vertekening van de steekproefgegevens vereist 
dat u bijzondere aandacht besteedt aan de procedure waarmee de steekproef getrokken wordt. In deel 2 
van deze leidraad (§ 2.2 en § 3) wordt deze procedure nader besproken.

DEFINITIE
Een steekproeftrekking noemen we representatief indien, bij een groot aantal herhalingen van de 
procedure, de gemiddelde waarde van het kenmerk in de steekproeven gelijk is aan de waarde in de 
totale doelpopulatie. Een representatieve steekproeftrekking garandeert dat we de uitkomsten van 
de steekproefgegevens kunnen veralgemenen naar de doelpopulatie.

In bepaalde situaties kan het trekken van een representatieve steekproef uit de omschreven doelpopulatie 
een aanzienlijke financiële meerinspanning vragen (bv. het nemen van waterstalen in moeilijk bereikbare 
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beken). Indien dat in de praktijk niet haalbaar is, dan moet u a.d.h.v. duidelijke criteria de doelpopulatie 
herdefiniëren en/of inperken zodat de knelpunten die een representatieve steekproeftrekking bemoeilij-
ken, ongedaan worden gemaakt. 

De beste garantie voor het verkrijgen van een representatieve steekproef is de toepassing van de kans-
steekproef, hetgeen neerkomt op het aselect (= willekeurig) trekken van de steekproefpunten. In een zog-
enoemde enkelvoudige aselecte steekproef heeft iedere eenheid van de doelpopulatie eenzelfde kans 
(groter dan nul) om in de steekproef te worden opgenomen. U mag dan verwachten dat de steekproef een 
goede afspiegeling is van de doelpopulatie.

Er zijn ook vele andere methoden van steekproeftrekking zoals gestratificeerde en getrapte trekking, trek-
king met ongelijke kansen en combinaties van verschillende methoden. Omdat dit soort trekking de ‘één 
tot één relatie’ tussen doelpopulatie en steekproef doorbreekt, is de steekproef niet zonder meer represen-
tatief. Representativiteit van dergelijke steekproeven wordt dan verkregen door aan elk steekproefelement 
een gepast gewicht toe te kennen, dat evenredig is met de vertegenwoordiging van dat element in de doel-
populatie. In handboeken over steekproeftrekking vindt u hierover meer informatie.

Voor het trekken van de steekproefpunten dient u te beschikken over een steekproefkader. Dat is een set 
gegevens die informatie bevat over al de elementen die voldoen aan de criteria van de doelpopulatie (zie § 
II.2.1.2). Uit deze gegevensset selecteren we, volgens een bepaald steekproefschema en met een objectief 
algoritme, het gewenste aantal steekproefelementen. De meest eenvoudige vorm van een steekproefka-
der is een lijst met alle elementen uit de doelpopulatie, eventueel aangevuld met relevante kenmerken. 
Bijvoorbeeld: een lijst met alle rivieren in Vlaanderen, aangevuld met debietwaarden. Een andere vorm van 
steekproefkader is een kaart met gebieden die beantwoorden aan de criteria van de doelpopulatie. Bijvoor-
beeld: de Vlaamse boskartering, een GIS-laag met alle beboste oppervlakten (minimaal 0.5 ha groot) in 
Vlaanderen, vormde het steekproefkader van de Vlaamse bosinventarisatie. 

Meetnet in programmacontext

In een programmacontext wil u gegevens inzamelen die de globale toestand en evolutie van een doelpo-
pulatie beschrijven. Om goed te weten waarop de cijfers betrekking hebben, is het essentieel na te denken 
over een welomschreven doelpopulatie waaruit een representatieve steekproef van populatie-elementen 
getrokken wordt. De gehele steekproef moet een onvertekend beeld leveren van de doelpopulatie. 

Meetnet “Algemene Broedvogels” (INBO en Natuurpunt)

De selectie van de 900 proefvakken gebeurde op basis van het UTM-rooster voor Vlaanderen (het steek-
proefkader) en een aselecte steekproeftrekking. Deze procedure garandeert dat een representatieve steek-
proef van het broedvogelbestand van Vlaanderen bemonsterd wordt.
Een bijkomende doelstelling was het opsporen van wijzigingen in areaal en aantallen van de algemene 
broedvogelsoorten in de Natura 2000 gebieden. Deze gebieden werden echter onvoldoende bestreken 
door de initiële 900 proefvlakken. Daarom werd geopteerd om een parallel meetnet op te zetten van 300 
proefvlakken gelegen binnen de Natura 2000 gebieden, met behoud van de oorspronkelijke driejarige 
meetcyclus en veldmethode. 
We hebben hier dus twee onafhankelijke steekproeven, elk getrokken uit een deeldomein (= stratum) van 
het steekproefkader. Dergelijke procedure noemt men pre-stratificatie met overbemonstering van een 
deeldomein. In functie van de prioritaire doelstelling lijkt het aanlokkelijk om de resultaten uit beide deel-
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domeinen te combineren, omdat het resulteert in een groter aantal bestudeerde proefvlakken. Dat zou 
echter betekenen dat er een overwicht is aan proefvlakken uit de Natura 2000 gebieden, waardoor het 
meetnet niet langer representatief is voor Vlaanderen. Daarom is deze optie ten sterkste af te raden, tenzij 
bij de gegevensverwerking de nodige correcties worden uitgevoerd. 

Meetnet in projectcontext

Bij meetnetten in een projectcontext ligt de focus op een of meerdere steekproefpunten die gekozen zijn 
in functie van de genomen maatregelen of van lokale noodwendigheden. Gezien de specificiteit van de 
gekozen steekproefpunten, zal het niet mogelijk zijn om de meetnetresultaten te extrapoleren want we 
hebben hier geen aselecte steekproef uit een vooraf gedefinieerde populatie. Het is echter wel belangrijk 
om elk betrokken steekproefpunt te bemonsteren op een manier die representatief is voor de omgeving 
van dat element.

Een meetnet in een projectcontext volgt de lozingen op van enkele bedrijven langsheen een rivier. 
De betrokken bedrijven werden geselecteerd op basis van volgende criteria: 

- De jaarlijkse vuilvracht ligt boven een bepaalde ondergrens. 
- Tijdens de afgelopen twee jaar werden de lozingsnormen minstens een maal overschreden.

De meetgegevens kwantificeren de lozingen van de betrokken bedrijven. Ze geven echter geen represen-
tatief beeld van alle lozingen in de rivier, aangezien doelbewust de meest vervuilende bedrijven werden 
geselecteerd. 
In de nabijheid van de geselecteerde bedrijven worden meerdere meetpunten opgesteld die samen een 
representatief beeld geven van de spreiding van de lozingen. Tevens worden de metingen voldoende regel-
matig herhaald, om een getrouw beeld te krijgen van fluctuaties in de tijd.

II.2.3 Bouwsteen 3: Hoeveel gegevens inzamelen – dimensionering van
het meetnet

Het dimensioneren van een meetnet heeft een grote invloed op de numerieke kwaliteit van de twee be-
langrijkste toepassingen van meetnetgegevens: (1) het schatten van de parameters (bv. gemiddelde, per-
centage) van de doelpopulatie, en (2) het toetsen van statistische hypothesen (bv. detecteren van een 
verschil of trend). Daaruit volgt dat de dimensionering ook de reikwijdte van de statistische verwerking van 
de meetnetgegevens bepaalt (zie Fase III).

Bij de dimensionering van een meetnet onderzoekt u in eerste instantie hoeveel steekproefpunten nodig 
zijn om de gewenste precisie of de minimaal detecteerbare effectgrootte (‘minimal effect size’) te berei-
ken. Maar omdat het aantal steekproefpunten vaak de belangrijkste kostenfactor is, moet u ook andere 
aspecten van het meetnetontwerp, zoals de variabiliteit van de meetgegevens en de configuratie van de 
steekproef, beoordelen en zoeken naar verbeteringen.

Vooraleer we de voornaamste principes uitleggen, willen we opmerken dat steekproefgrootteberekening-
en een heel technische materie zijn. Het is belangrijk de voornaamste principes ervan te doorgronden en 
zelf een aantal berekeningen uit te testen om nog beter de achterliggende ideeën te begrijpen. Deel 2 van 
deze leidraad is hier nagenoeg volledig aan gewijd. Maar voor complexere berekeningen raden we aan het 
werk uit te besteden.
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BELANGRIJK
Het berekenen van de vereiste steekproefgrootte is een technische aangelegenheid die best wordt 
uitgevoerd door een statistisch/rekenkundig expert. Het beheersen van de finesses lukt immers niet 
van de ene dag op de andere. Het betrekken van een statistisch/rekenkundig expert kan een meer-
kost betekenen, maar het is een investering die op termijn zeker rendeert.

De gewenste precisie en betrouwbaarheid van de schattingen

Een eerste toepassing van het cijfermateriaal van meetnetten is het bepalen van een aantal relevante 
parameters (bv. gemiddelde, percentage) van de doelpopulatie. De waarden afgeleid uit de meetnetgege-
vens heten (punt)schattingen. De standaardfout van een puntschatting geeft aan hoe dicht de schatting 
ligt bij de werkelijke waarde van de doelpopulatie. De standaardfout is ook een maat voor de precisie (of 
omgekeerd: de variabiliteit) van de schatting. De variabiliteit van de schatting is recht evenredig met de 
variabiliteit van de waarnemingen waarop de schatting is gebaseerd, zodat we de variabiliteit van de schat-
ting kunnen verminderen door de variabiliteit van de waarnemingen te verminderen. Hoe dat in praktijk 
kan, komt even verder in deze tekst aan bod. Ook de steekproefgrootte beïnvloedt de standaardfout, en 
dus ook de precisie of variabiliteit van de schatting: de standaardfout is omgekeerd evenredig met de vier-
kantswortel van de steekproefgrootte. 

Een alternatieve en meer informatieve manier om de precisie van de schattingen aan te geven, is de bere-
kening van het betrouwbaarheidsinterval. Dat is het bereik van waarden waarbinnen, met een vooraf be-
paalde kans (het zogenaamde  betrouwbaarheidsniveau) de werkelijke waarde van de onbekende parame-
ter zal liggen. De foutmarge is gedefinieerd als de helft van de breedte van het betrouwbaarheidsinterval. 
De foutmarge is recht evenredig met de standaardfout van de schattingen en is dus omgekeerd evenredig 
met de vierkantswortel van de steekproefgrootte. Hieruit kunnen we volgende vuistregel afleiden.

VUISTREGEL
Voor een halvering van de foutmarge van een parameterschatting bij een bepaald betrouwbaar-
heidsniveau, moet de steekproefgrootte verviervoudigen. Dat noemen we de ‘regel van vier’.

De foutmarge hangt ook af van het gekozen betrouwbaarheidsniveau. Courant kiezen we voor een be-
trouwbaarheidsniveau van 95 %. Dat betekent dat in 5% van de gevallen de werkelijke waarde niet in het 
betrouwbaarheidsinterval zal liggen. Indien we dat risico voor een bepaalde toepassing te groot vinden, 
dan moeten we het betrouwbaarheidsniveau verhogen (bv. tot 99%). Hierdoor zal het betrouwbaarheids-
interval breder worden. Het bredere interval geeft dus wel meer garanties, maar tegelijk hebben we wel 
een grotere marge waarmee we rekening moeten houden bij het nemen van beslissingen. Een oplossing is 
het opdrijven van het aantal steekproefpunten, maar het is belangrijk de meerwaarde af te wegen tegen 
de extra kosten.
De gewenste breedte van het betrouwbaarheidsinterval en het betrouwbaarheidsniveau zijn een louter
inhoudelijke keuze, die gebaseerd moeten zijn op de toekomstige toepassing van de gegevens. Wanneer 
de opdrachtgever indicatieve waarden wil krijgen voor een bepaald kenmerk, dan is een breed betrouw-
baarheidsinterval toegelaten. Is het de bedoeling om de cijfers te gebruiken voor een planning die verstrek-
kende gevolgen kan hebben, dan is een heel precieze schatting nodig en moet tegelijk het betrouwbaar-

Leidraad voor de meetnetontwerper - Fase II -61



heidsniveau hoog zijn.

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Om het voorraadbeheer beter te kunnen plannen, wil het Agentschap voor Natuur en Bos de gemiddelde 
lopende jaarlijkse aanwas van de belangrijkste boomsoorten (groei van de bomen uitgedrukt in m3 hout 
per hectare per jaar) kennen met een foutmarge van ± 0,5 m³/ha/jaar bij een betrouwbaarheidsniveau van 
95 %. Op basis van deze schatting zal men vastleggen hoeveel hout jaarlijkse gekapt mag worden in de 
Vlaamse openbare bossen.

Het is uw taak als meetnetontwerper om de opdrachtgever te begeleiden bij dat keuzeproces, door te wij-
zen op de consequenties van de keuzes. Want hoe kleiner de gewenste foutmarge moet zijn, des te groter 
de vereiste steekproefgrootte (de ‘regel van vier’) en dus ook de kost.

AANDACHTSPUNT
De gewenste steekproefgrootte neemt snel toe als we de precisie van de schattingen willen verhogen 
of indien we naar een hoger betrouwbaarheidsniveau streven.
Daarom is een goede keuze van de gewenste precisie van cruciaal belang bij de dimensionering van 
het meetnet. Hiertoe moet u in dialoog met de meetnetontwerper een zo concreet mogelijke vooraf-
spiegeling maken van de het toekomstige gebruik van de schattingen.

De minimaal detecteerbare effectgrootte bij statistische toetsen met een bepaald 
onderscheidend vermogen en significantieniveau 

Het toetsen van hypothesen is een tweede belangrijke toepassing van meetnetgegevens. Hiermee willen 
we nagaan of een bepaald effect al dan niet optreedt in de doelpopulatie. Een effect kan een verschil zijn 
tussen de gemiddelden van twee of meerdere groepen, een afwijking t.o.v. een bepaalde norm, referentie-
waarde of doelstelling, de impact van een bepaalde behandeling of een evolutie in de tijd. 

Omdat we werken met steekproefgegevens, hebben we bij de verwerking een statistische toets nodig om 
uit te maken in hoeverre de steekproefgegevens wijzen op een reëel effect. Want ook als er in werkelijk-
heid geen effect is, zullen we op basis van de steekproefgegevens kleine toevallige effecten vaststellen. Een 
statistische toets maakt uit vanaf welke (drempel)waarde we toeval kunnen uitsluiten. Toch kunnen we 
de kans op foutieve conclusies niet volledig uitsluiten. Dat risico wordt bepaald door twee instelwaarden. 
Het significantieniveau ( ) is de kans dat u op basis van de meetresultaten besluit dat het waargenomen 
verschil reëel is, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Dat noemen we de Type I fout. Ook het om-
gekeerde kan voorkomen, namelijk besluiten dat er geen effect is, terwijl er in werkelijkheid wel een effect 
is. Dat heet een Type II fout en de kans op een Type II fout duiden we aan met . Het complement van deze 
kans (1- ) is de kans dat u het effect wel detecteert en die kans heet het onderscheidend vermogen.

Bij vele wetenschappelijke studies worden  en (1 - ) standaard ingesteld op respectievelijk 5% en 80 
of 95%, maar in feite moeten we goed nadenken wat de gevolgen zijn van het maken van de twee types 
fouten. Als de bedrijfs- of maatschappelijke kosten van een verkeerde beslissing hoog zijn, dan moeten we 

 verstrengen tot 1% en/of het onderscheidend vermogen opdrijven tot 99%. 
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In een woonwijk nabij een bedrijf wordt op enkele plaatsen de looddepositie opgevolgd (een meetnet in 
een projectcontext met een controlerende functie). Van zodra de gemiddelde concentratie lood een norm 
overschrijdt, moet het bedrijf de productie tijdelijk staken. Voor het bedrijf is het belangrijk dat niet ten 
onrechte een overschrijding wordt vastgesteld (een Type I fout) en daarom wil het bedrijf een significan-
tieniveau ( ) van 1 %. Tegelijkertijd is het voor de plaatselijke bevolking essentieel dat overschrijdingen 
van de norm niet onopgemerkt blijven (Type II fout). De hoge gezondheidsrisico’s verantwoorden dat het 
onderscheidend vermogen (1 - ) wordt ingesteld op minstens 95 %.

Bij het meetnetontwerp is het essentieel dat u samen met de opdrachtgever aangeeft vanaf welke waarde 
een effect belangrijk wordt geacht en er dus een voldoende hoge kans moet zijn om het te detecteren. 
Anders gezegd, vanaf welke minimaal detecteerbare effectgrootte willen we een voldoende hoog onder-
scheidend vermogen hebben? Net zoals bij de vastlegging van de precisie is de keuze van de effectgrootte 
een inhoudelijke materie die samenhangt met de doelstellingen van het meetnet en de eigenschappen van 
het systeem dat we opvolgen.

Meetnet “algemene broedvogels” (INBO en Natuurpunt)

Dit meetnet heeft als prioritaire doelstelling het detecteren van tijdsgebonden wijzigingen in areaal en 
aantallen van 109 algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen. De initiatiefnemers wilden met een onder-
scheidend vermogen van minimaal 80 % veranderingen van minstens ± 5 % ten opzichte van het startjaar 
kunnen detecteren. 

Net zoals bij de precisie zal de steekproefgrootte sterk toenemen naarmate we een kleiner effect willen 
detecteren. Opnieuw geldt de “regel van vier”: als we een half zo groot effect willen detecteren, dan zal de 
vereiste steekproefgrootte met een factor vier toenemen.‘

VUISTREGEL
Voor een halvering van de minimaal detecteerbare effectgrootte bij het toetsen van hypothesen, 
moet de steekproefgrootte verviervoudigen om het significantieniveau en onderscheidend vermogen 
gelijk te houden.

AANDACHTSPUNT
De gewenste steekproefgrootte neemt snel toe als we bij het toetsen van hypothesen de minimaal 
detecteerbare effectgrootte willen verkleinen of het onderscheidend vermogen of het significantie-
niveau willen verhogen.
Vanuit kostenperspectief is een doordachte keuze van de minimaal detecteerbare effectgrootte dan 
ook cruciaal. Hiertoe moet u in dialoog met de opdrachtgever een zo concreet mogelijke vooraf-
spiegeling maken van het toekomstige gebruik van de meetresultaten.
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Factoren die een invloed hebben op de precisie en de minimaal detecteerbare effect-
grootte

Uit bovenstaande blijkt dat de steekproefgrootte een kritieke factor is om de ingestelde waarden voor de 
maximale foutmarge of de minimaal detecteerbare effectgrootte te bepalen. De steekproefgrootte staat 
onder controle van de meetnetontwerper en dus kan ze aangepast worden in functie van de meetvragen 
en bijhorende hypothesen. Maar de steekproefgrootte neemt snel toe naarmate we hogere eisen stellen 
aan de numerieke kwaliteit. Daarom mag u zich niet blind staren op de steekproefgrootte alleen, maar 
moet u ook aandacht besteden aan andere factoren die een invloed hebben op de gewenste precisie en/of 
de minimaal detecteerbare effectgrootte. Deze materie komt uitgebreid aan bod komt in Deel 2 van deze 
leidraad, maar hier geven we enkele belangrijke principes mee.

AANDACHTSPUNT
Behalve de steekproefgrootte bepalen ook andere factoren de precisie of de minimaal detecteerbare 
effectgrootte. Omdat de gewenste steekproefgrootte budgettair niet altijd haalbaar is en om zo 
kostenefficiënt mogelijk te werken, moet u ook aandacht besteden aan de andere factoren en alterna-
tieven onderzoeken om de kosten te drukken.

Een eerste sterk bepalende factor voor de precisie van parameterschattingen of de minimaal detecteer-
bare effectgrootte is de variabiliteit van het populatiekenmerk dat we willen schatten of waarvan we een 
hypothese willen toetsen. Opnieuw geldt de “regel van vier”.

VUISTREGEL
Een verdubbeling van de standaardafwijking impliceert een verviervoudiging van de ge  wenste steek-
proefgrootte om eenzelfde precisie of minimaal detecteerbare effectgrootte te behouden.

Het is dus heel belangrijk om de variabiliteit van de meetvariabele(n) klein te houden. Deze varia-
biliteit wordt bepaald door twee componenten: (1) de intrinsieke (natuurlijke) variabiliteit van de 
gemeten variabele(n) en (2) de meetfout. We kunnen de totale variabiliteit verminderen door de 
meetprecisie te verhogen en aandacht te besteden aan de algemene kwaliteitszorg van het meetnet. 
Soms kan eenzelfde variabele op meerdere manieren gemeten worden. In dat geval moet u onderzoe-
ken welke meetmethode de beste balans heeft tussen precisie en kosten (zie deel 2, hoofdstukken 6 
en 7 ). De intrinsieke variabiliteit van een meetvariabele kunt u echter niet wijzigen. Maar soms heeft 
u voor een bepaalde meetvraag de keuze uit meerdere variabelen. Een belangrijke overweging is dan 
om die variabele te kiezen met de kleinste natuurlijke variabiliteit.

Vaak echter ontbreken precieze gegevens over de standaardafwijking van een variabele en moeten 
we voortgaan op literatuurgegevens of op de beperkte informatie uit een pilootstudie. Volgens de 
‘regel van vier’ betekent een (mogelijke) verdubbeling van de standaardafwijking een viervoudiging 
van de vereiste steekproefgrootte. Wanneer we de grootte van de standaardafwijking bv. kennen tot 
op een factor 2 is een verkenning van de vereiste steekproefgrootte des te belangrijker om het globale 
ontwerp te oriënteren. Als zelfs in de het allerbeste scenario blijkt dat de gewenste steekproefgrootte 
budgettair niet haalbaar is, moet het project als geheel in vraag gesteld worden en op zijn minst naar 
alternatieven gezocht worden.
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Naast de variabiliteit van de populatiekenmerken heeft ook de configuratie van de steekproef een 
belangrijke invloed op de precisie van parameterschattingen en detecteerbare effectgrootte van het 
meetnet. Volgende twee voorbeelden zijn hier een illustratie van:

Longitudinale studies, waarbij herhaalde metingen worden uitgevoerd op permanente steek-
proefpunten (repeated measurements), hebben als voordeel dat de variabiliteit tussen de 
steekproefpunten niet of minder meespeelt als we kijken naar evoluties in de tijd. Hierdoor 
zal de kans op detectie van een gegeven effect toenemen en hebben we een kleinere steek-
proefgrootte nodig. Uiteraard moeten we dat voordeel afwegen tegen de kost voor het mar-
keren en herlokaliseren van de permanente steekproefpunten. Ook moeten we ervoor op-
passen dat, naarmate de tijd vordert, de steekproef representatief blijft. Door uitval vallen 
punten weg en er moet een goede procedure zijn om deze aan te vullen.
Bij meetnetten met een controlerende functie is het efficiënt te werken met gepaarde waar-
nemingen. Om het effect van een bepaalde maatregel in te schatten, kiezen we hierbij po-
pulatie-elementen die (nagenoeg) identiek zijn, behalve voor hun blootstelling aan de te 
controleren maatregel. Hierdoor elimineren we de variabiliteit tussen populatie-elementen 
of steekproefpunten, zodat de kans op detectie van het maatregeleffect toeneemt.

Steekproefgrootteberekeningen in de praktijk

Steekproefgrootteberekeningen zullen zelden of nooit leiden tot een ondubbelzinnige uitspraak over de 
optimale steekproefgrootte. Daarvoor spelen te veel onbekende factoren en onzekerheden mee. Wat de 
opdrachtgever wel mag verwachten is dat hij of zij inzicht krijgt binnen welk bereik een mogelijk optimum 
ligt en wat eventuele alternatieven zijn. Op basis van deze analyse kan dan een doordachte beslissing ge-
nomen worden. We zetten voor de volledigheid nog eens alles op een rijtje.

Het uitgangspunt van een steekproefgrootteberekening zijn de instelwaarden. Voor een schatting van de 
populatieparameters zijn dat de foutmarge en het betrouwbaarheidsniveau. Voor een toetsing van een 
hypothese zijn dat de minimaal detecteerbare effectgrootte, het onderscheidend vermogen en het signifi-
cantieniveau. Deze elementen heeft u zelf in de hand, maar het vraagt veel overleg en inlevingsvermogen 
om de keuzes te enten op de toekomstige toepassing. Belangrijk hierbij is te beseffen dat al te hoge ver-
wachtingen al snel zullen leiden tot een steekproefgrootte die niet betaalbaar is of niet in verhouding staat 
tot de doelstelling van het meetnet. Maar zelfs bij meer gematigde eisen kan zich een budgettair probleem 
stellen. De verwachtingen verder naar beneden schroeven is een mogelijke optie, maar dan moeten we 
goed in het oog houden hoeveel op de kwaliteit kan ingeleverd worden zonder de toepassing te compro-
mitteren. 

Naast de instelwaarden hangen steekproefgrootteberekeningen af van onbekende factoren. We hebben 
geïllustreerd hoe de onzekerheid op de standaardafwijking heel grote gevolgen kan hebben. Ook het suc-
ces van bepaalde maatregelen om de standaardafwijking te verkleinen is slechts een inschatting. Op papier 
kunnen we wel hopen dat we door een bepaalde ingreep winst zullen boeken, maar de praktijk moet dat 
uitwijzen. Om al deze redenen is het belangrijk te beseffen dat de uitkomst van deze berekeningen nooit 
één getal zal opleveren, maar wel een bereik aan waarden. De breedte van dat bereik is afhankelijk van 
de grootte van de onzekerheden op de factoren. Een analyse van de steekproefgrootte geeft wel inzicht in 
welke factoren de grootste impact zullen hebben en wat de onzekerheidsmarges zijn.

Belangrijk is dat u voor de prioritaire vragen enkele alternatieve scenario’s uittekent voor relevante en 
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realistische combinaties van gewenste foutmarge en betrouwbaarheidsniveau, minimaal detecteerbare 
effectgrootte en onderscheidend vermogen, variatiecomponenten, alternatieve meetvariabelen en/of 
steekproefontwerp. Uitgaande van deze informatie zal de opdrachtgever een keuze moeten maken om-
trent de dimensies van het meetnet (zie ook § II.3). Het is belangrijk dat u de opdrachtgever bij dat keuze-
proces ondersteunt en hem/haar helpt zicht te krijgen op wat haalbaar en gewenst is (bv. de keuze tussen 
het detecteren van een effect van 25 % of 5 % heeft een enorme impact op de steekproefgrootte en het 
steekproefontwerp). Aangezien de steekproefgrootte ook een belangrijke invloed heeft op de kostprijs 
van een meetnet moet u ook nagaan hoe de beschikbare middelen besteed kunnen worden om de hoogst 
mogelijke effectiviteit te bereiken (zie deel 2, § 6). 

We ronden deze bouwsteen af met twee eenvoudige voorbeelden die het proces illustreren. Het eerste 
voorbeeld gaat over het schatten van een parameter, het tweede voorbeeld over het toetsen van hypothe-
sen. In deel 2 worden deze aspecten veel grondiger uitgewerkt.

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Tijdens het ontwerp van dit meetnet kwam vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos de vraag hoe de 
vereiste steekproefgrootte varieert in functie van de toelaatbare foutmarge op een schatting van het ge-
middelde bestandsvolume (uitgedrukt in m³ hout per hectare bos). 
Omdat de variabiliteit op het houtvolume sterk verschilt tussen boomsoorten, werden berekeningen uit-
gevoerd voor meerdere realistische waarden van deze variabiliteit (sigma).
Figuur 7 toont dat naarmate de toelaatbare foutmarge kleiner wordt, de vereiste steekproefgrootte toe-
neemt volgens ‘de regel van vier’. Deze toename is het grootst bij foutmarges < 20 m³/ha. Ook toont de 
figuur dat de relatie verschilt tussen boomsoorten. Naarmate de natuurlijke boomsoortafhankelijke varia-
biliteit van het houtvolume (uitgedrukt door sigma) toeneemt, verschuiven de curven naar boven en stijgt 
de vereiste steekproefgrootte.
Op basis van deze grafiek heeft het ANB beslist dat de toelaatbare foutmarge voor de belangrijkste boom-
soorten ca. 20 m³/ha (verticale volle lijn) is. Dat betekent dat het meetnet voor de belangrijkste boom-
soorten tussen de 100 en 300 steekproefpunten moet hebben. De optie om de toelaatbare foutmarge te 
halveren tot 10 m³/ha (verticale streepjeslijn), was niet aan de orde omdat dat een verviervoudiging van 
de steekproef (horizontale streepjeslijn) zou vereist hebben.

Figuur 7: De steekproefgrootte in functie van de toelaatbare foutmarge op het gemiddelde werkhoutvolume bij verschillende 
waarden voor standaardafwijking (sigma) op het gemiddelde bestandsvolume (uitgedrukt in m³ hout per hectare bos).
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Meetnet “Algemene Broedvogels” (INBO en Natuurpunt)

Tijdens het ontwerp van dit meetnet kwam van de initiatiefnemers de vraag hoeveel proefvlakken mini-
maal vereist waren om veranderingen in aanwezigheid van ± 5 % ten opzichte van het startjaar statistisch 
aan te kunnen tonen. 
Figuur 8 vat de resultaten van de berekeningen samen. Bij een gegeven aantal proefvlakken, was het klein-
ste detecteerbare verschil het grootst wanneer het gemiddelde van start- en eindproportie 50 % bedraagt 
(de soort is gemiddeld aanwezig in de helft van de onderzochte proefvlakken). Beschikbare gegevens tonen 
dat de meeste soorten in beduidend minder proefvlakken (ca. 5 – 30 %) kunnen verwacht worden. Om een 
verschil van ± 5 % te kunnen detecteren bij die waarden van de startproportie en met een onderscheidend 
vermogen (1 - ) van 80 % zijn 800 proefvlakken (donkerblauwe lijn) nodig. De winst die geboekt zou wor-
den met een nog hoger aantal proefvlakken (bv. 1200), is eerder gering
Op basis van hun ervaring met gelijkaardige projecten, stelden de initiatiefnemers dat de beschikbare man-
kracht jaarlijks slechts 300 proefvlakken kan onderzoeken. Dat zou echter een belangrijke afname van de 
grootte van de detecteerbare wijzigingen inhouden. Daarom werd geopteerd om de inspanningen te sprei-
den over een driejaarlijkse cyclus, om zo een totaal van 900 proefvlakken te kunnen bestrijken.

Figuur 8: Grootte van het detecteerbare verschil (tijdsgebonden verschil in proportie van proefvlakken waarin een soort aanwezig 
is) in functie van de startproportie en voor uiteenlopende steekproefgrootten, bij een onderscheidend vermogen = 80 % 
en significantieniveau = 5 %.

II.2.4  Bouwsteen 4: Uitwerken bemonsteringsmethodiek
In Fase II moet u een eerste versie van de bemonsteringsmethodiek uitwerken. De heel concrete uitwer-
king van de bemonsteringsmethodiek (a.d.h.v. een handleiding voor de veldwerkers) is pas aan de orde in 
Fase V. Het is echter belangrijk dat u nu al een zicht heeft op de methoden (1) voor de lokalisatie van de 
steekproefpunten en (2) voor de selectie en opmeting van de meetobjecten en meetvariabelen. Dat maakt 
mede duidelijk hoe kostelijk en haalbaar de gegevensinzameling is.
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Selecteren en lokaliseren van steekproefpunten

Hierbij dient u aandacht te besteden aan volgende aspecten:

De methode voor het lokaliseren van de steekproefpunten moet voldoende precies én duidelijk 
omschreven zijn voor de veldwerker die de procedures moet lezen en uitvoeren. Een onnauwkeu-
rige steekproeflokalisatie kan er immers toe leiden dat de uiteindelijk opgemeten steekproefpun-
ten niet overeenkomen met de vooraf geselecteerde steekproefpunten. Hierdoor kan een (syste-
matische) afwijking of extra variabiliteit geïntroduceerd worden in de steekproefgegevens.
Het opstellen van een duidelijk beslissingsprotocol dat moet gebruikt worden bij rand- of twij-
felgevallen, of wanneer praktische omstandigheden de bemonstering van het steekproefpunt 
verhinderen. Dat moet duidelijk omschrijven in welke gevallen de veldwerker het steekproefpunt 
mag laten vallen en/of wanneer in de omgeving naar een alternatief moet gezocht worden. Het 
verplaatsen van een steekproefpunt moet gebeuren op basis van ondubbelzinnige criteria zodat 
de subjectieve keuzemogelijkheden voor de veldteams tot het minimum of zelfs tot nul herleid 
worden.

Selecteren en opmeten van meetobjecten en meetvariabelen

In § II.2.1.3 hebben we toegelicht hoe u de variabelen kunt selecteren die een invulling moeten geven aan 
de meetvragen en/of die bijdragen aan een betere interpretatie van de resultaten. De geselecteerde varia-
belen, die we zullen opnemen in de uiteindelijke gegevensanalyses, noemen we hier de analysevariabelen.
Deze analysevariabelen zijn echter niet steeds als zodanig rechtstreeks meetbaar. Vaak zijn het immers 
afgeleiden van meerdere meetvariabelen, de variabelen die effectief worden opgemeten. 

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Een relevante analysevariabele bij de Vlaamse bosinventarisatie is het gemiddelde boomvolume (uitge-
drukt in m³ hout per hectare bos) in de verschillende bosbestanden. Dat vereist dat we eerst het volume 
van de individuele bomen bepalen en vervolgens de gemiddelde waarde berekenen. Het volume van een 
boom kunnen we echter niet rechtstreeks opmeten. Het is een afgeleide variabele die we berekenen op 
basis van de stamdiameter op borsthoogte (dat is 1.5 m boven de grond), de totale boomhoogte en stan-
daard omrekenformules. De meetvariabelen zijn hier dus de stamdiameter op borsthoogte en de totale 
boomhoogte.

Naast meerdere meetvariabelen, is het mogelijk dat meetvariabelen van meerdere meetobjecten vereist 
zijn om de analysevariabele te vormen. Dat stellen we schematisch voor in Figuur 9. Het schema geeft 
weer dat we op basis van de meetnetgegevens voor elk steekproefpunt si willen beschikken over een of 
meerdere analysevariabelen. Om een bepaalde analysevariabele (bv. a3) te kunnen berekenen hebben we 
gegevens nodig van een of meerdere meetobjecten. Daarbij is het mogelijk dat we aan bepaald meetobject 
(bv. o2) meerdere meetvariabelen m… moeten opmeten



Figuur 9:  Het selecteren van meetobjecten en meetvariabelen om te komen tot een of meerdere analysevariabelen.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

De kwaliteit van de waterbodem wordt beoordeeld aan de hand van drie groepen variabelen. Per groep is 
er een analysevariabele. 
De fysisch-chemische analysevariabele is gebaseerd op de concentratie (= meetvariabele) van 13 pollu-
enten (= meetobjecten). De ecotoxicologische analysevariabele wordt afgeleid uit de sterftesnelheid (= 
meetvariabele) van testorganismen (= meetobjecten) die blootgesteld worden aan de onderzochte water-
bodem. De biologische analysevariabele is een quotering a.d.h.v. de aanwezigheid (= meetvariabele) van 
indicatororganismen (= meetobjecten) in de waterbodem. 
Deze drie analysevariabelen worden samengevoegd tot een samengestelde analysevariabele, de zoge-
naamde triadekwaliteitsbeoordeling (TKB).

Een goede methodiek voor de selectie en bemonstering van de meetobjecten en meetvariabelen voorkomt 
dat te veel of te weinig opgemeten wordt en dat het meetnet te duur respectievelijk ontoereikend is:

De selectie van de meetobjecten en meetvariabelen binnen een steekproefpunt moet gebeuren 
op basis van ondubbelzinnige criteria. 
Hierbij is het mogelijk alle meetobjecten en meetvariabelen direct op te meten of binnen het 
steekproefpunt een representatief staal te nemen van de aanwezige meetobjecten en meetvari-
abelen. De veldteams kunnen een eenmalige meting uitvoeren of verschillende malen terugkeren 
naar het steekproefpunt.
Voor het uitvoeren van de metingen is het aangewezen internationaal aanvaarde meetmethoden 
te hanteren. Ga dus na of protocollen voor standaard bemonsteringstechnieken voorhanden 
zijn.
Indien internationaal nog geen standaard bemonsteringsmethodieken zijn uitgewerkt, behoort 
het uitdenken en uitschrijven van de bemonsteringsmethodiek niet noodzakelijk tot uw taken-
pakket. In bepaalde gevallen is het beter hiervoor beroep te doen op domeinexperts, in het bij-
zonder personen die ervaring hebben met de geschikte meetmethoden. 

Om een degelijke bemonsteringsmethodiek uit te werken, is vaak een proefproject vereist (zie ook Fase 
V). Dat houdt in dat u en/of de domeinexpert, op basis van aanwezige kennis of gelijkaardige meetnet-
ten, eerst een coherente set van bemonsterings- en meetmethoden zo nauwkeurig mogelijk uitschrijft. 
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Tijdens het proefproject toetst u deze af aan de praktijk. Het is belangrijk bijzondere en randsituaties op 
te nemen in het proefproject. Op basis van de opgedane bevindingen kan de bemonsteringsmethodiek 
bijgeschaafd worden. Het is hoe dan ook uw taak een kwaliteitscontrole uit te voeren op de bemonster-
ingsmethodiek.

II.2.5  Bouwsteen 5: Bepaling van de meetkosten
Idealiter houdt een meetnetbeheerder een analytische boekhouding bij waarin de belangrijkste kosten-
bronnen van de verschillende meetnetaspecten gekwantificeerd worden (zie § V.2.3). Dergelijke informatie, 
voor bestaande meetnetten, kan geraadpleegd worden voor het schatten van de kostenposten. Heel vaak 
ontbreekt echter dergelijk cijfermateriaal. Toch kunnen we met beperkte informatie al een goede schatting 
maken van de verschillende kostenbronnen van de gegevensinzameling. Het is immers niet nodig om alle 
kostenbronnen tot in het detail te kwantificeren. Immers, voor het bepalen van de kosteneffectiviteit (zie 
§ II.3) zijn we vooral geïnteresseerd in de kosten verbonden aan het bemonsteren van de steekproefpunten 
(zie ook deel 2, § 6.3).

Wat is de kostprijs van de meetapparatuur en wat is de gemiddelde levensduur? Informeer hier-
voor bij fabrikanten en meetnetbeheerders.
Wat is de gemiddelde tijd nodig voor het lokaliseren en bemonsteren van een steekproefpunt? 
Hoeveel steekproefpunten kunnen op een dag bemonsterd worden? Hoeveel veldwerkers zijn 
nodig voor het bemonsteren van een steekproefpunt? Druk uit hoeveel steekproefpunten een 
VTE veldwerker op jaarbasis kan bemonsteren. Informeer hiervoor bij gelijkaardige meetnetten 
in binnen- en buitenland.
Hoeveel bemonsteringen moeten in een steekproefpunt uitgevoerd worden en hoeveel keer 
moet het steekproefpunt bezocht worden (bv. een maal in de zomer en een maal in de winter)? 
Wat zijn de kosten voor eventuele laboratoriumanalyses van monsters die op het steekproefpunt 
genomen zijn (bv. bodemstalen)? Hou hierbij rekening met zowel de tijdsduur van de analyse als 
met de kost van het analysemateriaal.
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II.3  Synthese en het maken van keuzes

II.3.1  Definitieve uitwerking van de prioritaire vragen in meetvragen 
Voor elke prioritaire vraag maakt u, op basis van de verschillende bouwstenen en elementen uit het analy-
tisch kader, een scenario voor het meetnetontwerp. Dergelijk scenario omvat minimaal:

Een overzicht van de meetvragen die moeten beantwoord worden, met opgave van eventueel te 
toetsen normen en streefdoelen en de gewenste precisie en betrouwbaarheidniveau of de mini-
maal detecteerbare effectgrootte, onderscheidend vermogen en significantieniveau.
Een nauwkeurige omschrijving van de doelpopulatie.
Een lijst van de vereiste variabelen, met opgave van de eventuele meetvariabelen.
Een omschrijving van de steekproeftrekking en het steekproefontwerp.
Schattingen van de steekproefgrootte voor relevante combinaties van precisie en betrouwbaar-
heidniveau en/of minimaal detecteerbare effectgrootte, onderscheidend vermogen en signifi-
cantieniveau
Een toelichting bij de bemonsteringsmethodiek voor een individueel steekproefpunt en een op-
somming van de meetobjecten en meetvariabelen die daarbij opgemeten worden.
Kostenberekeningen van de gegevensinzameling voor het bereik van mogelijke steekproefgroot-
tes.

Op basis van deze synthese vergelijkt u de meetnetkenmerken van de verschillende prioritaire vragen en 
meetvragen en zoekt u naar overeenkomsten en belangrijke verschillen. Hierbij beschouwt u ook de schat-
tingen van de kostprijs. Het is mogelijk dat niet alle vragen eenzelfde gedetailleerd meetnetontwerp ver-
eisen, of dat bepaalde vragen een erg afwijkende kostprijs hebben. In samenspraak met de opdrachtgever 
moet u de verschillende mogelijkheden ten opzichte van elkaar afwegen en, indien nodig, duidelijke keuzes
maken. Met name moeten jullie beslissen voor welke prioritaire vragen de informatiebehoefte bijgesteld, 
afgezwakt of zelfs geschrapt moet worden. 

Het resultaat van dit selectieproces is een duidelijke opgave van de prioritaire vragen en geassocieerde 
meetvragen waarop het meetnet zich verder moet richten. Hierbij is het mogelijk dat geen enkele van de 
prioritaire vragen moet sneuvelen, of dat integendeel blijkt dat het meetnet slechts kan focussen op een 
enkele prioritaire vraag.

Tweede Vlaamse Bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Na de eerste fase van het ontwerp van dit meetnet bleef de mogelijkheid open om naast metingen aan 
bomen en opnames van vegetatie ook in elk steekproefpunt bodemstalen te nemen. Deze zouden dan 
achteraf in een labo geanalyseerd worden.
Tijdens Fase II werd duidelijk dat bodemstaalnames weinig compatibel zijn met de twee andere prioritaire 
thema’s. Ten eerste vereist het nemen van bodemmonsters een zekere vaardigheid waarover niet elke 
veldwerker voldoende beschikt. Daarnaast moeten per steekproefpunt meerdere stalen genomen worden 



om de lokale variabiliteit uit te middelen. Ten derde is de kost van de laboratoriumanalyses dermate groot 
dat de kost voor het meetnet ver boven de beschikbare budgetten zou gaan. Een laatste, eerder inhoude-
lijk, argument is dat bodemvariabelen over een periode van tien jaar niet sterk veranderen. Daarom werd 
besloten om met de tweede Vlaamse bosinventarisatie te focussen op dendrometrische metingen en ve-
getatieopnames. Een optie is om in de derde of vierde bosinventarisatie (twintig respectievelijk dertig jaar 
na de eerste bosinventarisatie) opnieuw een reeks bodemstalen in te zamelen. 

II.3.2  Kosteneffectiviteitsanalyse
In een volgende stap onderzoekt u meer gedetailleerd de uiteenlopende opties om de overblijvende prio-
ritaire vragen en meetvragen te beantwoorden. Dat moet leiden tot het fijn stellen van het meetnetont-
werp. In § II.2.3 heeft u enkele mogelijke scenario’s voor de vereiste meetnetdimensies afgeleid. Uiteraard 
bepalen deze dimensies niet enkel de numerieke kwaliteit van het meetnet maar hebben ze ook een grote 
invloed op de kostprijs van het meetnet.

Daarom is het nodig dat u in deze stap van de synthesefase een kosteneffectiviteitanalyse uitvoert. Dat 
betekent een analyse van de effectiviteit (numerieke uitkomst van het meetnet) in functie van de kosten 
van de verschillende onderdelen van het meetnetontwerp. Hierbij vergelijkt u voor elk van de prioritaire 
vragen de verschillende scenario’s voor relevante combinaties van precisie en/of minimaal detecteerbare 
effectgrootte, significantieniveau en onderscheidend vermogen, ingrepen die de variabiliteit op de eindva-
riabele beperken en aanpassingen aan het steekproefontwerp. 

De verschillende technieken, het bereik van mogelijke steekproefgroottes, de keuze voor de frequentie 
van herbemonstering, enz. resulteren in ogenschijnlijk moeilijk vergelijkbare scenario’s. Daarom moet u de 
scenario’s zoveel mogelijk onder een gelijke noemer brengen. Een eerste mogelijkheid is de scenario’s zo 
te kiezen dat ze een eindresultaat met een zelfde precisie of minimaal detecteerbare effectgrootte opleve-
ren en op basis daarvan de kostprijs te vergelijken (= optimaliseren van het meetnetontwerp). Een andere 
mogelijkheid is te zorgen dat de kostprijs van alle scenario’s (ongeveer) gelijk is en na te gaan in hoeverre 
de precisie en/of de minimaal detecteerbare effectgrootte verschillend is (= optimaal gebruik van de be-
schikbare budgetten). In Deel 2 lichten we toe hoe u deze scenario’s kunt uittekenen en dus een analyse 
kunt maken van de kosteneffectiviteit.

Een meetnetontwerper heeft keuze tussen twee types toestellen om de gemiddelde potentieel verzu-
rende natte depositie te bepalen op een Vlaamse schaal: dure wet-only samplers (€ 155 335 per toestel) 
versus goedkope bulkcollectoren (€ 60 616 per toestel). Bulkcollectoren meten minder precies en geven 
ook een vertekend beeld omdat ook droge depositie in de collector terecht komt. Uit een vergelijkende 
studie blijkt dat ongeveer anderhalf keer meer steekproefpunten nodig zijn om een vergelijkbare precisie 
te halen als wet-only samplers. Wanneer we de totale kostprijs voor het meten berekenen, dan blijkt dat 
een meetcampagne op basis van bulkcollectoren ca. 60 % (1.5 x €60616/€155335) goedkoper zal zijn dan 
een op basis van wet-only samplers. In termen van kosteneffectiviteit is het dus interessanter om op meer 
steekproefpunten metingen uit te voeren met de minder precieze bulkcollectoren. Uiteraard moeten we 
ook nog rekening houden met de personeelskosten voor onderhoud (wellicht hoger bij wet-only samplers)
en de kosten van het veldbezoek (wellicht hoger bij bulkcollectoren, want er moeten anderhalve keer zo-
veel punten bezocht worden).

Op basis van deze kosteneffectiviteitanalyse bepaalt u de meest kosteffectieve meetscenario’s voor elke 
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meetvraag. Vervolgens vergelijkt u de scenario’s voor de verschillende meetvragen en zoekt u naar de best 
mogelijke overeenkomsten. Uit een kleine bijsturing van bv. de methodiek of de minimaal detecteerbare 
effectgrootte voor een gegeven meetvraag, kan deze eenzelfde meetnetontwerp vereisen dan een andere 
meetvraag. Indien echter belangrijke verschillen blijven bestaan in het vereiste meetnetontwerp, dan moet 
u, in samenspraak met de opdrachtgever, beslissen voor welke meetvragen de informatiebehoefte en de 
verwachtingen wat betreft precisie en minimaal detecteerbare effectgrootte bijgesteld, afgezwakt of zelfs 
geschrapt moeten worden.

Dit iteratief proces moet uiteindelijk resulteren in een gedetailleerd ontwerpscenario voor de gegevens-
inzameling dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de verschillende prioritaire vragen en verwachtingen 
t.a.v. het meetnet. Hierbij voegt u een duidelijke kostenraming (schatting van de belangrijkste kostenbron-
nen, zie § V.2.3).

Geef de opdrachtgever vervolgens tijd en ruimte om op basis van de voorgelegde informatie gericht bijko-
mende vragen te stellen en een eerste voorlopige beslissing te nemen omtrent de belangrijkste kenmerken 
van het ontwerpscenario voor het meetnet. 

Monitoring van de “staat van instandhouding” van habitattypen

De Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEC) beoogt de instandhouding van internationaal belangrijke habi-
tattypen (vermeld in Bijlage I van de richtlijn). De lidstaten zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen 
om deze habitattypen in stand te houden en te herstellen. Om de inspanningen van de lidstaten te be-
oordelen, moeten ze met een zesjaarlijkse termijn rapporteren over de “staat van instandhouding” (SvIH) 
van elk habitattype. Daartoe moet Vlaanderen een meetnet opzetten om de evolutie van de SvIH van 44 
habitattypen op te volgen.
De meetnetontwerper werkte volgend ontwerpscenario uit (beknopte samenvatting o.a. op basis van On-
kelinx et al. (2007)):

- De prioritaire vraag is of de SvIH per habitattype initieel als gunstig kan beschouwd worden en in de 
loop van de tijd niet verslechtert (stand-still principe).

- Op basis van de criteria vooropgesteld door de Europese Commissie werd dit vertaald naar twee meet-
vragen voor elk habitattype:
(1) Bij de eerste meting heeft maximaal 25% van het areaal een ongunstige SvIH.
(2) Tijdens de volgende meetcampagnes neemt het areaal met een ongunstige SvIH niet toe.

- De doelpopulatie bestaat uit de terreinen waarop een van de 44 habitattypen voorkomt.
- De meetvariabelen en criteria voor de beoordeling van de SvIH (= analysevariabele) voor elk habitat-

type werden opgesteld door domeinexperts; ze werden in een rapport gebundeld.
- In overleg met de initiatiefnemers werd een aanvaardbare afwijking van de norm (i.e., 25 %) vast-

gelegd op 10 %, met een onderscheidend vermogen gelijk aan 80 %. Dus, wanneer het werkelijke 
percentage areaal van een habitattype met een ongunstige SvIH groter is dan 35 % of kleiner dan 15 
%, dan willen we 80 % kans hebben dat de steekproefgegevens aangeven dat het percentage groter, 
respectievelijk kleiner is dan 25 %. 

- Uit berekeningen van de vereiste steekproefgrootte blijkt dat we per habitattype minstens 180 steek-
proefpunten nodig hebben.

- Het steekproefkader is de GIS-laag met de verspreiding van elk van de 44 habitattypen (gebaseerd 
op de Biologische Waarderingskaart). Hierop wordt een raster gelegd; de snijpunten van het raster 
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met het verspreidingsgebied van een gegeven habitattype vormen de potentiële steekproefpopulatie. 
Hieruit worden met een aselecte trekking het vereiste aantal steekproefpunten gekozen. 

- Er zal gewerkt worden met een zesjaarlijkse meetcyclus.
- Gedetailleerde bemonsteringsmethoden worden voorgesteld in een apart rapport.
- Een gedetailleerde raming levert een kostprijs van 1.2 miljoen euro op per zesjaarlijkse cyclus.

II.4  Resultaten en procescriteria
Op het eind van Fase II moet een ontwerpscenario voor het meetnet op tafel liggen waarbij u de belang-
rijkste kostenbronnen in kaart brengt en een overzicht geeft van de mogelijkheden en knelpunten:

(1) Een opgave van de uiteindelijk weerhouden prioritaire vragen en de daarbij horende meetvragen en 
toetsbare statistische hypothesen. Hierbij specificeert u, indien relevant, de gewenste precisie en/of 
het minimaal te detecteren effect.

(2) Een ondubbelzinnige aflijning van de doelpopulatie a.d.h.v. duidelijke criteria voor het al dan niet 
selecteren van een steekproefpunt. 

(3) Voor elk van de meetvragen selecteerde u de meest geschikte analysevariabelen. In uw communica-
tie is het belangrijk dat u voor de verschillende meetvragen:

De gekozen analysevariabele(n) op een rij zet.
Bij elke variabele de extra kost specificeert en deze afweegt tegen de informatie die het opmeten 
ervan levert. 
Objectieve criteria gebruikt voor het al dan niet selecteren van een variabele. Deze criteria kun-
nen van situatie tot situatie verschillen maar het is belangrijk dat een transparante discussie over 
de keuze van de variabelen mogelijk is.

Elk meetnet – met een duidelijke doelomschrijving – beschikt over een kernset aan variabelen waar-
over meestal weinig discussie is. Deze kernset is vereist om de meetvragen, en dus de prioritaire vra-
gen van de opdrachtgever te beantwoorden.
Echter zijn er ook andere variabelen in de lijst. Als in het vervolg van het meetnetontwerp blijkt dat 
voor deze variabelen aanpassingen nog nodig zijn, dan is het uw taak en verantwoordelijkheid om 
dat ter discussie voor te leggen. Het ontwerpen van een meetnet (en dus ook het kiezen van analyse- 
en meetvariabelen) is immers een continu proces en in die zin is het logisch dat bepaalde inzichten 
slechts na verloop van tijd komen bovendrijven. Zorg er wel steeds voor dat u, a.d.h.v. de opgestelde 
criteria, goed kunt staven waarom u een extra analyse-/ meetvariabele in het meetnetontwerp wilt 
opnemen en/of een andere analyse-/ meetvariabele wilt schrappen.

(4) Bij een meetnet met als doelstelling monitoring geeft u een duidelijke, bij voorkeur kwantitatieve 
omschrijving van de te hanteren normen, referentiewaarden of streefdoelen. Indien geen formele 
kwantitatieve streefwaarden beschikbaar zijn, geeft u aan welke inspanningen vereist zijn om tot een 
schatting van relevante waarden te komen.

(5) Representativiteit is een fundamentele vereiste bij de selectie van de steekproefpunten. U moet dui-
delijk aangeven hoe u hiermee bij de steekproeftrekking en het steekproefontwerp rekening houdt. 
Ook geeft u aan op basis van welk steekproefkader u de steekproefpunten wilt selecteren. 

(6) Voor elke meetvraag specificeert u de meest kosteneffectieve steekproefgrootte voor de gewenste 
precisie of de minimaal detecteerbare effectgrootte. U specificeert ook de relevante aspecten van het 
steekproefontwerp (o.a. stratificatie en/of overbemonstering, permanente of tijdelijke steekproef-
punten, frequentie van heropmeting). 
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(7) U omschrijft de bemonsteringsmethodiek met een specificatie van volgende aspecten: 
Criteria voor de lokalisatie van de steekproefpunten op het terrein. 
Criteria voor de selectie van meetobjecten en meetvariabelen binnen een steekproefpunt.
Een specificatie van de meetmethoden.
Een inschatting van de tijdsbesteding die nodig is om de vereiste opmetingen uit te voeren.

(8) Geef een schatting van de meetkosten. Toon aan dat u, indien relevant, meerdere scenario’s t.o.v. 
elkaar hebt afgewogen a.d.h.v. een analyse van de kosteneffectiviteit.

Aanbevolen literatuur

Statistische principes in verband met empirisch onderzoek en ontwerp

Moore, D. & McCabe, G. (2005). Statistiek in de praktijk. Theorie. SdU Uitgevers bv., Den Haag.

Agresti, A. & Franklin, C. (2007). Statistics. The Art and Science of Learning from Data. Pearson Edu-
cation Ltd., London

Twee handboeken die zonder te steunen op wiskundige afleidingen de principes van empirisch onder-
zoek en ontwerp uitleggen.

Motulsky, H. (1995). Intuitive Biostatistics. Oxford University Press, Oxford 

Good, P. I. & Hardin, J. W. (2003). Common Errors in Statistics (and How to Avoid Them). John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

van Belle, G. (2002). Statistical Rules of Thumb. John Wiley & Sons Inc., New York.

Drie statistische handboeken die starten vanuit knelpunten in de praktijk.

Cox, D. R. & Reid, N. (2000). The Theory of the Design of Experiments. Chapman & Hall/CRC, Lon-
don. 

Underwood, A. J. (1997). Experiments in Ecology: their logical design and interpretation using analysis 
of variance. Cambridge University Press, Cambridge. 

Meer gevorderde handboeken over het ontwerpen van experimenten.

PROCESCRITERIA

(1) Voldoende aandacht besteed aan het kwantificeren van de prioritaire vragen (al dan niet in 
functie van normen, referentiewaarden of streefdoelen).

(2) Een modulaire opbouw van de gegevensinzameling op basis van een kernset aan meetvaria-
belen.

(3) Het synthese- en keuzeproces is gebeurd a.d.h.v. een kosteneffectiviteit- en gevoeligheids-
analyse.
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Cochran, W. G. (1983). Planning and Analysis of Observational Studies. John Wiley & Sons, Inc., New 
York.

Een ouder, maar nog goed leesbaar werk dat ingaat op het opzetten en opvolgen van observationele 
studies is

Steekproeftrekking

Cochran, W. G. (1983). Sampling Techniques. John Wiley & Sons, Inc., New York. 

Chaudhuri, A. & Stenger, H. (2005). Survey sampling: theory and methods. Chapman and Hall, Boca 
Raton, USA. 

Het eerste is een klassieker waar veel naar verwezen wordt, het tweede een recenter basiswerk. 

De Gruijter, J., Brus, D., Bierkens, M. & Knotters, M. (2006). Sampling for Natural Resource Monito-
ring. Springer, Berlin.

Barnett, V. (2004). Environmental Statistics: Methods and Applications. John Wiley & Sons, Chiches-
ter.

Twee handboeken die steekproeftrekking bespreken in het kader van milieuvraagstukken.

Larsen, D.P., Thornton, K.W., Urquhart, N.S. & Paulsen, S.G. (1994). The role of sample surveys for mo-
nitoring the condition of the Nation’s lakes. Environmental Monitoring and Assessment 32: 101-134. 

Dit artikel behandelt de representativiteit van de steekproeven. Vaak wordt - volgens ons ten onrech-
te - opgeworpen dat het niet de moeite loont een aselecte steekproef te trekken. Hier gaat men in op 
deze discussie. 

Steekproefgrootteberekeningen

Legg, C.J., Nagy, L., 2006. Why most conservation monitoring is, but need not be, a waste of time. 
Journal of Environmental Management 78: 194-199. 

Volgens deze auteurs is één van de grootste problemen van meetnetten (naast het ontbreken van 
duidelijke doelstellingen) dat het onderscheidend vermogen niet hoog genoeg is. Hierdoor worden 
bepaalde problemen niet tijdig herkend. De auteurs pleitten ervoor dat de opdrachtgevers eisen dat 
steekproefberekeningen gemaakt worden vóór de start van een meetnet.

Mollet, P., Kéry, M. & Bollmann, K. (2007). Between ‘poor data quality’ and ‘too expensive’: monito-
ring capercaillie as an example of an elusive species. 

Pearman, P. (2007). Power comparison of alternative monitoring designs: one and five year sampling 
rotation intervals.

Vos, P. & Meelis, E. (2007). Statistical power and optimal sample design in ecological monitoring. 

Bartha, S., Horvath, A. & Viragh, K. (2007). Monitoring fine-scale patterns in grasslands with mini-
mum sampling effort. 

Enkele voordrachten in een recent congres over de rol van monitoring in het natuurbeleid die dieper 
ingegaan  op het probleem van het onderscheidend vermogen.
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[Feldmeyer-Christe, E. (Ed.) (2007). Monitoring the effectiveness of nature conservation. Internatio-
nal conference September 3-6, 2007: Abstracts. Swiss Federal Research Institute WSL, Birmensdorf, 
Switzerland]. 

Variabelenkeuze en bemonstering

Burden, F. R., McKelvie, I., Förstner, U. & Guenther, A. (2002). Environmental Monitoring Handbook. 
McGraw-Hill, New York. 

Wiersma, G. B. (2004). Environmental Monitoring. CRC Press, Boca Raton, USA. 

Twee algemene handboeken.

Vos, P., Meelis, E. & Ter Keurs, W. (2000). A Framework for the Design of Ecological Monitoring Pro-
grams as a Tool for Environmental and Nature Management. Environmental Monitoring and Assess-
ment 61: 317-344.

Deze auteurs stellen een algemeen schema voor om milieuvariabelen te definiëren en te selecteren.  

Hill, D., Fasham, M., Tucker, G., Shewry, M. & Shaw, P. (2005). Handbook of Biodiversity Methods: 
Survey, Evaluation and Monitoring. Cambridge University Press, Cambridge. 

Sutherland, W.J. (Ed.) (1996). Ecological Census Techniques. A handbook. Cambridge University Press, 
Cambridge. 

Twee standaardwerken voor natuurbehoud en biodiversiteit; het tweede gaat specifiek in op bemon-
steringstechnieken.
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Fase III – Plannen gegevensverwerking

Figuur 10:  Schematische weergave van de opbouw van Fase III van het meetnetontwerp

§ III.1  DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN

-verwerking en -interpretatie

AANDACHTSPUNTEN

crete output meetnet

statistici

§ III.2 ANALYTISCH KADER

BOUWSTEEN 1: Kwaliteitsvolle gegevens-
opslag

BOUWSTEEN 2: Kwaliteitsvolle gegevens-
verwerking  

§ III.3 SYNTHESE & KEUZES

SYNTHESE

en onderscheidend vermogen)

KEUZES

§ III.4 OUTPUT & PROCESCRITERIA

OUTPUT

interpretatiemogelijkheden van de meetnet-
resultaten

PROCESCRITERIA

te verwachten meetnetresultaten
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III.1  Doelstelling 

Vanaf de start van de meetcampagne, zal het meetnet grote hoeveelheden gegevens genereren. Tijdens 
deze fase zal u een strategie uitdenken om een greep te krijgen op deze gegevensstroom. Want tussen het 
inzamelen van de ruwe meetgegevens en het communiceren van de meetnetresultaten naar de eindge-
bruikers (zie Fase IV) bevindt zich een lange weg met verschillende tussenstations. Hierbij maakt u een 
voorafspiegeling van de verwerking en interpretatie van de gegevens en van de resultaten die de opdracht-
gever kan verwachten.

CITAAT MacDonald & Smart (1993)
Often monitoring projects are initiated without recognizing the amount of data that will be genera-
ted. Organizing and analyzing such large data sets is not a trivial task … The rapid increase in compu-
ter hardware and software capabilities is facilitating these aspects of monitoring, but data manage-
ment and analysis procedures should be explicitly addressed during the design phase.

In eerste instantie moet u opnieuw een analytisch kader opbouwen dat we ophangen aan het schema van 
de gegevensstroom (zie Figuur 10). Het is belangrijk dat u als meetnetontwerper een leidraad uittekent 
voor deze gegevensstroom. We richten de aandacht op twee bouwstenen: (1) een kwaliteitsvolle gege-
vensopslag en (2) het kwaliteitsvol verwerken en interpreteren van de meetgegevens.

Merk op dat we geen concrete technieken voor de gegevensopslag, -verwerking en -analyse naar voor 
schuiven. Wel zullen we enkele grote principes meegeven zodat u een strategie kan uitwerken om de ge-
gevens te ordenen en te verwerken. We bevelen aan dat u hierbij, indien nodig, beroep doet op statistici 
en andere technische experts en – indien het een evaluatie van een reeds bestaand meetnet betreft – de 
betrokken meetnetbeheerders.

De output van Fase III bestaat uit:

Een blauwdruk van de databank waarin de meetgegevens gestockeerd zullen worden.
Een verwerkingsstrategie voor de ruwe meetnetgegevens, met aandacht voor het vertalen van 
de analyseresultaten naar beleidsrelevante informatie. 
Een zo concreet mogelijke voorafspiegeling van de informatie die het meetnet kan leveren. Dat 
kan door na te gaan welke resultaten vergelijkbare meetnetten produceren en/of een analyse uit 
te voeren op basis van gegevens die vergelijkbaar zijn met wat we uit het meetnet kunnen ver-
wachten.
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Ruwe meetgegevens 

Analysevariabelen  

Meetnetresultaten  

Bruikbare informatie  

BOUWSTEEN 1

BOUWSTEEN 1

FASE IV  

Opslag in databank

Rekenkundige omzettingen 

Aggregeren van de gegevens 
in logische eenheden
Statistische analyse voor 
beantwoorden meetvragen 
en hypothesen
Interpretatie analyseresul-
taten

Beantwoorden beleidsvragen 
(ware informatienood) 

Rapportage en communica-
tie naar eindgebruikers

Figuur 11:   Schematische weergave van de gegevensstroom, met aanduiding van de twee bouwstenen uit het ana-
    lytisch kader van Fase III en de doelstelling van Fase IV.  



III.2  Analytisch kader

III.2.1  Bouwsteen 1: Kwaliteitsvolle gegevensopslag
Om de gegevensstroom uit opeenvolgende meetcampagnes te beheersen, is een stevig fundament ver-
eist: een databank met een module voor gebruiksvriendelijke gegevensinvoer. Een goed gestructureerde 
databank laat ook toe om veelgebruikte bevragingen (zogenaamde queries) te automatiseren, hetgeen 
de eerste stap van een terugkerende gegevensverwerking sterk vereenvoudigt. Een doordachte databank-
structuur maakt ook een koppeling met andere gegevensbronnen mogelijk (zie § III.2.2.3). Daarom is het 
belangrijk reeds vooraf een zicht te hebben op de manier waarop de gegevens gestockeerd zullen worden. 
In deze bouwsteen schetsen we dan ook een denkkader voor het ontwerpen van een databankstructuur.

Het uitgangspunt is dat een databank zodanig moet zijn opgebouwd dat iemand die kennis heeft van de 
materie, er vlot zijn weg in kan vinden. Daarnaast moeten bepaalde meetnetten voldoen aan internationa-
le technische normen zodat de gegevensverwerking en rapportage maximaal (technisch) geharmoniseerd 
kunnen worden. Hou hiermee rekening tijdens het ontwerpen van de databank.
Concreet moet u minimaal volgende kwaliteitscriteria in acht nemen:

Logische structuur: 

Een databank heeft twee belangrijke functies: het opslaan van de ruwe meetgegevens uit op-
eenvolgende meetcampagnes en het faciliteren van de gegevensverwerking. Daarom is het goed 
een onderscheid te maken tussen de gegevensbank en de analysebank. De eerste dient voor de 
opslag van de ruwe meetgegevens. De gegevens in de gegevensbank worden niet verder verwerkt 
of gemanipuleerd. De analysebank bevat de bewerkte gegevens (bv. na data cleaning en na de 
omrekening van de meetvariabelen naar analysevariabelen) en vormt zo de basis voor de statis-
tische analyses en het beantwoorden van de meetvragen. 
De structuur van de gegevensbank wordt best afgestemd op de hiërarchische structuur van het 
meetnet (zie Figuur 9 in § II.2.4): binnen een steekproefpunt beschouwen we een of meerdere 
meetobjecten waaraan we een of meerdere meetvariabelen opmeten. Op deze manier vormt 
het steekproefpunt de schakel tussen de lokale meetgegevens en het globale steekproefkader. 
Tijdens het ontwerp van de analysebank kan het nuttig zijn om rekening te houden met de op-
bouw en kenmerken van de doelpopulatie (zie § I.2.2.2) en de belangrijkste meetvragen die het 
meetnet moet beantwoorden (zie § II.2.1.1). 

Logische en consistente naamgeving:

Een logische, consistente en makkelijk interpreteerbare naamgeving is belangrijk om de gebruiks-
vriendelijkheid van de databank te garanderen op lange termijn (rekening houdend met perso-
neelswissels) en voor een bredere groep gebruikers (andere wetenschappers, meetnetbeheerders, 
administratieve instanties, …). Hierbij denken we zowel aan de nummering van de steekproef-
punten als aan de naamgeving van de meetobjecten en meetvariabelen.
Algemeen raden we aan om zoveel mogelijk wetenschappelijk standaardjargon te hanteren, 
eventueel Engelstalig wanneer integratie van de meetnetresultaten in een groter Europees ge-
heel van toepassing is.
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Metadata:

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van de data beschrijven (dus data over data). Ze 
verschaffen informatie over de herkomst, de eenheden en de kenmerken van de data (meetnauw-
keurigheid, omrekenfactoren, correcties, …). Deze informatie is cruciaal voor een correcte gege-
vensanalyse en -interpretatie. 

Logische en consistente naamgeving: 

Informatie over de kwaliteit van de gegevens en de omstandigheden waaronder de gegevens zijn 
ingezameld is belangrijk omdat we zodoende de oorzaken van eventuele anomalieën in de gege-
vens kunnen opsporen. Indien de kwaliteitsinformatie niet bij de gegevens bewaard wordt, zal 
degene die de gegevens analyseert in het beste geval tijd verliezen door deze informatie op te zoe-
ken of op te vragen. In een minder gunstig geval zal de onderzoeker zelf een verklaring formuleren 
voor het optreden van de abnormale waarde, met als mogelijk gevolg een verkeerde beslissing 
over het al dan niet valideren van deze meetgegevens.
Bij ontbrekende waarden (zogenaamde missing values) moet aangegeven worden wat de reden is 
voor het niet opmeten.

Oppervlaktewatermeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

In dit meetnet worden de zuurstofmetingen steeds overdag uitgevoerd. Dat is de periode van de dag 
waarop, als gevolg van fotosynthese, zuurstof geproduceerd wordt. Bovendien gebeuren de metingen in 
de bovenste laag van het oppervlaktewater, d.w.z. daar waar de natuurlijke atmosferische reaëratie een 
maximaal en het zuurstofverbruik van het sediment een minimaal effect heeft. De gerapporteerde meet-
netresultaten geven, aldus de Vlaamse Milieumaatschappij, een enigszins geflatteerd beeld van de zuur-
stoftoestand.

Lokaliseren van de steekproefpunten:

Een nauwkeurige lokalisatie van de steekproefpunten is belangrijk omwille van twee aspecten: 
het kunnen herlokaliseren van de permanente steekproefpunten en het kunnen koppelen van de 
meetgegevens aan andere (ruimtelijke) gegevens. Aangezien de opslag en analyse van meetnetge-
gevens meer en meer gebeurt in een GIS-omgeving, is dat laatste een belangrijk aandachtspunt. 
Het gebruik van GPS is hierbij in quasi alle omstandigheden aan te raden (zie ook Fase V). Bij vele 
meetnetten worden steekproefpunten herhaald in de tijd opgemeten en daarom is het wenselijk 
om apart een tabel bij te houden met het tijdstip van opmeting. We kunnen in de databank ook 
bijhouden hoe de steekproefpunten bereikt zijn en om welke redenen ze eventueel verplaatst zijn 
of niet werden opgemeten (zie ook § II.2.4).

Koppeling met andere databanken:

Met een meetnet proberen we (de evolutie van) de relevante kenmerken van een doelpopula-
tie in kaart te brengen. Het spreekt voor zich dat een meetnet niet alle karakteristieken van de 
doelpopulatie kan bestrijken. Daarom moet u nadenken hoe de databank zodanig kan worden 
opgebouwd dat een koppeling met andere databanken en meetnetten mogelijk is. Merk op dat 
deze mogelijkheid tot koppeling niet enkel afhangt van de geografische locatie of van de ge-
bruikte meetvariabelen, maar ook en vooral van de mate waarin de gegevens op eenzelfde (en 
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dus vergelijkbare) manier zijn ingezameld. Deze analyse is een multidisciplinaire denkoefening 
waarbij u eventueel enkele domeinexperts moet betrekken. Het uiteindelijke doel is om, door het 
samenbrengen van verschillende informatiebronnen, het ganse systeem zo goed mogelijk te be-
strijken en hierdoor het interpreteren van de resultaten te faciliteren. In § III.2.2.3 geven we kort 
aan wat de mogelijkheden en beperkingen van dergelijke synergiescenario’s zijn en hoe u hiertoe 
kunt bijdragen en/of een aanzet kunt geven.

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij) 

In de databank worden naast de gegevens uit het meetnet ook historische gegevens van de beheerders 
van de waterlopen (gemeenten, provincies, bekkencomités, nv Waterwegen en Zeekanaal, …) wegge-
schreven. De databank kan via eenvoudige modules door verschillende actoren worden opgevraagd. Te-
vens is het mogelijk de gegevens te toetsen aan verschillende wetgevende kaders, zoals onder meer de 
afvalstoffenwetgeving. De waterbodemdatabank is ook gekoppeld aan andere databanken zoals deze van 
het oppervlaktewatermeetnet, wat een betere interpretatie van de resultaten mogelijk maakt. Deze da-
tabank wordt ook ondersteund door geografische toepassingen, waardoor eenvoudige overzichtskaarten 
gemaakt kunnen worden ten behoeve van het integraal waterbeheer in Vlaanderen.

AANDACHTSPUNT
Het effectief uitbouwen van een databankstructuur maakt deel uit van Fase V. Neem voor deze 
technische aangelegenheid een databankspecialist onder de arm die kan instaan voor de technische 
uitwerking. U blijft wel verantwoordelijk voor het helpen uitdenken van de logische structuur en de 
manier waarop de meetgegevens ingegeven en opgevraagd moeten worden. 

III.2.2  Bouwsteen 2: Kwaliteitsvolle gegevensverwerking
De kwaliteit van de gegevensverwerking zal in sterke mate de kwaliteit van de rapportage beïnvloeden. 
Daarom is het belangrijk dat u als meetnetontwerper een strategie uittekent voor de opeenvolgende stap-
pen van de gegevensverwerking. 

III.2.2.1   Stap 1: Van meetgegevens naar analysevariabelen

De ruwe meetnetgegevens, zoals ze worden opgeslagen in de databank, zijn veelal niet onmiddellijk ge-
schikt voor analyses. U kunt hierop anticiperen door: zetten naar de gewenste analysevariabelen.

Het opstellen van een overzicht van de ruwe meetgegevens die worden ingezameld.
Een strategie opstellen voor de controle van de ruwe meetgegevens op uitzonderlijke of onver-
wachte waarden (uitbijters) en opsporen van de mogelijke oorzaken (zie ook § V.2.4).
Een beschrijving van de omrekenformules die nodig zijn om de ruwe meetgegevens om te zetten 
naar de gewenste analysevariabelen. Zorg voor een goede documentatie die de herkomst van de 
omrekenformules beschrijft. 
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III.2.2.2   Stap 2: Statistische analyses

Bij vele meetnetten beperkt de analyse van de variabelen zich tot de voorstelling van samenvattende 
waarden (bv. gemiddelden) in tabellen en grafieken. Op basis hiervan worden conclusies geformuleerd 
over trends of verschillen. Dergelijke werkwijze getuigt echter niet van een wetenschappelijk verantwoor-
de aanpak. Immers, om op basis van steekproefgegevens conclusies te formuleren over de doelpopulatie is 
het noodzakelijk gebruik te maken van de technieken van statistische inferentie, of kortweg statistiek.

De essentie van statistiek is het formuleren van objectieve conclusies op basis van empirische gegevens en 
de daaraan verbonden onzekerheden. Statistiek is dan ook meer dan een reeks technieken. U moet statis-
tiek opvatten (en gebruiken) als een coherent geheel van concepten en inzichten die toelaten om weten-
schappelijk correcte conclusies te formuleren op basis van meetnet- en andere gegevens. 

De grondslag voor een kwaliteitsvolle toepassing van statistische analyses ligt bij een correcte en aange-
paste gegevensinzameling. Daarom werd in Fase II uitgebreid aandacht besteed aan het uittekenen van 
het steekproefontwerp en het bepalen van een optimale steekproefgrootte (zie ook deel 2). Zo voorkomt 
u dat de meetnetbeheerder tijdens de verwerking en interpretatie van de gegevens geconfronteerd zal 
worden met fundamentele tekortkomingen in de kwaliteit van de gegevens (zoals een niet-representatie-
ve steekproef, gegevens met een te lage precisie, ongekende (niet)-beheersbare inputvariabelen, ….).

Nu dient u zich toe te leggen op het uitwerken van een analyseplan, of een strategie voor de feitelijke 
gegevensanalyses. Omdat u tijdens de ontwerpfase van het meetnet niet beschikt over meetgegevens - 
tenzij een proefproject werd uitgevoerd, of als u beroep kunt doen op gegevens uit een gelijkaardig meet-
net - is het niet mogelijk een gegevensanalyse uit te voeren. Wel is het noodzakelijk én haalbaar nu reeds 
na te denken over de te gebruiken statistische technieken voor het beantwoorden van de verschillende 
meetvragen en hypothesen. 

AANDACHTSPUNT
Statistische software is een krachtig hulpmiddel. Er schuilt echter een belangrijk gevaar in het 
gebruik ervan. De software genereert immers altijd een (mooi ogende) output, maar die vertelt u 
niets over het correcte gebruik van de statistische technieken. Een statistisch softwarepakket doet 
immers niet meer dan technieken toepassen en een output genereren. De persoon aan de computer 
is verantwoordelijk voor het kiezen van de geschikte analysetechnieken (wat willen we weten? zijn 
de nodige assumpties voldaan?)  en voor de interpretatie van de analyseoutput

Concreet betekent dit dat u voor elke meetvraag en hypothese die u in Fase II heeft geformuleerd vol-
gende kenmerken specificeert:

De variabele(n) die geanalyseerd worden.
Een opgave van eventueel bijkomende variabelen die nodig zijn om de analyses te kunnen uit-
voeren of om een deel van de variantie te verklaren (zie § III.2.2.3).
De te gebruiken technieken voor een verkennende analyse (‘exploratory data analysis’) van deze 
variabelen.
De statistische techniek(en) die toegepast moet(en) worden bij de uiteindelijke analyse.
De expliciete en impliciete voorwaarden en veronderstellingen die gekoppeld zijn aan de te ge-
bruiken statistische methoden. Deze kunnen tekortkomingen of beperkingen van de voorziene 
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gegevensinzameling aan het licht brengen. Dat kan dan leiden tot een (gedeeltelijke) herziening 
of bijsturing van relevante aspecten van het meetnetontwerp (terugkoppeling naar Fase II).
Voorbeschouwing van de interpretaties bij enkele mogelijke (de meest voor de hand liggende) 
uitkomsten van de analyse en de conclusies die daar aan gekoppeld kunnen worden.

Bij het beschouwen van het analyseplan, of de specifieke vereisten van een concrete statistische analyse, 
kan blijken dat een bijsturing van het meetnetontwerp nodig is (terugkoppeling naar Fase II). Het is uw ver-
antwoordelijkheid om dat bij de opdrachtgever aan te kaarten en samen naar de meest geschikte oplossing 
te zoeken. Volgend voorbeeld is hiervan een illustratie.

Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het Agentschap voor Natuur en Bos wilde weten of de gemiddelde lopende jaarlijkse aanwas 
(     = jaarlijkse groei van de bomen uitgedrukt in m3/ha/jaar) van de belangrijkste boomsoorten gro-
ter of kleiner is dan het kapquantum van 5 m³/ha/jaar (= het vooropgesteld gemiddelde μ0):
   H0 : gemiddelde aanwas boomsoort X = 5 m³/ha/jaar, of nog:  
   Ha : gemiddelde aanwas boomsoort X ≠ 5 m³/ha/jaar, of nog:  
Hiervoor gebruiken we een tweezijdige one-sample t-test (met  = 5 % en  = 20 %).
Omdat de tweede Vlaamse bosinventarisatie een continu meetnet is (over een periode van tien 
jaar), zal de aanwas berekend worden als een vlottend gemiddelde (‘moving average’):        

met  = het steekproefgemiddelde in jaar t
   = het gewicht dat we toekennen aan het steekproefgemiddelde in jaar t

Idealiter wordt, voor de berekening van een vlottend gemiddelde, ieder jaar dezelfde steekproef-
grootte bemonsterd. Dan is het gewicht wt voor elk jaar gelijk aan 1/10e. Omdat het steekproefont-
werp oorspronkelijk niet zo was uitgewerkt - men wilde tijdens de eerste vijf jaar minder steekproef-
punten bemonsteren dan gedurende de laatste vijf jaar - loonde het de moeite terug te koppelen 
naar Fase II om deze aanpassing door te voeren. Een kleine aanpassing in de gegevensinzameling 
betekende hier immers een belangrijke verbetering voor de gegevensverwerking.

III.2.2.3  Stap 3: Interpretatie van de resultaten

Door de analyse van de wetenschappelijke basis van het meetnet (zie § I.2.2) heeft u inzicht verkregen in de 
factoren en processen die een invloed of druk uitoefenen op de te meten doelpopulatie. Die kennis hebt u 
aangewend bij het aanduiden van de analyse- (§ II.2.1.3) en meetvariabelen (§ II.2.4). Indien alle relevante 
variabelen voor het beantwoorden van een gegeven meetvraag worden opgenomen in het meetnet, dan 
zal dat volstaan voor een correcte interpretatie van de resultaten. 
Vaak echter zullen de gegevens uit het meetnet alleen niet volstaan om de meetnetresultaten zo volledig 
en correct mogelijk te interpreteren. Indien gewenste informatie beschikbaar is in andere gegevensbron-
nen, dan is het onnodig om ze in het te ontwerpen meetnet op te nemen. Door een relevante koppeling te 
maken met een ander meetnet, databank of gegevenslaag wordt de informatie-inhoud van het meetnet 
uitgebreid. Deze behoefte aan gegevens uit andere informatiebronnen kan betrekking hebben op (zie § 
II.2.1.3):
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Verklarende variabelen die info verschaffen over de aard (evt. voorgeschiedenis) van de steek-
proefpunten of de toestand waaronder de metingen zijn uitgevoerd. Dat is van belang wanneer 
deze elementen de uitkomst van de metingen beïnvloeden. Zo kunt u een gedeelte van de ruis in 
de gegevens verklaren. 
Achtergrondvariabelen:
- Abiotische of biotische drukfactoren die een verklaring kunnen geven voor verschillen tus-

sen strata, ruimtelijke patronen of lokaal extreme waarden (binnenin een meetcyclus) of 
trends (tussen verschillende meetcyclussen).

- Beleids- en/of beheersmaatregelen die direct of indirect en gewild of ongewild een invloed 
uitoefenen op het systeem dat gemeten wordt.

Oppervlaktewatermeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

Om de kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater te beoordelen, besteden de meetnetbeheerders veel 
aandacht aan het inzamelen van extra informatie die van belang is voor een goede interpretatie van de 
resultaten:

- Waterkwaliteit wordt in belangrijke mate beïnvloed door weerkundige factoren. Uitzonderlijke me-
teorologische condities kunnen een langdurige weerslag hebben op de waterkwaliteit en (mede) een 
belangrijke oorzaak zijn van de verschillen in waterkwaliteit tussen opeenvolgende jaren.

- De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in belangrijke mate beïnvloed door de hoeveelheid en 
de aard van lozingen die plaatsvinden. Bijgevolg zijn gegevens over afvalwaterlozingen nodig om bv. 
de concentraties aan opgeloste zuurstof in het water te interpreteren. Daarom verzamelt de Vlaamse 
Milieumaatschappij gegevens over de belangrijkste bedrijfslozingen en van alle rioolwaterzuiverings-
installaties voor een breed gamma van stoffen (zuurstofhoudende stoffen, nutriënten, metalen en 
gevaarlijke organische en anorganische stoffen). Met deze gegevens wordt de evolutie van de hoeveel-
heden geloosde verontreinigde stoffen (‘vuilvrachten’) door grote puntbronnen in beeld gebracht en 
gekoppeld aan de meetnetresultaten over de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

- Nitraten in het oppervlaktewater zijn vooral afkomstig van uitspoeling uit landbouwgronden. Door 
het mestspreidingsbeleid nemen de uiterst hoge nitraatmaxima (voorheen tot meer dan 200 mg/l) 
sterk af, maar verdwijnen nitraatarme zones steeds meer. Verder is uitspoeling niet enkel functie van 
de bemestingspraktijken, ook de neerslag speelt een belangrijke rol (zowel de hoeveelheid als het 
tijdstip en de intensiteit van de buien). Deze informatie is cruciaal voor de correcte interpretatie van 
de jaargegevens.

Bij uw zoektocht naar relevante informatie moet u in het achterhoofd houden dat de verschillende be-
staande meetnetten, databanken en andere gegevensbronnen vaak onafhankelijk van elkaar tot stand zijn 
gekomen. Met als gevolg een probleem van gegevensongelijkheid: gegevens verschillen in de methoden 
waarmee ze zijn ingezameld, en bijgevolg in validiteit en betrouwbaarheid, in de manier waarop ze zijn ver-
werkt en geanalyseerd enz. Daarom moet u voorzichtig omspringen met gegevens uit externe bronnen.

Tot slot merken we nog op dat meetnetten voor het milieu- en natuurbeleid specifiek aandacht moeten 
besteden aan volgende twee aspecten:

Milieuprocessen spelen zich vaak af op een zeer lange termijn. Bepaalde veranderingen in het 
milieu en dus ook beleidseffecten zijn pas na lange tijd zichtbaar. Dat wordt het time lag effect 
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genoemd. Het is nodig om dit aspect mee te nemen in de gegevensinzameling en –verwerking.
Milieuproblemen (en de oorzaken ervan) zijn niet gebonden aan bestuurlijke grenzen. De wa-
terkwaliteit van bv. de Zenne in het Vlaamse landsgedeelte is in grote mate afhankelijk van de 
initiatieven die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen worden. Gegevens hierover zijn 
noodzakelijk voor een goede interpretatie van meetgegevens uit de Zenne.
Ook in het natuurbeleid, in het bijzonder wat betreft migrerende diersoorten en biodiversiteit in 
het algemeen, geldt vaak dat problemen niet ophouden aan de grens of dat ze in bepaalde geval-
len ook een gevolg zijn van ontwikkelingen in andere regio’s. 

III.3  Synthese en het maken van keuzes
Als synthese van het analytisch kader moet u aan de opdrachtgever een zo concreet mogelijke voorafspie-
geling geven van de resultaten die het meetnet kan leveren. 

Per prioritaire vraag en geassocieerde meetvragen schetst u een beeld van enkele mogelijke resultaten en 
welke de relevante interpretaties en conclusies kunnen zijn. Belangrijk is ook dat u een specificatie geeft 
van het bereik van (meet)waarden waarbinnen men niet zal kunnen besluiten dat een waargenomen effect 
betekenisvol is (i.e., de nulhypothese niet kan verwerpen) en dat bijgevolg niet toelaat om gepaste beslui-
ten te nemen en tot eventuele acties over te gaan.
Op basis van die voorafspiegeling kan de opdrachtgever nagaan in welke mate het meetnetontwerp be-
antwoordt aan de verwachtingen en dus voldoende invulling geeft aan de informatiebehoefte. Indien dat 
onvoldoende, of niet, het geval is, dan moet u samen met de opdrachtgever de mogelijkheden onderzoe-
ken voor een aanpassing van de verwerkingsstrategie of zelfs van bepaalde aspecten van het steekproef-
ontwerp en de gegevensinzameling (terugkoppeling naar Fase II).

Meetnet “Algemene broedvogels”  (INBO – Natuurpunt)

De initiatiefnemers voorzien het inventariseren van broedvogels in 900 proefvlakken gespreid over Vlaan-
deren en dit gedurende een driejarige cyclus (§ II.2.3).
Bij voorbeschouwingen van de statistische analyses bleek dit aantal proefvlakken te volstaan om relatief 
kleine wijzigingen in de aanwezigheid van de meeste soorten te detecteren.
Toen kwam ook de vraag in hoeverre de meetnetgegevens een vergelijking toelaten tussen gebieden die 
wel of niet zijn opgenomen in het Natura 2000-netwerk. Vlug bleek dat de Natura 2000-gebieden on-
voldoende vertegenwoordigd waren om met voldoende onderscheidend vermogen verschillen te kunnen 
detecteren. Dat leidde uiteindelijk tot volgende herziening van het oorspronkelijke ontwerp:

- een bijkomende steekproef van 300 hokken gelegen in Natura 2000-gebieden 
- deze steekproef dient beschouwd te worden als een parallel meetnet (§ II.2.2)
- het inventariseren van het uiteindelijk aantal van 1200 proefvlakken zal gespreid worden over een 

vierjarige cyclus.
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III.4  Resultaten en procescriteria
(1) Blauwdruk van de databank met minimaal volgende kwaliteitseisen:

Logische structuur.
Logische en consistente naamgeving.
Metadata en informatie over de kwaliteit van de gegevens.
Nauwkeurige informatie over de exacte locatie van de steekproefpunten.
Mogelijkheden tot koppeling met andere databanken.
Afspraken omtrent de beschikbaarheid van de gegevens voor derden.

(2) Verwerkingsstrategie met als grote lijnen:

Technieken voor gegevensverkenning (detecteren van verschillen, trends, correlaties, fouten-
bronnen, …).
De stappen en statistische technieken nodig tijdens de effectieve verwerking van de gegevens.
Gewenste of vereiste informatie die verkregen wordt door een relevante koppeling te maken 
met een ander meetnet, databank of gegevenslaag. 
Voorbeschouwing van de interpretaties bij de meest voor de hand liggende uitkomsten van de 
analyses en de conclusies die daar aan gekoppeld kunnen worden.

(3) Een voorafspiegeling van de te verwachten meetnetresultaten per prioritaire vraag en geassocieerde 
meetvragen: een opgave van enkele mogelijke resultaten, met relevante interpretaties en conclu-
sies.

PROCESCRITERIA

(1) U heeft het advies ingewonnen van statistici en databankspecialisten.
(2) De communicatie over de blauwdruk van de databank en de te verwachten meetnetre-

sultaten is duidelijk verlopen.
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Fase IV – Plannen rapportage en communicatie

Figuur 12:  Schematische weergave van de opbouw van Fase IV van het meetnetontwerp.
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IV.1  Doelstelling 

Fase IV is de laatste stap in de eigenlijke ontwerpfase van het meetnet. In deze fase moet u nadenken over 
de best mogelijke manier om de meetnetresultaten terug te koppelen naar de opdrachtgever en eventuele 
andere doelgroepen. U werkt dus in samenspraak met de opdrachtgever een communicatiestrategie uit 
om de meetnetresultaten doelgroepgericht te verspreiden. Daartoe kunnen producten van uiteenlopende 
aard gebruikt worden. Voor elk van deze producten moet u duidelijk de doelstelling omschrijven, argumen-
teren hoe u deze wilt bereiken en tot slot een voldoende concreet sjabloon uitwerken. Daarnaast moet u 
een langetermijnplanning voor de rapportage opstellen: wie is verantwoordelijk voor welk product en met 
welke cyclus zal gerapporteerd worden. 
De meetnetontwerper bouwt eerst een analytisch kader op dat bestaat uit twee bouwstenen: (1) Een ana-
lyse van het voorziene gebruik van de meetnetgegevens door de opdrachtgever, (2) Een analyse van het 
gegevensgebruik door de andere doelgroepen.

U bouwt eerst een analytisch kader op dat bestaat uit twee bouwstenen: (1) Een analyse van het voorziene 
gebruik van de meetnetgegevens door de opdrachtgever, (2) Een analyse van het gegevensgebruik door de 
andere doelgroepen.

De output van Fase IV omvat een:

Communicatiestrategie: vastleggen van de strategie waarmee de meetnetresultaten naar de 
buitenwereld zullen gecommuniceerd worden. Bedoeling is de output van het meetnet zo breed 
mogelijk én doelgroepgericht te verspreiden om zo een stevig draagvlak en maximale gebruiks-
toepassingen te creëren. 
Beschrijving van de eindproducten die uit het meetnet zullen voortvloeien.
Langetermijnplanning rapportage: afspraken omtrent de cyclus en taakverdeling van de rap-
portage.
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IV.2  Analytisch kader

IV.2.1  Bouwsteen 1: Analyse gegevensgebruik opdrachtgever
In Fase IV moeten de opdrachtgever en u beslissingen nemen omtrent het gebruik, de ontsluiting en de 
communicatie van de meetnetresultaten. Daarom is het in eerste instantie belangrijk een analyse te ma-
ken van de wijze waarop de opdrachtgever de meetnetinformatie zal gebruiken en op welke (beslissings)-
momenten de informatie uit het meetnet (absoluut) nodig zal zijn. 

Tijdens de eerste fase van het meetnetontwerp heeft u in kaart gebracht welke informatie de opdracht-
gever van het meetnet verwacht. Daarnaast heeft u kennis opgedaan over de context die de vraag naar 
informatie stuurt en de manier waarop de opdrachtgever de meetnetgegevens wil gebruiken (= hoe). Deze 
inhoudelijke analyse van de informatiebehoefte kan u helpen om nu een eerder technische analyse te 
maken van de manier waarop de opdrachtgever de resultaten zal gebruiken. Ga hierbij uit van de priori-
taire vragen waarop u het meetnetontwerp heeft afgestemd (zie § I.3) en die vervolgens verfijnd zijn tot 
meetvragen (zie § II.2.1.1). Ga voor elk van de prioritaire vragen na hoe de opdrachtgever de resultaten zal 
toepassen bij de ondersteuning en evaluatie van de beleidswerking en onder welke vorm hij/zij de resulta-
ten nodig heeft.

Vaak zal de opdrachtgever de informatie uit het meetnet op twee niveaus gebruiken:

Intern: de meetnetresultaten worden gebruikt om de eigen beleidswerking te ondersteunen. Dat 
komt neer op het invullen van de ware informatienood zoals omschreven in Fase I.
Extern: in het milieu- en natuurbeleid moet door de regionale/nationale overheden vaak gerap-
porteerd worden aan de Europese Commissie en/of andere internationale instellingen (zie ook 
§ IV.2.2). De resultaten uit een beleidsgericht meetnet gelden hiervoor vaak als een belangrijke 
informatiebron.

Tracht duidelijk dat onderscheid te maken. Het interne gebruik vereist immers een kwaliteitsvolle rappor-
tage met een duidelijke interpretatie van de resultaten. De externe rapportering daarentegen omvat vaak 
niet meer dan het invullen van standaardtabellen. Dat is echter ook belangrijk omdat het toelaat gegevens 
uit verschillende landen op een hoger schaalniveau te vergelijken.

Ga na in hoeverre het meetnetontwerp kan inspelen op zowel het interne als externe gebruik van de re-
sultaten door de opdrachtgever.

Oppervlaktewatermeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

De Europese Nitraatrichtlijn (richtlijn 91/676/EEG) verplicht het Vlaamse Gewest de nitraatconcentraties 
in het oppervlaktewater met een meetnet op te volgen. Daarom werd in 1999 het oppervlaktewatermeet-
net aangevuld met meetpunten specifiek voor de landbouw (het ‘MAP-meetnet’).
Intern wordt deze informatie gebruikt om de gevolgen te evalueren van het (gewijzigde) bemestingsbeleid 
op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Extern laat het meetnet toe dat het Vlaamse gewest op correcte wijze aan Europa rapporteert over de 
toestand van het oppervlaktewater.
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Hierop aansluitend willen we een korte toelichting geven bij het ontwerp en gebruik van beleidsindicato-
ren. Dat is belangrijk omdat de Vlaamse overheid het werken met indicatoren algemeen aanmoedigt om 
een betere opvolging en evaluatie van de beoogde output en effecten van het beleid mogelijk te maken 
(Van Gossum & Verheyen, 2005). Als reactie hierop evolueren zowel het Milieurapport (MIRA) als het Na-
tuurrapport (NARA) naar een indicatorenrapport. 
In deze context is het relevant dat u samen met de meetnetontwerper nadenkt over de selectie van nuttige 
beleidsindicatoren. Wees u echter bewust dat beleidsindicatoren enkel een signaal kunnen geven (bv. een 
afname aan biodiversiteit) maar nooit het volledige verhaal kunnen vertellen (bv. hoe sterk is de afname 
aan biodiversiteit en in welke gebieden is de toestand het meest zorgwekkend?) (Van Reeth & Vanonge-
val, 2005). Daarenboven is het, gezien de complexiteit van natuur- en milieusystemen, vaak niet vanzelf-
sprekend om indicatoren voor het natuur- en milieubeleid te selecteren. Omtrent het werkelijk selecteren 
van goede beleidsindicatoren weiden we in deze handleiding niet verder uit. Hierover is voldoende litera-
tuur beschikbaar. Hierbij is het goed te weten dat beleidsindicatoren meestal ontworpen worden op basis 
van de beschikbare meetnetgegevens en informatie uit andere meetnetten en gegevensbronnen. Daarom 
komt het aspect beleidsindicatoren aan bod in Fase IV en niet in Fase II.

Door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (nu INBO) werd in 2001 een beleidsindicator opgesteld 
die de authenticiteit in de Vlaamse bossen kan opvolgen (Van den Meersschaut et al., 2001). Deze authen-
ticiteitsindex weerspiegelt in welke mate het bos overeenkomt met een natuurlijk functionerend bos op 
vlak van samenstelling en ecologie. 
De berekening van de authenticiteitsindex gebeurt a.d.h.v. een scoresysteem gebaseerd op vier grote pij-
lers: (1) de bestandsstructuur; (2) de houtige vegetatie: (3) de kruidvegetatie en (4) het dode hout. Voor 
elke pijler wordt een score berekend op basis van specifieke variabelen die eenvoudig kunnen worden af-
geleid uit de dataset van de Vlaamse bosinventarisatie en van het monitoringprogramma integrale bosre-
servaten. Deze score is een index voor de authenticiteit van elke pijler. De globale authenticiteitsindex is 
de som van deze scores.
Deze beleidsindicator laat toe dat het Agentschap voor Natuur en Bos op Vlaams niveau opvolgt hoe de 
authenticiteit van de bossen evolueert over lange termijn (decennia). 

Een andere mogelijkheid is dat een meetnet specifiek wordt opgezet om een bepaalde index te produceren. 
Merk hierbij op dat het uitwerken van een index een apart wetenschappelijk onderzoek vereist en dus niet 
kan plaatsvinden binnen de ontwerpfase van het eigenlijke meetnet (zie het element kennisopbouw in § 
I.2.2.1).

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

In de periode 1995 – 2000 werd door een team met medewerkers uit verschillende universiteiten en onder-
zoeksinstellingen een wetenschappelijke studie uitgevoerd om een analyse te maken van wat een goede 
waterbodemkwaliteit is en hoe deze gekarakteriseerd kan worden. Dat leidde tot het zogenaamde triade-
systeem waarbij waterbodemkwaliteit a.d.h.v. drie aspecten wordt ingeschat.

IV.2.2  Bouwsteen 2: Analyse gegevensgebruik overige doelgroepen
In Fase I heeft u eveneens in kaart gebracht welke overige doelgroepen behoefte hebben aan informatie 
uit het meetnet (zie § I.2.1.2). Het is belangrijk ook voldoende aandacht te besteden aan de wensen van 
deze medegebruikers aangezien zij het gegevensgebruik van en bijgevolg het draagvlak voor het meetnet 
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verhogen. Zelfs wanneer geen doelgroepen werden geconsulteerd is het aangewezen om na te gaan of een 
brede verspreiding van de meetnetinformatie gewenst is of zelfs verplicht wordt (zie verder: verdrag van 
Aarhus).

Daarnaast is het, om dezelfde redenen als hierboven, relevant na te gaan of het meetnet informatie zal 
kunnen aanleveren voor de verschillende rapporteringsinitiatieven omtrent de toestand van natuur en 
milieu op Vlaams, Belgisch en Europees - internationaal niveau. 
Hieronder geven we voor de drie schaalniveaus enkele voorbeelden (ter illustratie, dus niet exhaustief) van 
bestaande rapporteringinitiatieven. Indien het meetnet relevante informatie kan aanleveren voor deze of 
andere initiatieven, dan neemt u dat op in de communicatiestrategie (zie § IV.3)

Vlaanderen

Op Vlaams niveau wordt structureel gerapporteerd over de toestand van milieu- en natuur in het jaarlijkse 
Milieurapport (MIRA) en het tweejaarlijkse Natuurrapport (NARA). De Studiedienst van de Vlaamse Rege-
ring rapporteert ook jaarlijks een selectie van milieu- en natuurindicatoren in zijn VRIND-rapport. 
Zowel MIRA, NARA als de Studiedienst beheren een brede waaier aan milieu- en natuurindicatoren, die via 
de respectieve websites kunnen worden opgevraagd. 

België

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (‘Direction Générale des 
Ressources Naturelles de l’Environment’ (DGRNE) en het ‘Institut Scientific de Service Public’ (ISSEP)) 
rapporteren uiteraard ook over het milieu en de natuur in Brussel en Wallonië. 
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), het officiële statistische overheidsorgaan in België, verza-
melt, verwerkt en verspreidt cijfers en gegevens over het leefmilieu in België en de drie gewesten.

Internationaal

Vlaanderen en België staan vanzelfsprekend niet alleen in hun rapportering over de toestand en evolutie 
van natuur en milieu. Zo wordt tijdens de opmaak van MIRA en NARA steevast rekening gehouden met 
internationale ontwikkelingen en buitenlandse rapporten. We geven als voorbeeld enkele belangrijke in-
stanties en ontwikkelingen uit het internationale milieu- en natuurbeleid die interessant kunnen zijn voor 
de rapportering.

Op Europees niveau zorgt het ‘Europees Milieu-Agentschap’ (EMA, Kopenhagen) voor de rap-
portering over het milieu. 
De ‘Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling’ (OESO) publiceert milieu-
rapporten over elke lidstaat. 
De ‘2010 Biodiversiteitsdoelstelling’ werd door de EU raad in Göteborg (2001) verankerd in de 
‘EU Strategy for Sustainable Development’.
Het recent opgestarte EuMon-project (http://eumon.ckff.si/) bundelt de informatie over de ver-
schillende meetnetten in Europa die de toestand van Europees belangrijke soorten en habitats 
opvolgen.
Het Verdrag van Aarhus dat op 25 juni 1998 door de Economische Commissie voor Europa van 
de Verenigde Naties (UNECE) werd goedgekeurd, is sinds 21 april 2003 van kracht in België (zie 
www.aarhus.be). De toegang tot informatie vormt de pijler van het verdrag. Het kernprincipe 
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bepaalt dat iedereen het recht heeft om officiële milieu-informatie te krijgen van de overheid. 
Bijgevolg is geen enkele verantwoording vereist om een vraag naar informatie in te dienen. 

Nationale bosinventarissen hebben traditioneel een sterke internationale component. Ideeën rond het 
meetnetontwerp en gegevensverwerking en de resultaten van de meetnetten worden op Europees niveau 
sinds lange tijd frequent uitgewisseld. Deze samenwerking volgt uit het feit dat de Europese lidstaten op 
internationaal niveau veel moeten rapporteren over de toestand van hun bosgebieden. Denken we maar 
aan de criteria en indicatoren van de Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, de rap-
portage over koolstofopslag in bossen aan de United Nations Conference on Climate Change, het Global
Forest Ressource Assessment van de FAO, … Als reactie hierop wordt binnen Europa de laatste jaren ge-
streefd naar een harmonisatie van de nationale bosinventarissen van de verschillende lidstaten. Daartoe 
liep in de periode 2003 – 2008 de COST Actie E43 ‘Harmonisation of national forest inventories in Europe: 
Techniques for common reporting’. Dergelijke initiatieven tot harmonisatie zijn nodig om internationale 
beleidsvragen m.b.t. biodiversiteit, duurzaam bosbeheer, koolstofopslag, … op een uniforme manier te 
kunnen beantwoorden.

IV.3  Synthese en het maken van keuzes
Op basis van de informatie uit de twee bouwstenen moet u nadenken met welke producten u zo efficiënt 
mogelijk kunt inspelen op de specifieke informatiebehoeften van de onderscheiden doelgroepen. Soms 
zal het volstaan (en is het financieel wenselijk) om slechts één product af te leveren. Dat is dan vaak een 
rapport dat een goed evenwicht vindt tussen enerzijds een wetenschappelijke en anderzijds een beleids-
relevante en vulgariserende bespreking van de meetnetresultaten. In andere gevallen is het echter aan te 
raden meerdere producten uit te brengen. 

Voor elk van de voorgestelde eindproducten moet u: 

Aangeven wie de doelgroep(en) is/zijn.
De informatiebehoefte van de doelgroep(en) t.a.v. het meetnet duidelijk omschrijven.
Argumenteren hoe het product (zowel inhoudelijk als vormelijk) op deze informatiebehoefte zal 
inspelen.
Dat alles concreet maken door het uitschrijven van een sjabloon.
Een communicatiestrategie uitwerken: hoe en wanneer zal het product kenbaar gemaakt en ver-
spreid worden?
Een kostenraming van het product en het onderhoud ervan opstellen.

Daarnaast moet u aangeven hoe dat alles op een langere termijn (afhankelijk van het meetnet: jaren of 
decennia) praktisch zal gedragen worden. Daartoe moet u, in overleg met de opdrachtgever en andere 
betrokken instanties, komen tot een consensus betreffende:

Wie instaat voor welk product.
Met welke cyclus het product uitgebracht of geactualiseerd wordt.

Een taakverdeling is vaak nodig omdat, in het geval van verschillende producten, één instantie niet altijd 
alle taken op zich kan nemen. Dat vraagt immers een grote (en in de tijd geconcentreerde) inzet van mid-
delen. Bovendien vereist elk product een specifieke expertise.
Hierbij is het uiteraard belangrijk dat de verantwoordelijken formeel met deze taakverdeling instemmen 
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en dat, in de mate van het mogelijke, duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent de financiering en 
eigendomsrechten van enerzijds de meetnetgegevens en anderzijds de eindproducten van het meetnet en 
het onderhoud ervan.

Op deze manier brengt u systematisch in beeld met welk doel en op welke manier de meetnetresultaten 
toegepast kunnen worden. Het is de taak van de opdrachtgever om op basis van deze productdifferenti-
atie te beslissen welke eindproducten het meetnet zal afleveren. Zo wordt een denk- en werkkader aange-
boden aan de toekomstige meetnetbeheerder en andere instanties die zullen instaan voor de realisatie van 
de eindproducten. Zij zullen uiteraard nog beschikken over een zekere vrijheid voor de concrete invulling 
van de eindproducten. Maar tegelijk moet duidelijk naar voor komen dat dit overwogen keuzes zijn die ook 
door de opdrachtgever gedragen worden. De meetnetbeheerder kan dus niet zondermeer afwijken van de 
productdifferentiatie, de communicatiestrategie en de langetermijnplanning.

Hieronder bespreken we bondig enkele mogelijke eindproducten van een beleidsgericht meetnet. Daarbij 
willen we algemeen twee aandachtspunten benadrukken:

Ook wanneer voor een breed lezerspubliek gerapporteerd wordt, moeten de bevindingen en 
conclusies wetenschappelijk correct zijn en dus gebaseerd op de resultaten van statistische ana-
lyses. Maar het is in dergelijke situaties niet nodig ook de technische details te vermelden.
Voldoende aandacht moet uitgaan naar een eenvormige lay-out en lezersgerichte aanpak van 
geschreven rapporten. Het inschakelen van professionelen of het inwinnen van hun advies kan 
hierbij helpen. 

Beleidssamenvatting – Executive Summary 

Wat: Een beleidssamenvatting geeft in grote lijnen en to-the-point een antwoord op de beleidsvragen (en 
dus de ware informatienood) uit Fase I.
Doelgroep: opdrachtgever, ministeriële kabinetten, minister
Hoe: Een thematische bespreking van de belangrijkste vragen t.a.v. het meetnet en de bredere context 
waarbinnen de resultaten geïnterpreteerd moeten worden. Het rapport besteedt in het bijzonder aandacht 
aan de invulling van de ware informatienood (bv. verplichte rapportage, informatie over gezondheidsnor-
men, het vergelijken van beheerscenario’s, …). Het is belangrijk deze informatie enerzijds verstaanbaar te 
verwoorden (zonder overbodige technische details), maar tegelijk ervoor te zorgen dat de rapportage cor-
rect gebeurt met de nodige nuanceringen. De inhoud van de beleidssamenvatting kan immers een aanzet 
zijn tot het nemen van (ingrijpende) beleidsbeslissingen.

Rapport aan de opdrachtgever

Wat: Een niet-technische weergave van de belangrijkste meetgegevens en van de resultaten die nodig zijn 
om de prioritaire vragen van de opdrachtgever te beantwoorden. 
Doelgroep: opdrachtgever, beleidssector, bredere publiek
Hoe: Dit rapport is een niet-technische samenvatting van het “Technisch rapport” (zie volgende punt) 
en een uitgebreidere versie van de beleidssamenvatting (zie vorige punt). Deze rapportage mag zich niet 
beperken tot een (meer)jaarlijkse samenvatting van de metingen onder de vorm van gemiddelde waarden. 
Het louter publiceren van de meetresultaten zonder een interpretatie gebaseerd op geschikte statistische 
analyses is weinig informatief. Dat kan bovendien tot negatief gevolg hebben dat de opdrachtgever de 
informatie ofwel negeert ofwel (goedbedoeld maar) foutief interpreteert. Daarom moet de rapportage 
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wetenschappelijk correct gebeuren. Elk eindresultaat heeft een bepaalde betrouwbaarheid en deze infor-
matie is noodzakelijk om het belang van de resultaten in te kunnen schatten. Daarenboven zijn empirische 
signalen uit een meetnet zelden eenduidig en zijn meerdere interpretaties mogelijk. Dat moet in de rap-
portage duidelijk worden aangegeven. 

Stel dat een rapport aan de opdrachtgever een stijging aangeeft van groep A met 5 % en van groep B met 
15 %. Zonder informatie over de betrouwbaarheid lijkt het dat de stijging van groep B het grootste is. Ver-
gelijk dit met een rapport dat een stijging van groep A met 5 ± 2 % en van groep B met 15 ± 25 % aangeeft. 
Uit deze cijfers moeten we afleiden dat we de stijging van groep A vrij betrouwbaar kennen, terwijl de 
gerapporteerde stijging van groep B veel minder betrouwbaar is. Bovendien zal een statistische analyse in 
dit geval aangeven dat de trend voor groep A significant is terwijl we bij groep B op basis van de cijfers niet 
weten of er al dan niet een verandering is opgetreden. 

Technisch rapport 

Wat: Een uitgebreide technische bespreking van de meetgegevens in functie van de meetvragen en hypo-
theses waarop het meetnet is afgestemd. 
Doelgroep: wetenschappers, meetnetbeheerders, (opdrachtgever) 
Hoe: De gegevens worden op een overzichtelijke wijze (in logische categorieën) en met voldoende detail 
voorgesteld, waarbij aandacht uitgaat naar de betrouwbaarheid van de berekende waarden. Ook worden 
mogelijke foutenbronnen besproken. De gebruikte statistische analysetechnieken komen uitvoerig aan 
bod en moeten leiden tot een wetenschappelijk correcte interpretatie van de resultaten. De belangrijkste 
bevindingen worden besproken in relatie tot bestaande informatie uit andere gegevensbronnen (zie § I.2.3 
en § III.2.2.3). Mogelijke onzekerheden bij de interpretatie worden onderkend en besproken. Tot slot bevat 
dit rapport – eventueel in bijlage – een evaluatie van het meetnetontwerp en de feitelijke uitvoer (steek-
proeftrekking, dimensionering, variabelenkeuze) zodat de gegevensinterpretatie correct kan gebeuren. 
Eventueel zit hier stof in voor een wetenschappelijke publicatie, een gelegenheid om feedback te krijgen 
over de kwaliteit van het meetnetontwerp (zie ook § V.2.5).

Vulgariserende publicaties

Wat: Een niet-technische en vlot leesbare samenvatting van de belangrijkste gegevens en resultaten van 
het meetnet. 
Doelgroep: brede publiek, beleidssector
Hoe: Een beknopte en heldere samenvatting van het rapport aan de opdrachtgever dat kan gepubliceerd 
worden in vulgariserende (wetenschappelijke) tijdschriften of uitgegeven als een folder / krantje (bv. het 
krantje van het meetnet van de Vlaamse bosreservaten). Het geeft een summier overzicht van het meet-
netontwerp en de belangrijkste resultaten. 

Studiedag

Wat: Voorstelling van het meetnetontwerp, de belangrijkste meetnetresultaten en de meest relevante 
conclusies op een studiedag.
Doelgroep: opdrachtgever, wetenschappers, NGO’s, brede publiek
Hoe: De studiedag moet toegankelijk zijn voor een brede groep van geïnteresseerden. Dat is de beste ma-
nier om de verschillende doelgroepen direct te benaderen en op de hoogte te brengen van verschillende 
aspecten van het meetnet. Hier kunnen ook de relevante beleidsacties voorgesteld en besproken worden 



die o.a. op basis van de meetnetresultaten genomen werden/zullen worden. Eventueel kan ook een stu-
diedag georganiseerd worden vóór de start van de meetcampagne, met als thema een voorstelling van en 
discussie over het meetnetontwerp.

Webstek 

Wat: Voorstelling van het meetnetontwerp, de belangrijkste meetnetresultaten en de meest relevante 
conclusies op een webstek. Hiermee kan op actieve wijze ingespeeld worden op het Verdrag van Aarhus 
(zie § IV.2.2).
Doelgroep: opdrachtgever, wetenschappers, NGO’s, brede publiek
Hoe: Een goed gestructureerde webstek laat toe vrijwel alle aspecten van het meetnet aanschouwelijk 
voor te stellen. Hierbij kan een ganse waaier aan zowel technische als niet-technische facetten aan bod 
komen, waaruit de bezoeker zelf de voor hem/haar meest relevante informatie kan selecteren. Eenvoudige 
modules kunnen de gebruiker in staat stellen de meetgegevens interactief te raadplegen en eventueel 
zelfs elementaire bewerkingen uit te voeren (bv. voor ‘wat als’-scenario’s) of gegevens te downloaden. 
Door te investeren in een Engelstalige versie, is de informatie ook internationaal raadpleegbaar. Naast de 
ontwikkeling van de webstek is het minstens even belangrijk goed na te denken over het onderhoud en de 
actualisatie ervan. Vaak is dat een knelpunt. Daarom bevelen we aan deze taken vooraf duidelijk te begro-
ten en eventueel zelfs uit te besteden. Indien blijkt dat geen middelen beschikbaar zijn voor het onderhoud 
van de webstek, dan is het beter hier niet aan te beginnen.

IV.4 Resultaten en procescriteria
Op het eind van Fase IV moet duidelijk zijn welke eindproducten zullen voortvloeien uit het meetnet, hoe 
u deze inhoudelijk wilt invullen en op welke manier ze verspreid zullen worden. Voor elk van de voorge-
stelde eindproducten: 

Geeft u aan wie de doelgroep(en) is/zijn.
Omschrijft u duidelijk de informatiebehoefte van de doelgroep(en) t.a.v. het meetnet.
Argumenteert u hoe het product (zowel inhoudelijk als vormelijk) op deze informatiebehoefte 
zal inspelen.
Maakt u dit alles concreet door het uitschrijven van een sjabloon.
Werkt u een communicatiestrategie uit: hoe en wanneer zal het product kenbaar gemaakt en 
verspreid worden?
Stelt u een kostenraming op.

Met een langetermijnplanning en een taakverdeling geeft u aan wie instaat voor welk product en met 
welke cyclus het product uitgebracht of geactualiseerd zal worden.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.
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Van Belle, G. (2002). Statistical Rules of Thumb. John Wiley & Sons, inc., New York.

Wilkinson, L. (1999). The Grammar of Graphics. Springer, New York. 

Rapporteren

Nederhoed, P. (2004). Helder rapporteren: een handleiding voor het schrijven van rapporten, scripties, 
nota’s en artikelen in wetenschap en techniek. Van Longhum Slaterus, Deventer. 

Een interessant boek over goed rapporteren. De auteur gaat in op vragen als: Hoe bereid ik mij op mijn on-
derzoeks- en schrijfsituatie voor? Welke mogelijkheden zijn er om mijn tekst in te delen? Wanneer gebruik 
ik een illustratie? Welke illustraties zijn geschikt?
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg
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V.1  Doelstelling 

De eerste vier fasen van het meetnetontwerp zijn afgerond. Bij aanvang van Fase V zal de opdrachtgever 
beslissen om het meetnetontwerp al dan niet in zijn geheel, of slechts bepaalde onderdelen of helemaal 
niet te implementeren. 
Indien beslist wordt om het meetnet effectief van start te laten gaan, dan moet duidelijk worden wie de ko-
mende jaren de verantwoordelijkheid over het meetnet (gegevensinzameling, -verwerking en rapportage) 
op zich zal nemen. Deze persoon (het kunnen er ook meerdere zijn) duiden we aan met de term meetnet-
beheerder. Tijdens Fase V zal vooral overleg nodig zijn met deze meetnetbeheerder. 
In eerste instantie moeten u en de meetnetbeheerder nadenken over de implementatie van het meetnet-
ontwerp en de bijhorende kwaliteitszorg gedurende de gegevensinzameling, -opslag en -verwerking. Ook 
is het belangrijk het hoe en waarom van het meetnet voldoende te documenteren. Zo moeten eventuele 
aanpassingen aan het meetnetontwerp goed geargumenteerd en beschreven worden. Tot slot is op be-
paalde momenten een kritische evaluatie van het meetnet broodnodig. Hieromtrent moeten de meetnet-
beheerder en u vooraf een strategie opstellen. Het doel van dergelijke evaluatie is in de eerste plaats na te 
gaan of de oorspronkelijke informatiebehoeften nog relevant zijn en/of aangevuld moeten worden (Fase I). 
Op basis van deze analyse is een doorlichting van het ganse meetnetontwerp mogelijk (Fase II t.e.m IV). 

Eerst geven we richtlijnen en aandachtspunten mee voor de start en kwaliteitszorg van het meetnet (§ 
V.2). Daarna beschrijven we welke resultaten u en/of de toekomstige meetnetbeheerder op het eind van 
deze fase aan de opdrachtgever moet(en) voorleggen (§ V.3).

V.2   Richtlijnen en aandachtspunten
V.2.1  Goedkeuring van het meetnetontwerp
Bij aanvang van Fase V neemt de opdrachtgever een beslissing over het al dan niet implementeren van 
het meetnet. Als meetnetontwerper moet u daarom in een eindverslag duidelijk en samenhangend de 
vier fasen van het meetnetontwerp omschrijven. We raden aan om hierbij modulair te werken; u stelt een 
minimumontwerp voor (met bijhorende kostenraming). Daarnaast licht u – indien relevant – toe welke de 
mogelijke bijkomende modules zijn. Onder module verstaan we een toevoeging aan het meetnetontwerp 
(versta: extra doelstelling – extra metingen – extra gegevensverwerking – extra rapportage) die leidt tot 
een winst aan informatie. Voor elke module omschrijft u de winst aan informatie en maakt u een schat-
ting van de kostprijs. Op basis hiervan kan de opdrachtgever een kosten-batenanalyse maken en beslissen 
welke extra modules hij/zij al dan niet aan het meetnetontwerp wil toevoegen.
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Tweede Vlaamse bosinventarisatie (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het minimumontwerp voor de gegevensverzameling zag er grosso modo als volgt uit:

 - Steekproef: een raster van 1 km x 0.5 km voor de bosbouwkundige metingen, 1 km x 1 km voor de 
vegetatieopnamen

 - Een basisset aan dendrometrische metingen
 - De klassieke vegetatiekundige opnamen

Daarnaast werden volgende modules voorgesteld:

 - Een raster van 1 km x 0.5 km voor de vegetatieopnamen, m.a.w. een verdubbeling van de steekproef-
populatie voor de vegetatieopnamen

 - Een overbemonstering van de zeldzame Natura 2000 boshabitattypes zodat een voldoende kwali-
teitsvolle rapportage van deze bostypes mogelijk is

 - Extra meetvariabelen voor het opvolgen van de houtkwaliteit
 - Extra meetvariabelen voor het opvolgen van de biodiversiteit

Van al deze modules werd de informatiewinst beschreven (met name, wat kan het Agentschap voor Na-
tuur en Bos met de resultaten doen) en werd een raming gegeven van de extra kostprijs (uitgedrukt in 
VTE).

Normaal gezien – als het project bij aanvang goed is overdacht, wanneer het project stapsgewijs is uitge-
voerd en als zich geen onverwachte ontwikkelingen hebben voorgedaan – zal de opdrachtgever het meet-
netontwerp (al dan niet met extra modules) goedkeuren. Toch is deze beslissing geen formaliteit en moet 
de opdrachtgever grondig uitzoeken of hij/zij voldoende garanties heeft om het meetnet op te starten. 
Beleidsmatig is het immers beter een negatieve beslissing te nemen, dan een meetnet van start te laten 
gaan waarvan vermoed wordt dat het niet de gewenste resultaten zal opleveren.

Indien de opdrachtgever beslist om het meetnet niet op te starten, moet hij deze beslissing grondig mo-
tiveren: 

Het meetnetontwerp voldoet voor een of meerdere aspecten nog niet aan de verwachtingen. 
Dat betekent dat een bijsturing soelaas kan brengen. In dergelijke situaties is een terugkoppeling 
naar een van de voorgaande fasen van het meetnetontwerp aangewezen.
Het meetnet is te duur of de ‘geesten zijn er nog niet rijp voor’. Dikwijls wordt de kostprijs als een 
probleem aangehaald. Goede informatie is inderdaad vaak niet goedkoop, maar tegelijk ook niet 
duur. Een goed meetnet stelt u immers in staat uw werking bij te sturen en zo de beschikbare 
overheidsbudgetten beter te investeren.

Meestal zullen dergelijke knelpunten in de looptijd van het meetnetontwerp al zichtbaar worden. Maar 
aangezien het ontwerp van het meetnet reeds is uitbesteed, is het beter de studie zoals gepland uit te 
voeren en te verkennen waar de grootste knelpunten zich situeren. Dat werk is niet verloren. Vaak duiken 
beleidsvragen (al dan niet onder andere vorm) na verloop van tijd terug op en dan is het goed om vroegere 
ideeën en ontwerpscenario’s op papier te hebben. Het projectverslag kan dan dienst doen als lanceerbasis 
om verder te werken op de problematiek. Het is duidelijk dat een goede documentatie van het geleverde 
werk cruciaal is om in dergelijke situaties dubbel werk te vermijden.
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V.2.2  Start van het meetnet
In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om het meetnet eerst te laten proefdraaien (onder de vorm 
van een proefproject) alvorens definitief van start te gaan:

Wanneer nog onduidelijkheid bestaat over de best mogelijke veld- en bemonsteringsmethodie-
ken. Soms moet een afweging gemaakt worden tussen weinig metingen die heel precies zijn (dure 
apparatuur) of veel metingen die minder precies zijn (goedkope apparatuur). In deel 2, hoofdstuk 
6 leggen we de principes van dergelijke kosteneffectiviteitanalyse uit.
Wanneer nog onvoldoende gekend is hoeveel tijd de bemonstering van een steekproefpunt kost. 
Dat is van belang voor het aanwerven van technisch personeel.
Wanneer de opdrachtgever nood heeft aan voorlopige gegevens en resultaten alvorens hij kan 
beslissen de nodige budgetten vrij te maken.

Daarnaast kan een proefproject van pas komen wanneer u als meetnetontwerper nog te weinig informatie 
heeft over de variabiliteit van de gegevens en/of de toestand van het systeem. 

CITAAT MacDonald et al. (1991)
A pilot project provides much of the initial data needed to define a monitoring plan that is efficient in 
terms of its design and sampling procedure. A pilot monitoring project also allows time for personnel 
to become familiar with sampling devices and analytical equipment, thus improving the reliability 
of subsequent data. A pilot project also provides a set of test data for analysis and evaluation, which 
helps to clarify the linkage between the water quality measurements and the monitoring objectives. 
In short, a test project forces one to go through each stage of developing and implementing a moni-
toring plan, but without a long-term commitment of resources. All too often a monitoring project, 
once established, takes on a life of its own and is difficult to modify even though it may not be meet-
ing the original objectives. A pilot project is far easier to modify because it is conducted on a trial 
basis.

Om te oordelen of vissen al dan niet geschikt zijn voor consumptie, moet een nieuw nog te ontwerpen 
meetnet opvolgen in welke mate de vissen in de Vlaamse waterlopen polluenten bevatten in hun vet-
weefsel. Meer bepaald wil de opdrachtgever met het meetnet achterhalen welke waterlopen het zwaarst 
vervuild zijn en welke vissen het meest deze vervuiling accumuleren. In eerste instantie stelt de meetnet-
ontwerper zich de vraag of bepaalde waterlopen werkelijk zodanig vervuild zijn dat de aanwezige vissen 
een te hoge concentratie aan polluenten hebben. Dat wil hij onderzoeken d.m.v. een proefproject in enkele 
gekende vervuilde waterlopen. Een financiële injectie tijdens de ontwerpfase van het meetnet kan dus 
renderen aangezien de meetnetontwerper zo te weten kan komen in welke mate het mogelijk is de con-
centratie aan polluenten in de vissen te koppelen aan de vervuiling van de waterlopen.

Vóór de opstart van het meetnet of het proefproject moeten een aantal praktische en administratieve 
basisvoorwaarden vervuld zijn:

Transparante begroting: 
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- Welke budgetten zijn beschikbaar en wie stelt ze ter beschikking?
- Hoe zal het geld besteed worden over de jaren heen? Misschien moet meer geld voorzien 

worden tijdens de opstartfase.
- Wat is de financiële ‘duurzaamheid’ van het meetnet op langere termijn?

Personeelsplanning: 

- Hoeveel personeel en welke salarisschaal?
- Waar wordt het personeel gehuisvest?
- Welke mogelijkheden zijn er om de expertise van de veldwerkers binnenshuis te houden 

wanneer een meetcampagne beëindigd is?

Werkplanning: 

- Hoe wordt het veldwerk gespreid in tijd en ruimte?
- Wat is de werkplanning van de veldwerkers?
- Wat is de werkplanning van de meetnetbeheerder?

Bij dit alles stelt zich algemeen de vraag of gekozen wordt voor een uitbesteding van het veldwerk of dat 
de gegevensinzameling in eigen beheer gebeurt en/of dat vrijwilligers worden ingezet voor het veldwerk 
(traditioneel vaak van toepassing in de sector van het natuurbehoud).
Het uitbesteden van de gegevensinzameling aan professionelen kan als voordeel hebben dat de meetnet-
beheerder meer flexibiliteit heeft bij de planning van het veldwerk. Studiebureaus zijn immers vaak bereid 
seizoensgebonden veldwerk te verrichten, terwijl er voor veldwerkers in vast dienstverband ook activitei-
ten moeten voorzien worden buiten de perioden met veldwerk.
Een belangrijk nadeel aan het uitbesteden van veldwerk of het inzetten van vrijwilligers is dat de veld-
werkers niet altijd even goed getraind zijn en dat de wijze van gegevensinzameling niet altijd even goed 
op elkaar is afgestemd. Dat kan leiden tot een grotere variabiliteit (extra ruis) en eventueel zelfs een sys-
tematische vertekening op de meetnetgegevens. Hierdoor kunnen bepaalde effecten (bv. verschillen van 
jaar tot jaar) voor een deel veroorzaakt worden door de verschillende wijze van gegevensinzameling.

V.2.3  Documentatie van het meetnet
Een goede documentatie over alle fasen van het meetnetontwerp is cruciaal:

Fase I:

- Wat is de ontstaansgeschiedenis van het meetnet? Schets deze in de beleidscontext. 
- Wat is de prioritaire informatiebehoefte en ‘ware informatienood’ vanuit het beleid? Hoe 

is deze vertaald naar de context, doelstelling en functie van het meetnet en de prioritaire 
vragen waarop het meetnet een antwoord moet geven.

- Geef een precieze omschrijving van de doelpopulatie en het systeem dat met het meetnet 
opgevolgd wordt. 

Fase II: 

- Hoe is de doelpopulatie afgelijnd? Wat is het steekproefkader en hoe zal de steekproeftrek-
king verlopen?

- Hoe zijn de prioritaire vragen vertaald naar meetvragen? En welke variabelen zijn op basis 
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hiervan geselecteerd?
- Hoe zijn de dimensionering en het steekproefontwerp afgestemd op de prioritaire informa-

tiebehoefte?
- Welke bemonsteringsmethodieken worden gebruikt om de gegevens in te zamelen? 

Fase III: 

- Omschrijf hoe de gegevens kwaliteitsvol opgeslagen en bewaard kunnen worden?
- Omschrijf de verwerkingsstrategie die gevolgd moet worden tijdens de gegevensanalyse (in 

functie van de gegevensstroom). 
- Omschrijf de mogelijkheden tot interpretatie van de resultaten.

Fase IV: 
- Wat zijn de verschillende eindproducten van het meetnet?
- Bespreek de langetermijnplanning voor de rapportage. 

Een aspect dat zeker ook thuishoort onder de documentatie van het meetnet, is het bijhouden van een 
analytische boekhouding van het meetnet. Hieronder verstaan we een analyse van de verschillende kos-
tenbronnen geassocieerd aan de verschillende aspecten van het meetnet. Dat laat toe een evaluatie door 
te voeren van de kosteneffectiviteit van het meetnet. Generiek kunnen we volgende kostenbronnen on-
derscheiden:

De kost geassocieerd aan het opmeten van een steekproefpunt:

- Verplaatsing van en naar het steekproefpunt.
- Tijd nodig voor opmeting.
- Aantal keer dat het steekproefpunt bezocht moet worden.
- Kost voor meetmateriaal en apparatuur.

Andere vaste kosten geassocieerd aan het veldwerk:

- Voorbereiding van het veldwerk: aanmaak databank, programmeren van de veldcomputers, 
opleiding en training van de veldwerkers (intercalibratie-oefeningen).

- Uitrusting en transport van de veldwerkers.

Kosten verbonden aan het beheer en analyse van de gegevens:

- De tijd nodig voor gegevensinvoer en bijhorende kwaliteitszorg.
- De tijd nodig voor gegevensanalyse en –interpretatie.

Kosten verbonden aan de communicatie:

- Naar opdrachtgever (intern en extern gebruik): rapporten, werkgroepen, voordrachten.
- Naar andere doelgroepen.
- Naar onderzoekswereld: tijd nodig voor publicaties, bijwonen van congressen, onderhouden 

van contacten, …

Kosten verbonden aan onderhoud en vorming:

- Algemene kwaliteitszorg zoals actualiseren van het steekproefkader, opvolgen van het veld-
werk, onderhoud van de vaste meetpunten en de meetapparatuur, …
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- De tijd nodig voor evaluatie van het meetnet, tussentijdse analyses van de meetgegevens, 
proefprojecten om bepaalde aspecten te valideren of te optimaliseren.

- Vorming van het personeel d.m.v. zelfstudie en bijscholing.

Al deze documentatie is zowel voor intern gebruik als voor derden van groot belang. Derden kunnen niet 
altijd in contact komen met de meetnetbeheerder en zijn/haar medewerkers voor wie al deze informatie 
parate kennis is. Ook voor intern gebruik stelt dit probleem zich. De meetnetbeheerder en/of bepaalde 
medewerkers kunnen immers uit dienst treden of dingen vergeten. Aangezien de meeste meetnetten een 
vrij lange looptijd hebben, is het des te belangrijker zoveel mogelijk informatie zo snel mogelijk te docu-
menteren.

AANDACHTSPUNT
Een goede documentatie vormt het fundament voor een langlopend kwaliteitsvol meetnet. Docu-
mentatie is ook de basis voor verbetering. Een kritische evaluatie van het meetnetontwerp en de ge-
gevensverwerking is enkel mogelijk wanneer duidelijk beschreven staat waarom welke beslissingen 
genomen zijn.

V.2.4  Kwaliteitsvolle gegevensinzameling en -opslag
We bespreken vijf specifieke aandachtspunten om de kwaliteit van de gegevensinzameling en -opslag te 
verhogen. Deze moeten geïntegreerd aan bod komen in een handleiding voor de veldwerker die beschrijft 
hoe hij/zij:

Een steekproefpunt moet lokaliseren en markeren (in bepaalde specifieke gevallen moet dat 
uitgevoerd worden door een aparte ploeg gespecialiseerde technici).
Binnen het steekproefpunt de meetobjecten moet selecteren (indien relevant).
De variabelen moet opmeten.
De meetgegevens moet inlezen en opslaan in een databank.

Waarnemereffecten

Het is wenselijk om de invloed van de waarnemer op de uitkomst van de metingen zoveel mogelijk te 
beperken. Metingen onder invloed van waarnemereffecten kunnen oorzaak zijn van een systematische af-
wijking in de gegevens. Dat probleem kan vooral optreden wanneer verschillende medewerkers hetzelfde 
werk doen maar op andere steekproefpunten. Meestal wordt hiervoor een min of meer vaste taakver-
deling afgesproken waardoor systematische afwijkingen in de gegevens kunnen voorkomen ten gevolge 
van de handelingen van de medewerker. Door de metingen willekeurig te verdelen over de medewerkers 
worden eventuele afwijkingen afkomstig van de medewerker toegevoegd aan de ruis op de gegevens. De 
afwijkingen zijn dan immers willekeurig i.p.v. systematisch. 
In het ideale geval wordt elke afzonderlijke meting willekeurig aan een bepaalde medewerker toegekend. 
In praktijk is dat echter zelden haalbaar. Het is daarom logisch de metingen per steekproefpunt te groepe-
ren en eventueel ook de steekproefpunten samen te voegen tot groepen die een efficiënt transport moge-
lijk maken. Deze groepen worden dan willekeurig aan de medewerkers toegekend. Hierbij is het wenselijk 
de steekproefpunten zo frequent mogelijk te herverdelen als de praktijk toelaat. Een duidelijke praktijk-
richtlijn over deze frequentie is moeilijk te geven. 
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Het risico op mogelijke afwijkingen ten gevolge van de waarnemer moet bij voorkeur ingeperkt worden 
door aandacht te besteden aan de verschillende aspecten van kwaliteitscontrole en door zoveel mogelijk 
te werken volgens gestandaardiseerde methoden. Ook bevelen we sterk aan op geregelde tijdstippen met 
de veldwerkers samen te komen voor een intercalibratie-oefening en een bespreking van de knelpunten.

Kwaliteitsnormen

Bij meetnetten in de milieusector gebeuren de metingen vaak m.b.v. elektronische meetapparatuur en/
of chemische analyses (bv. bodem- en waterstalen). Hiervoor zijn vaak normen van toepassing (bv. ISO, 
Belstat, …). Merk op dat dergelijke kwaliteitsdoelstellingen ook in de natuursector kunnen gelden. In Ne-
derland bv. hebben bepaalde studiebureaus een accreditatie voor het uitvoeren van vegetatieopnames.
Bij dergelijke meetnetten is het relevant een kwaliteitshandboek uit te werken op basis van de bestaande 
normen. Soms is het in de praktijk echter niet haalbaar om te voldoen aan bepaalde normen of streeft de 
norm naar een vrij hoge precisie waardoor de metingen / meetapparatuur te kostelijk worden. In dergelijke 
gevallen is een afwijking van deze normen te verantwoorden. Want de goedkopere metingen laten toe om 
met eenzelfde budget een grotere steekproef te bemonsteren. Sommige meetnetten hebben meer baat bij 
een grotere steekproef met lagere precisie dan bij een kleine steekproef met zeer precieze metingen (zie 
ook deel 2, § 6.2.3). 
Wanneer besloten wordt dat het relevant is om van een norm af te wijken, is het belangrijk dat goed te 
documenteren en te motiveren. 

Basiscontrole op de metingen

De meetresultaten moeten zo vlug mogelijk in een databank opgeslagen worden. Alvorens de gegevens te 
verwerken is een eerste basiscontrole op de meetwaarden nodig. Hierbij gaat aandacht uit naar volgende 
aspecten:

Zijn er ontbrekende waarden? Zo ja, waaraan zijn deze te wijten? Besef goed dat u een ontbre-
kende waarde niet als een nulwaarde mag ingeven.
Komen onmogelijke cijfers voor in databank? Zijn deze te wijten aan meetfouten of invoerfou-
ten? Is het nog mogelijk deze waarden te corrigeren of een nieuwe meting uit te voeren? Indien 
niet, dan moet een missing value ingevoerd worden in de databank. Merk wel op dat het interes-
sant kan zijn om bij te houden in welke situaties een onmogelijke waarde voorkomt. Indien hier 
een systematiek inzit, is het interessant uit te zoeken wat hiervan de oorzaak is. Misschien zijn de 
‘onmogelijke’ waarden toch een correcte weergave van een nog ongekende realiteit (bv. het gat 
in de ozonlaag boven de Zuidpool heeft men lange tijd niet gezien omdat deze ‘onwaarschijnlijk’ 
lage waarden systematisch uit de databank werden gefilterd).

Een mogelijkheid is om in de databank automatische procedures in te bouwen die deze basiscontrole snel 
en efficiënt kunnen uitvoeren. Hiertoe dient u wel een goed zicht te hebben op het waardebereik van de 
meetgegevens.

Informatie over gegevenskwaliteit

Tijdens een gegevensanalyse is het belangrijk informatie over de kwaliteit van de gegevens eenvoudig ter 
beschikking te hebben. Dat maakt het mogelijk eventuele anomalieën in de gegevens te vergelijken met in-
formatie over de gegevenskwaliteit. Informatie over de omstandigheden van de metingen moet daarom zo 
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gestandaardiseerd mogelijk ingevuld worden. Dat kan door op het veldformulier systematisch een aantal 
belangrijke kenmerken op te vragen (bv. in verband met de weersomstandigheden) en ook ruimte te laten 
voor ad hoc opmerkingen. 

Stel dat de fosfaatconcentratie van een staal regenwater abnormaal hoog ligt. De veldwerker had op het 
terrein vastgesteld dat er vogeluitwerpselen, een bron van fosfaten, in de trechter lagen. Als deze informa-
tie bij de gegevens bewaard wordt, kan de onderzoeker eenvoudig de hoge fosfaatconcentratie verklaren. 
Als de kwaliteitsinformatie niet bij de gegevens bewaard wordt, zal de onderzoeker in het beste geval tijd 
verliezen door deze informatie op te zoeken of op te vragen. In een minder gunstig geval zal de onderzoe-
ker een berekende gok doen naar de oorzaak van de hoge fosfaatconcentratie en daardoor mogelijk een 
verkeerde beslissing nemen over het al dan niet valideren of gebruiken van deze meetgegevens. 

Bewaartermijn gegevens

Het is van cruciaal belang alle gegevens permanent te bewaren onder elektronische vorm. Dus ook de 
ruwe meetgegevens (zie § III.2.1 waar we het onderscheid maken tussen een gegevensbank en een analy-
sebank). Ruwe gegevens bevatten immers een schat aan informatie voor de evaluatie van het meetnet of 
de eventuele uitbouw van nieuwe meetnetten. Wanneer de meetnetresultaten enkel nog onder de vorm 
van rapporten beschikbaar zijn, gaat een belangrijk deel van de informatie verloren. Gezien de relatief lage 
kostprijs van elektronische opslagmedia is het niet te verantwoorden om deze waardevolle informatie niet 
permanent te bewaren. 
Het archiveren van de papieren documenten is niet noodzakelijk wanneer de informatie integraal opgeno-
men wordt in een elektronische databank. Toch is het wenselijk om de papieren documenten een aantal 
jaar te bewaren zodat de meetnetbeheerder bij mogelijke twijfel over de informatie in de databank nog 
kan teruggrijpen naar de originele documenten. 

V.2.5  Controle en evaluatie van het meetnet
Tijdens de opstartfase van het meetnet gaat de meetnetontwerper uit van enkele veronderstellingen die 
noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld de vereiste steekproefgrootte te berekenen. Deze veronderstellingen 
zullen niet altijd voldoende overeenstemmen met de uiteindelijke metingen. Met als gevolg dat de oor-
spronkelijke berekeningen van de steekproefgrootte mogelijk niet meer volledig van toepassing zijn (over-
schatting of onderschatting). Dat heeft uiteraard consequenties voor de resultaten van het meetnet. Het 
is de taak van de meetnetbeheerder om op vooraf vastgelegde evaluatiemomenten na te gaan of een 
bijsturing van het meetnet noodzakelijk is. 
Daarbij komt dat sommige eigenschappen van steekproefpunten op korte termijn relatief statisch zijn, 
maar hoe langer de termijn, hoe sterker deze eigenschappen kunnen veranderen. Steekproefpunten die 
bij de start van een meetnet aan de gestelde randvoorwaarden voldoen (bv. in de Vlaamse bosinventari-
satie moet een bosgebied een minimumgrootte hebben alvorens het op te nemen in de doelpopulatie), 
kunnen na verloop van tijd dermate wijzigen dat ze niet langer aan de voorwaarden voldoen (bv. door 
versnippering van het bosareaal). Omgekeerd moet de meetnetbeheerder er ook rekening mee houden 
dat in bepaalde situaties nieuwe steekproefpunten moeten worden opgenomen (bv. nieuw bos betekent 
nieuwe steekproefpunten in de Vlaamse bosinventarisatie). Het is aan de meetnetbeheerder om hiervoor 
waakzaam te zijn en een afweging te maken tussen de voor- en nadelen van het al dan niet verfrissen van 
de steekproef.
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De meetnetbeheerder kan door tussentijdse analyses van de meetnetgegevens onvolkomenheden en/of 
inconsistenties in het meetnetontwerp op het spoor komen. Daarnaast is een regelmatige evaluatie van 
het meetnet door onafhankelijke experts (audit) ontegensprekelijk een verrijking. Externen kunnen het 
meetnet vanuit een andere invalshoek bekijken en daardoor mogelijke knelpunten ontdekken die de meet-
netbeheerder soms niet opmerkt. Bovendien levert dit een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van het 
meetnet op. Dat is van belang wanneer belanghebbende derden de resultaten van het meetnet zouden 
aanvechten.

Een andere mogelijkheid voor evaluatie is het publiceren van de resultaten in wetenschappelijke tijdschrif-
ten waarbij het artikel wordt becommentarieerd door onafhankelijke experts (peer review). Op deze ma-
nier krijgt de meetnetbeheerder opmerkingen over het meetnetontwerp en de analyse en interpretatie 
van de gegevens. Een eerste voordeel is dat dit een stuk goedkoper is dan een audit. Een tweede voordeel 
is dat bij een wetenschappelijke publicatie de gegevens veel diepgaander geanalyseerd worden, waardoor 
de reikwijdte en eventuele tekorten in de gegevenset beter duidelijk worden. Er is echter ook een keerzijde 
aan de medaille. Publicaties op basis van de gegevens van een meetnet zijn meestal gebaseerd op een be-
perkt deel van het meetnet. Zo zullen de experts niet de mogelijkheid hebben om het volledige meetnet 
te evalueren. Daarnaast maken de experts hun opmerkingen op basis van het artikel dat een samenvatting 
is van de werking van het meetnet. De beoordeling zal dus niet zo grondig kunnen gebeuren als een audit. 
Dit nadeel kan deels opgevangen worden door regelmatig te publiceren over de verschillende aspecten van 
het meetnet of door een enkel artikel te wijden aan het ganse meetnetontwerp. 

Een laatste optie voor een externe evaluatie van het meetnet is het ter beschikking stellen van de gege-
vens voor wetenschappelijk onderzoek. Een goede onderzoeker zal de gegevens kritisch bekijken en als 
hij knelpunten ontdekt, deze aan de meetnetbeheerder signaleren. In dat verband willen we een pleidooi 
houden om zo systematisch mogelijk de wetenschappelijke wereld en domeinexperts te betrekken bij de 
verwerking en interpretatie van de resultaten en hierbij open te staan voor suggesties over en kritiek op het 
meetnetontwerp. Dat is in de praktijk haalbaar, op voorwaarde dat het overleg goed voorbereid wordt en 
er gezorgd wordt voor een wederzijdse meerwaarde. Een mogelijk medium hiertoe is de installatie van een 
gebruikersgroep en/of wetenschappelijke raad die zowel de kwaliteit als de interpretatie en het gebruik van 
de gegevens opvolgt.

CITAAT MacDonald & Smart (1993)
… recognize the need for, and benefits of, peer review. A monitoring plan developed by a single in-
dividual will reflect that person’s experience and perspective. Asking one’s peer to review a monitor-
ing plan uncovers hidden assumptions and allows for the input of other viewpoints. This will greatly 
enhance the chances of success, and help build an interested constituency [achterban, clientèle] for 
the proposed project.
Formal or informal peer review also should be applied during data analysis, report writing, and the 
formulation of recommendations. Again an independent observer can add a perspective and insight 
that will help ensure that the data are properly and fully analysed, the conclusions are justified and 
the recommendations are sound. 
Peer review does require more time and constructive criticism is often difficult to accept, but after a 
few rounds nearly everybody realizes that unbiased peer review is a highly beneficial process.



V.3  Resultaten en procescriteria
 (1) Opstart en opvolging van het meetnet:

Reken de consequenties door van alle gemaakte keuzes na het voltooien van Fase I t.e.m. IV en 
rapporteer wat de eventuele weerslag is op het hele meetnet.
Communiceer aan de opdrachtgever hoe het meetnet zal opgestart worden: direct alle metingen 
of eerst laten ‘proefdraaien’ zodat bijsturingen nog mogelijk zijn.
Verschaf duidelijke informatie over de begroting, de personeelsplanning en de werkplanning (zie 
§ V.2.2).
Licht toe hoe u de kwaliteit van het meetnet op continue basis wil opvolgen en evalueren (bv. 
een externe audit na de eerste meetcampagne, gegevensverwerking en rapportage).

(2) Toon aan dat u een inhoudelijke bibliotheek (papier en digitaal) heeft opgebouwd die informatie 
bevat over alle aspecten van het meetnet: analyse van de vraagzijde; analyse van de aanbodzijde; alle 
wetenschappelijke kennis over het systeem en de doelpopulatie; thematische of praktische knelpun-
ten; gelijkaardige meetnetten in andere landen; …

(3) Handleiding voor de meetnetbeheerder.
(4) Handleiding voor het veldwerk en de gegevensinvoer. Deze handleiding licht minutieus toe hoe de 

veldwerkers een steekproefpunt moeten lokaliseren en markeren; binnen het steekproefpunt de 
meetobjecten moeten selecteren (indien relevant); de meetvariabelen moeten opmeten en de meet-
gegevens moeten inlezen en opslaan in een databank. Bij dit alles ligt de klemtoon op het vermijden 
van waarnemereffecten en het direct opsporen en corrigeren van fouten. 

Waterbodemmeetnet (Vlaamse Milieumaatschappij)

De meetnetbeheerders zien er nauwlettend op toe dat alle interne bemonsterings-, meet- en analyseacti-
viteiten op een kwaliteitsvolle manier uitgevoerd en gerapporteerd worden. Het kwaliteitssysteem staat 
formeel beschreven in kwaliteitshandboeken, methoden en procedures. Aldus is de uitvoering en de kwa-
liteitsborging van de diverse bemonsteringen, metingen en analyses en determinatie van invertebraten 
vastgelegd. Interne auditeurs verrichten op regelmatige basis controles op de technische kwaliteit van de 
metingen. Bovendien worden alle meetresultaten stelselmatig gevalideerd alvorens in de waterbodemda-
tabank op te slaan.

PROCESCRITERIA

(1) Alle operationele voorwaarden voor de implementatie van het meetnet (of het proefpro-
ject) zijn ingevuld.

(2) Het aspect kwaliteitszorg voor, tijdens en na de gegevensinzameling is voldoende sterk 
uitgewerkt.
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Aanbevolen literatuur
Kwaliteitszorg

Wiersma, G. B. (2004). Environmental monitoring. CRC press, Boca Raton, USA.

De auteur besteedt veel aandacht aan de organisatorische aspecten van meetnetten zoals geïnte-
greerd data(bank)beheer (hoofdstuk 2), kwaliteitszorg (hoofdstukken 20 en 26) en de overgang van 
de ontwerpfase naar de effectieve implementatie van het meetnet (hoofdstuk 28).

Gegevenskwaliteit

Sherman, R. (2004). Seven misconceptions about Data Quality. DM Review Online.  (http://www.
dmreview.com/news/1004492-1.html). 

Een verhelderende visie over zeven belangrijke misvattingen. Twee belangrijke zijn dat gegevens ach-
teraf nog kunnen gecorrigeerd worden en dat gegevenskwaliteit een IT verantwoordelijkheid is. 

Michener, W. K. & Brunt, J. W. (2000). Ecological Data. Design, Management and Processing. Blackwell 
Science, Malden.

Een aantal hoofdstukken zijn gewijd aan de algemene kwaliteitszorg van databanken. Daarnaast wor-
den richtlijnen gegeven voor de documentatie en archivering van gegevens.

Evaluatie van meetnetten

Ferretti, M. & Chiarucci, A. (2003). Design concepts adopted in long-term forest monitoring programs 
in Europe - problems for the future? The Science of the Total Environment 310: 171-178.

Een illustratie van een wetenschappelijke evaluatie van een meetnet. 

Yoccoz, N.G., Nichols, J.D. & Boulinier, T. (2001). Monitoring of biological diversity in space and time. 
Trends in Ecology & Evolution 16: 446-453. 

De auteurs maken een analyse van de knelpunten bij meetprogramma’s. Hun conclusie is dat de doel-
stellingen van de meeste meetnetten (nog altijd) te weinig gearticuleerd zijn en dat bij het ontwerp te 
weinig nagedacht wordt over de mogelijke foutenbronnen bij empirisch onderzoek.
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Ontwerp en evaluatie van meetnetten
voor het milieu- en natuurbeleid

Steekproefgrootteberekeningen en analyse van 
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 1:
Inleiding



1.1 Situering en leeswijzer

In dit deel van de leidraad gaan we nader in op het bepalen van het steekproefontwerp en van de gewenste
steekproefgrootte van het meetnet. De tekst kan ruwweg in twee luiken worden opgedeeld. Het eerste luik
(hoofdstukken 2 en 3) bevat algemene beschouwingen over de belangrijkste numerieke kwaliteitscriteria
waaraan meetnetgegevens moet voldoen. Deze hoofdstukken hebben tot doel het belang van deze
aspecten te verduidelijken voor de technisch minder onderlegde lezer. In het tweede luik (hoofdstukken 4,
5, 6 en 7) gaan we verder in op de praktische aanpak. Hierin behandelen we de berekeningen van de
gewenste steekproefgrootte en hoe we daarin de geassocieerde kosten kunnen integreren om de hoogst
mogelijke kosteneffectiviteit te bereiken. Omdat deze hoofdstukken vrij technisch zijn, geven we alleen
een schets van hoe de wiskundige formules zijn opgebouwd en besteden we vooral aandacht aan de
toepassing en implicaties ervan.

1.2 Luik 1: Algemene beschouwingen

We starten met een reflectie over de kwaliteit van statistische gegevens in het algemeen en van
meetnetresultaten in het bijzonder. Absolute kwaliteit bestaat niet, maar hangt af van de bruikbaarheid
van de gegevens. We onderscheiden twee grote groepen kwaliteitscriteria.

Op de allereerste plaats moeten de meetnetgegevens een hoge inhoudelijke kwaliteit hebben en rele-
vante, toegankelijke en toepasbare informatie genereren voor de opdrachtgever. Wanneer de resultaten
van het meetnet niet inspelen op de oorspronkelijke vraag, dan kan de opdrachtgever er weinig mee
aanvangen, ook al zijn de aangeleverde cijfers uiterst precies. Maar ook de vorm van het aanbod is van
belang. Gegevens moeten vlot toegankelijk en voorhanden zijn op het ogenblik dat de gebruikers de
informatie nodig hebben. Door het beschikbaar stellen van een volledige achtergronddocumentatie (met
o.a. goede definities van bv. de doelpopulatie) moet het voor de gebruiker ook duidelijk zijn waarvoor de
gegevens staan en in hoeverre hij ze kan aanwenden. Een goede documentatie creëert ook mogelijkheden
voor een bredere toepassing aangezien gegevens uit verschillende bronnen onderling kunnen vergeleken
en eventueel gecombineerd worden. De inhoudelijke kwaliteitscriteria kwamen uitgebreid aan bod in
het eerste deel van de leidraad, waar we een methodiek aanreiken om stap voor stap te zorgen dat de
meetnetresultaten aansluiten bij wat de opdrachtgever verlangt.

Daarnaast hebben we een groep numerieke kwaliteitscriteria zoals accuraatheid, juistheid, precisie,
representativiteit, betrouwbaarheid en onderscheidend vermogen. Deze kwamen beknopt aan bod in deel
1 (vooral fase II) en worden in het voorliggend deel dieper uitgewerkt. Niet de resultaten van het meetnet
op zich interesseren ons, maar wel in hoeverre de meetnetgegevens adequate informatie leveren over de
doelpopulatie waarover we een uitspraak willen maken. In hoofdstuk 2 gaan we eerst in op de kwaliteit
van steekproeven en verduidelijken we het heel wezenlijke onderscheid tussen juistheid en precisie. De
precisie kunnen we verhogen door een grotere steekproef te nemen, om de juistheid te verbeteren moeten
we het steekproefontwerp zelf aanpakken. Een belangrijk aspect hiervan is de representativiteit van de
steekproef, dat aan bod komt in hoofdstuk 3.
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In hoofdstuk 2 behandelen we ook de belangrijkste toepassingsgebieden van meetnetgegevens: (1) het
schatten van kenmerken of de parameters (meer technische term) van de doelpopulatie, en (2) het
toetsen van statistische hypothesen. Hierbij bespreken we de betrouwbaarheid van de schattingen en
van het onderscheidend vermogen van statistische toetsen. We benadrukken dat deze kwaliteitsmaten
moeten gezien worden in functie van de gewenste precisie van de schattingen en van de grootte van het
effect dat we met een statistische toets willen detecteren.

1.3 Luik 2: Steekproefgrootte en kostenberekeningen

Het dimensioneren van een meetnet heeft tot doel een steekproefgrootte en steekproefontwerp te
bepalen die toelaten een voldoende hoge precisie en/of onderscheidend vermogen te bereiken. Beide
zijn belangrijke kwaliteitsmaten tijdens de ontwerpfase of evaluatie van een meetnet.

Belangrijk hierbij is dat we goed weten hoe precies de gegevens moeten zijn. Het bepalen van de gewenste
precisie is geen statistisch probleem, maar hangt af van het toekomstig gebruik van de gegevens en dus
van de doelstellingen van het meetnet. Cruciaal bij het ontwerp is dat we goed nadenken met welke
foutmarge en betrouwbaarheid we een bepaalde waarde willen schatten. We kunnen de gewenste precisie
bereiken door een voldoende grote steekproef te nemen en door zorg te besteden aan het ontwerp. In
hoofdstuk 4 leiden we een generieke formule af voor de berekening van de vereiste steekproefgrootte
bij een bepaalde foutmarge. Op basis hiervan krijgen we ook inzicht in welke andere aspecten van het
meetnetontwerp behalve de steekproefgrootte de precisie van de meetgegevens kunnen verhogen.

In hoofdstuk 5 behandelen we het onderscheidend vermogen van statistische toetsen. Dat is de kans
dat we een vooropgesteld relevant effect (bv. een verschil tussen twee waarden of een trend in de tijd)
kunnen detecteren. Cruciaal is dat we vooraf bij het ontwerp goed nadenken over de grootte van het
effect dat we minstens willen detecteren met een bepaald onderscheidend vermogen. Op basis van die
informatie kunnen we de vereiste steekproefgrootte berekenen. We zullen er ook bespreken welke andere
maatregelen we kunnen nemen om het onderscheidend vermogen te verhogen.

Een toename van het aantal steekproefpunten leidt tot grotere meet- en analysekosten. Met een analyse
van de kosteneffectiviteit kunnen we onderzoeken hoe we de middelen optimaal kunnen besteden. In
hoofdstuk 6 werken we een kader uit om kosten en kwaliteit van een meetnet tegen elkaar af te wegen.
Hierin stellen we een methode voor om de effectiviteit van het meetnet (in termen van precisie en/of
onderscheidend vermogen) af te wegen ten opzichte van de kosten. Hoofdstuk 7 past deze inzichten toe
op een aantal veel voorkomende gevallen van steekproefontwerp (stratificatie en getrapte steekproef)
waarbij kosten een rol spelen.
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1.4 Rekenvoorbeelden en G*power

Een belangrijke boodschap van deze leidraad is dat steekproefgrootteberekeningen niet één getal ople-
veren, maar vooral een inzicht moeten bijbrengen in hoe de verschillende factoren en de onzekerheden
erop de precisie en het onderscheidend vermogen bëınvloeden. Deze relaties zijn niet-lineair. Gevolg
is dat kleine verschillen in de proefopzet grote gevolgen hebben of juist niet. Door te onderzoeken
wat de impact is van de onzekerheden, kunnen we op een transparante manier aangeven wat, gegeven
de randvoorwaarden en de beschikbare kennis, de zinvolle alternatieven zijn waartussen we moeten
kiezen. Om de aanbevolen werkwijze toe te lichten, zullen we een aantal eenvoudige rekenvoorbeelden
zo realistisch mogelijk uitwerken. Hiertoe zullen we enerzijds de vuistregels gebruiken en anderzijds een
vrij beschikbaar software programma introduceren: G*power.

Op het internet zijn tal van programma’s, handleidingen en applets te vinden i.v.m. steekproefgroottebe-
rekeningen. Een goede start is G*power Faul et al. (2007). Hoewel G*power ontwikkeld is in de context
van sociologisch onderzoek, is het programma goed bruikbaar in een milieu- en ecologische context.
Het programma biedt veel meer aan dan wat hier beschreven staat. Het enige wat echt ontbreekt,
is de berekening van de steekproefgrootte voor het schatten van parameters (http://www.psycho.
uni-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3/).

Een sterk punt van het programma is de gebruiksvriendelijkheid: het menusysteem is intüıtief en vergt
geen bijzondere kennis behalve inzicht in de principes van steekproefgrootteberekeningen: gewoon
het programma opstarten en ontdekken wat de mogelijkheden zijn, is de beste piste om ermee te
leren werken. Een tweede sterk punt is dat het met G*power vlot mogelijk is om zowel grafisch
als numeriek sensitiviteitsanalyses uit te voeren. Op basis van een eenvoudige interface kunnen we
grafisch onderzoeken hoe het onderscheidend vermogen varieert als een bepaalde factor verandert.
Misschien is het vooral daarom dat we G*power aanbevelen. Steekproefgrootteberekeningen zijn nooit
exact en vragen veel trial and error. Hoe vlotter een softwarepakket voor steekproefgrootteberekeningen
mogelijkheden aanbiedt om deze verkenning uit te voeren, des te waardevoller!
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 2:
De numerieke kwaliteit van
statistische informatie



2.1 Inleiding

Het is belangrijk maten te hebben voor de numerieke kwaliteit van de gegevens, zodat de opdrachtgever
beter kan beoordelen wat de onzekerheden ervan zijn en in hoeverre beslissingen kunnen steunen op
het cijfermateriaal. Maar eerder dan achteraf te oordelen, is het essentieel om het meetnetontwerp af te
stemmen op een aantal minimumvereisten. In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste kwaliteitscri-
teria. In de hoofdstukken hierna werken we vervolgens uit hoe we het ontwerp op deze criteria kunnen
afstemmen.

Meetnetten (voor milieu en natuur) worden nagenoeg altijd uitgetekend als een steekproef. We moeten
dus bij het ontwerp op de eerste plaats zorg besteden aan een correcte steekproeftrekking. Hiertoe
gaan we eerst in op het wezenlijke onderscheid tussen precisie en juistheid van steekproefresultaten
( 2.2). Vervolgens behandelen we het gebruik en de bruikbaarheid van steekproefgegevens voor twee
toepassingsgebieden: (1) het schatten van parameters van de doelpopulatie ( 2.3), en (2) het toetsen
van statistische hypothesen ( 2.4).

Een eerste voorwaarde voor de bruikbaarheid is dat de resultaten betrouwbaar zijn. Per toeval kan
een resultaat sterk afwijken van de werkelijke waarde van de populatie. Betrouwbaarheid verwijst naar
de mate waarin we erin slagen de toevalseffecten bij de steekproeftrekking onder controle te houden.
Betrouwbaarheid heeft te maken met de zekerheid die we hebben in het resultaat en met het risico
dat we willen nemen om een fout maken. Als we alles volgens de spelregels van de statistiek uitvoeren,
kunnen we deze kans beheersen en aanvaardbaar klein houden.

Maar een betrouwbaar resultaat is niet noodzakelijk bruikbaar. Schattingen van parameters moeten
voldoende precies zijn om ze voor (beleids)beslissingen te gebruiken. Daarom moeten we goed weten
welke precisie vereist is. Bij statistische toetsen geldt iets analoogs. De uitslag van een toets heeft weinig
praktische waarde als de kans laag is om een belangrijk geacht effect te ontdekken. Daarom moeten
we de minimale effectgrootte vastleggen die we met een bepaalde kans willen detecteren. Zowel de
vereiste precisie als de minimale effectgrootte beinvloeden in belangrijke mate het meetnetontwerp. In
hoofdstuk 4 (voor het schatten van parameters) en hoofdstuk 5 (voor het toetsen van hypothesen)
leggen we uit hoe we het steekproefontwerp en meer in het bijzonder de steekproefgrootte op deze
kwaliteitsvereisten kunnen afstemmen.

2.2 De kwaliteit van steekproeven

2.2.1 Accuraatheid (accuracy), juistheid (trueness) en precisie (precision)

Met een steekproef willen we een kenmerk van een populatie schatten door slechts een deel van de
populatie (de steekproefelementen) te bemonsteren. De schatting van dat kenmerk moet aan twee
kwaliteitscriteria voldoen: ten eerste mag er geen systematische afwijking of vertekening zijn en ten

8 – Hoofdstuk 2 – Steekproefgrootte en kosteneffectiviteit



tweede moet de variabiliteit van de schatter klein zijn. In de (Engelstalige) literatuur spreekt men van
trueness en precision. Deze termen kunnen we vertalen door respectievelijk juistheid (= geen of slechts
een beperkte vertekening) en precisie (= een lage variabiliteit). Merk op dat juistheid en precisie
positieve begrippen zijn, de equivalente negatieve begrippen zijn vertekening (bias) en variabiliteit
(variability) (tabel 2.1).

Tabel 2.1: Terminologie i.v.m. de nauwkeurigheid van meetresultaten. Noot: soms wordt de term “accuraatheid” gebruikt
om juistheid aan te duiden; hier volgen we de recente ISO-norm 5725 “Accuracy (trueness and precision) of
measurements methods and results” waarin accuraatheid gedefinieerd wordt als de combinatie van juistheid en
precisie.

Accuraatheid (accuracy)

Positief begrip Juistheid (trueness) Precisie (precision)
Negatief begrip Vertekening (bias) Variabiliteit (variability)

2.2.2 Statistische achtergrond

Statistische inductie (statistical inference) is gebaseerd op de veronderstelling dat we uit de doelpopulatie
een door het toeval bepaalde steekproef getrokken hebben. Als deze veronderstelling correct is, kunnen
we op basis van de kanswetten van de statistische theorie uit de steekproef conclusies trekken over
bepaalde kenmerken van de doelpopulatie met een bepaalde betrouwbaarheid. Als de veronderstelling
niet (of onvoldoende) juist is, is de validiteit van de uitspraken laag. Om dat te onderzoeken is een
belangrijke veronderstelling in de statistiek dat we de steekproef waarmee we het populatiekenmerk
schatten oneindig veel keer kunnen herhalen. Een onvertekende schatter betekent dan dat de gemiddelde
waarde van al deze schattingen gelijk is aan de werkelijke waarde in de populatie. Een schatter met een
hoge precisie heeft als eigenschap dat de waarden van de verschillende schattingen onderling weinig
verschillen en dus heel weinig variëren van steekproef tot steekproef .

Voor een meer wiskundige formulering duiden we de waarde van het onbekende populatiekenmerk aan
met ϑ (thêta) en de schatting ervan met ϑ̂ (thêta hoedje) en we onderzoeken het verschil Δ = ϑ̂ − ϑ
tussen beide. Voor een betere interpretatie kunnen we het verschil als volgt herschrijven:

Δϑ̂ = ϑ̂ − ϑ =
(
ϑ̂ − E

[
ϑ̂
])

+
(
E

[
ϑ̂
]
− ϑ

)
(2.1)

met E
[
ϑ̂
]

de gemiddelde of verwachte (E = expected value) waarde van de schattingen als we de

steekproef oneindig keer (kunnen) herhalen.

De voorwaarde dat er geen vertekening mag zijn, noteren we als volgt:

ϑ = E
[
ϑ̂
]

(2.2)
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Formule (2.2) drukt uit dat de verwachte waarde van de schattingen gelijk moet zijn aan de werkelijke
waarde. Wanneer er wel een systematisch verschil is tussen de verwachte waarde en de werkelijke waarde,
dan is de schatter vertekend. Een maat voor de vertekening van de schatting is bijgevolg het verschil
tussen de verwachte waarde en de werkelijke waarde:

Δsyst = E
[
ϑ̂
]
− ϑ (2.3)

De systematische fout Δsyst moeten we (in absolute waarde) zo klein mogelijk houden. Maar dat is
niet voldoende. Want in de praktijk hebben maar één steekproef en het is met die ene steekproef dat
we verder moeten. Dat kunnen we uitdrukken door te eisen dat het toevallige verschil Δrand (random
error) tussen de geschatte waarde op basis van de steekproef en de verwachte waarde klein is voor zoveel
mogelijk steekproeven:

Δrand = ϑ̂ − E
[
ϑ̂
]

(2.4)

We veronderstellen opnieuw dat we de steekproef heel veel (oneindig) keer kunnen uitvoeren. Dan is
het gemiddelde van deze afstand in het kwadraat een maat voor de variabiliteit van de schatter. Deze
grootheid wordt de variantie van de schatter genoemd:

V ar
[
ϑ̂
]

Δ= E
[
Δ2

rand

]
(2.5)

De variantie van de schatter geeft aan in hoeverre de individuele schattingen gemiddeld dicht liggen
bij de verwachte waarde. Hoe kleiner deze waarde, des te groter de garantie dat een individuele
steekproefwaarde dicht bij de verwachte waarde ligt. De vierkantswortel hieruit is de standaardfout
(standard error):

s.e.[ϑ̂] Δ=
√

V ar
[
ϑ̂
]

(2.6)

Het voordeel van deze maat is dat ze in dezelfde schaal is als de schatter. Daarom wordt ze heel veel
gebruikt als maat voor de variabiliteit of de precisie.

De eerste component van formule (2.1) is (2.3) en de tweede component is (2.4). We kunnen dus deze
formule interpreteren als een som van een systematische fout en een random fout. Beide componenten
moeten klein zijn:

Δϑ̂ = ϑ̂ − ϑ = Δsyst + Δrand (2.7)

2.2.3 Een analogie ter verheldering

We hebben dus de twee complementaire kwaliteitsmaten: vertekening (juistheid) en variabiliteit (pre-
cisie). Het onderscheid tussen beiden is wezenlijk. De factoren die de vertekening en de variabiliteit
bepalen verschillen sterk en bijgevolg moeten we ook andere maatregelen nemen om de vertekening
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respectievelijk de variabiliteit laag te houden. Om de twee begrippen te verduidelijken, maakt figuur 2.1
een analogie met een schietschijf. De roos is de onbekende parameterwaarde en de kruisjes stellen de
steekproefschattingen voor. De gemiddelde positie van de kruisjes stellen we voor door een zwarte bol
en dat stemt overeen met de verwachte waarde E . Het verschil tussen beide is dus het systematische
verschil Δsyst . De spreiding van de kruisjes rond de zwarte bol is een maat voor de variabiliteit. Wanneer
we het gemiddelde berekenen van de gekwadrateerde afstand Δrand tussen elk kruisje en de zwarte bol
en hieruit de vierkantswortel nemen, dan bekomen we de standaardfout.

Figuur 2.1: Vertekening en variabiliteit: analogie met een schietschijf. De roos in het midden stelt de werkelijke waarde
van de parameter voor, de kruisjes (de plaatsen waar de pijltjes terecht kwamen) geven de schattingen van de
parameter voor herhaalde steekproeven. De zwarte bol is de gemiddelde positie van de kruisjes (de geschatte
waarde van de parameter) en de afstand van dit punt tot de roos is een maat voor de vertekening. De spreiding
van de kruisjes weerspiegelt de variabiliteit.

Vier typesituaties kunnen voorkomen:

De eerste situatie (links boven) is de ideale toestand. De gemiddelde positie van de kruisjes ligt
heel dicht bij de roos (weinig vertekening) en de individuele posities liggen dichtbij elkaar (lage
variabiliteit).

In het tweede geval (rechts boven) zitten we gemiddeld goed (weinig vertekening), maar de
individuele schattingen kunnen ver van de roos liggen (hoge variabiliteit).

In het derde geval (links onder) liggen de individuele schattingen heel nauw bij elkaar (lage
variabiliteit), maar ligt gemiddelde positie van de kruisjes ligt duidelijk naast de roos (sterke
vertekening).

De laatste situatie (rechts onder) combineert beide problemen: de gemiddelde positie van de
kruisjes ligt naast de roos (sterke vertekening) en de individuele schattingen liggen ver van elkaar
(hoge variabiliteit). De nauwkeurigheid (accuraatheid) is hier dus erg laag.
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2.2.4 Problemen ten gevolge van vertekening

Deze analogie kunnen we doortrekken naar het MSE-criterium (mean square error) uit de statistische
theorie. Deze maat voor de accuraatheid geeft de gemiddelde kwadratische afstand aan van de schatter
ten opzichte van de werkelijke waarde.

MSE = E[(ϑ̂ − ϑ)2] (2.8)

De statistische theorie toont aan dat MSE variabiliteit en vertekening in één maat combineert en
uiteenvalt in de som van de vertekening in het kwadraat en de variantie van de schatter.

MSE = Δ2
syst + V ar[ϑ̂] (2.9)

Bovenstaande relatie is plausibel als we vergelijken met (2.7) waar de totale fout opgesplitst wordt in
een systematische afwijking en een toevallige afwijking.

In figuur 2.1 hebben we MSE berekend voor de vier typesituaties en tonen we ook de opsplitsing in de
twee componenten (de eenheden op zich hebben geen belang, alleen hun relatieve waarde). Interessant
hierbij is dat de tweede typesituatie (lage vertekening, hoge variabiliteit) ongeveer dezelfde MSE heeft
als de derde typesituatie (hoge vertekening, lage variabiliteit). We zouden dus kunnen argumenteren
dat beide situaties min of meer evenwaardig zijn want de fout is gemiddeld even groot. Maar dat
is misleidend. De derde typesituatie is veel problematischer. We kunnen immers de variabiliteit van de
schatter afleiden uit de steekproefgegevens door de standaardfout te berekenen. In de tweede typesituatie
zullen we een grote standaardfout bekomen en we zullen beseffen dat het resultaat weinig precies is. In
de derde typesituatie zal de standaardfout klein zijn maar we zullen echter geen signaal krijgen dat we
een vertekend beeld hebben. Dat wekt de indruk dat de steekproefresultaten een heel accuraat beeld
geven van de doelpopulatie (wat in wezen de doelstelling is van de steekproeftechniek), terwijl dat door
de grote vertekening niet het geval is.

Hoe groot de vertekening is en in welke richting ze ligt, kunnen we in tegenstelling tot de variabiliteit
spijtig genoeg onmogelijk afleiden uit de gegevens van een enkele steekproef. De enige mogelijkheden
zijn het nemen van meerdere steekproeven of het opzetten van een alternatieve proef die vanuit een
andere invalshoek de gegevens inzamelt. Maar dat zijn vaak omslachtige en dure procedures. Daarom
is het essentieel om vooraf alles in het werk te stellen zodat de getrokken steekproef en de metingen in
de steekproefpunten representatief zijn voor de doelpopulatie. Dat is het onderwerp van hoofdstuk 3.

Belangrijk om in te zien is dat we de precisie routinematig uit de gegevens van een meetnet kunnen
afleiden. Als de precisie laag is, dan zullen we dat vaststellen bij de statistische verwerking. Want
de statistische theorie toont aan dat we de variabiliteit van de resultaten kunnen afleiden uit de
gegevens. Bovendien kunnen we de variabiliteit reduceren door een grotere steekproef te nemen (zie
hoofdstuk 4). Daarentegen heeft een verhoging van de steekproefgrootte geen effect op de vertekening.
Als we refereren naar de analogie met een schietschijf zal bij een toenemende steekproefomvang de
tweede typesituatie evolueren in de richting van het eerste type en het vierde type in de richting van
het derde. Vertekening kunnen we enkel uitschakelen door een verbetering van de proefopzet. Anders
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gezegd: de juistheid moeten we projectmatig aanpakken door te werken aan het selecteren van een
representatieve steekproef.

2.3 Het schatten van parameters

2.3.1 De betrouwbaarheid van de schattingen

Een eerste toepassing van het cijfermateriaal van meetnetten is dat we zo precies mogelijk een kenmerk
(of een parameter) van de doelpopulatie willen schatten. Enkele voorbeelden:

Het percentage van de bevolking dat last heeft van nachtlawaai en het verschil in deze waarde
tussen mensen in de stad en op het platteland.

Het gemiddelde van de dagmaxima van de ozonconcentratie in de Brusselse binnenstad tijdens de
zomermaanden.

De parameters (helling en intercept) van de lineaire relatie tussen de dagmaxima van de tempe-
ratuur en de ozonconcentratie in de Brusselse binnenstad tijdens de zomermaanden, om op basis
hiervan een waarschuwingssysteem te ontwikkelen.

Met de meetnetgegevens zijn we perfect in staat de kenmerken van de onderzochte steekproef te
berekenen. We beschouwen deze waarden echter als schattingen voor de werkelijke (en onbekende)
waarden voor de hele doelpopulatie. Echter, aangezien toeval meespeelt bij het trekken van de steekproef,
zal er altijd een kans zijn dat we ons vergissen. Dat risico op een vergissing is een (negatieve) maat voor
de betrouwbaarheid van het resultaat.

Een belangrijk concept is het betrouwbaarheidsinterval van een schatting. Een betrouwbaarheidsinterval
is een intervalschatter met als doel een beeld te geven over de onzekerheid op de puntschatter ϑ̂ zodat
we de gegevens beter kunnen interpreteren en toepassen. We weten dat ϑ̂ niet volledig samenvalt
met de werkelijke waarde en we hebben een idee van de precisie van de schatter op basis van de
standaardfout. Een betrouwbaarheidsinterval gaat een stap verder door in plaats van een enkele waarde
(de puntschatter) een interval te specificeren dat, met een zekere waarschijnlijkheid, de plausibele
waarden aangeeft voor de onbekende parameter ϑ. Hierbij moeten we “plausibel” begrijpen als “in
overeenstemming met de gegevens”. Waarden die buiten het interval vallen, zijn dan in tegenspraak
met de gegevens en kunnen we uitsluiten.

Een betrouwbaarheidsinterval is typisch van volgende vorm:

ϑ̂ ± FM (2.10)

met als eigenschap dat:
P (ϑ ∈ ϑ̂ ± FM) = 1 − α = C (2.11)
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Er bestaan ook asymmetrische betrouwbaarheidsintervallen, maar voor de eenvoud veronderstellen we
hier dat dit niet het geval is. De foutmarge FM is gelijk aan de helft van de breedte van het
betrouwbaarheidsinterval. De foutmarge is zo ingesteld dat in (1−α)% van alle mogelijke experimenten
de werkelijke parameterwaarde in het interval zal liggen en in α% van de gevallen niet. 1 − α heet
het betrouwbaarheidniveau C (confidence level) en hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, des te
zekerder we zijn dat de werkelijke waarde in het interval zal liggen, maar – zoals we straks zullen zien –
hoe breder het interval.

Courant kiezen we voor een 95% betrouwbaarheidsinterval. Dat betekent dat in 5% van de gevallen
de werkelijke waarde niet in het interval zal liggen. Vinden we dat risico te groot, dan moeten we het
betrouwbaarheidsniveau verhogen. Maar als we aan het ontwerp van de studie (en meer in het bijzon-
der de steekproefgrootte) niets veranderen, zal hierdoor de foutmarge toenemen en de bruikbaarheid
afnemen.

2.3.2 Het verband tussen het betrouwbaarheidsniveau en de breedte van het be-
trouwbaarheidsinterval

Om het begrip verder te illustreren, geeft figuur 2.2 het resultaat van een simulatie waarbij we fictief
honderd keer eenzelfde experiment herhaald hebben. De vier (deel)figuren bevatten dezelfde reeks
experimenten, maar we lieten het betrouwbaarheidsniveau stijgen van 80% naar 99% van links boven
naar rechts onder. De betrouwbaarheidsintervallen in het rood bevatten de werkelijke waarde niet. In de
marge staat in hoeveel gevallen dat is. Deze aantallen zijn in goede overeenstemming met de nominale
waarde van de betrouwbaarheidsniveaus.

Hoewel we de simulaties hebben uitgevoerd voor een specifieke situatie, zijn volgende eigenschappen
algemeen geldig:

De betrouwbaarheidsintervallen liggen zowel onder als boven de werkelijke waarde. Voor de si-
mulatie weten we hoe de vork in de steel zit en zijn herhalingen mogelijk, maar in werkelijkheid
moeten we op basis van één interval conclusies trekken. We hebben dus totaal geen idee waar de
werkelijke waarde precies ligt, behalve de garantie dat de werkelijke waarde ergens in het interval
ligt in (1 − α)% van de gevallen. Alle waarden binnen het interval komen in aanmerking voor
de werkelijke waarde. De ondergrens en de bovengrens van het interval zijn de waarden van ϑ
die we nog net als een mogelijke uitkomst van de gegevens beschouwen. Bij de interpretatie en
toepassing van de gegevens moeten we rekening houden met deze twee extremen en nagaan wat
de implicaties ervan zijn.

Negatief uitgedrukt impliceert een (1 − α)% betrouwbaarheidsinterval dat het in α% van de
gevallen de werkelijke waarde niet zal bevatten. We zouden het betrouwbaarheidsniveau kunnen
optrekken. Maar als gevolg hiervan zal de breedte van het interval toenemen. We zijn wel zekerder
van het resultaat, maar aan de andere kant moeten we met een groter interval rekening houden,
wat beslissingen kan bemoeilijken. We moeten de breedte van het interval dus afwegen tegen het
risico dat het interval de werkelijke waarde niet bevat. De foutmarge en het betrouwbaarheidniveau

14 – Hoofdstuk 2 – Steekproefgrootte en kosteneffectiviteit



Figuur 2.2: Betrouwbaarheidsintervallen van 100 experimenten om een parameter te bepalen. Voor alle figuren gaat het
om dezelfde reeks en is de puntschatting gelijk. Maar het betrouwbaarheidsniveau stijgt van linksboven tot
rechtsonder: 80%, 90%, 95% en 99%. In de marge staat aangegeven hoeveel (rode) intervallen de werkelijke
waarde niet bevatten.

specificeren samen aan welke norm de schatter moet voldoen om bruikbaar te zijn. In functie van
deze instelwaarden moeten we de steekproef ontwerpen.

2.3.3 De gewenste breedte van betrouwbaarheidsintervallen

Hoe smaller het betrouwbaarheidsinterval, hoe meer zekerheid we hebben over de werkelijke waarde ϑ
en omgekeerd, hoe breder het interval, hoe voorzichtiger we moeten zijn. Figuur 2.3 geeft een schets
van drie typische situaties. Hierbij veronderstellen we dat de parameter ϑ het effect voorstelt van een
bepaalde behandeling. Als θ = 0 dan is er helemaal geen effect, terwijl kleine waarden van ϑ geen
praktische implicaties hebben, zoals de figuur aangeeft. Het is maar vanaf een zekere drempelwaarde –
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aangegeven door de verticale lijnen – dat een beperkt positief en negatief effect optreedt en vanaf een
tweede drempelwaarde is er sprake van een belangrijk effect.

In situatie A geeft de puntschatter aan dat er geen noemenswaardig effect is, maar alleen bij het nauwste
interval kunnen we op basis van de gegevens besluiten dat er geen effect is met praktisch belang. Voor
het tweede interval is een beperkt positief effect mogelijk en voor het derde interval kunnen we een
belangrijk positief en zelfs een beperkt negatief effect niet uitsluiten. In dat geval is de studie onbeslist
(Engels: inconclusive) en kunnen we op basis van het resultaat weinig of niets besluiten.

De bespreking van situatie B is volledig analoog. Alleen het eerste smalle interval geeft eenduidig aan
dat er een beperkt positief effect is. Met het tweede iets bredere interval kunnen we niet uitsluiten dat
er geen effect is en met het derde heel brede interval kan het werkelijke effect zowel positief als negatief
zijn. In situatie C kunnen we voor de drie intervallen uitsluiten dat er een positief effect is, maar alleen
met het smalste interval is de conclusie ondubbelzinnig dat er een belangrijk negatief effect is. Voor het
breedste interval is het mogelijk dat er in werkelijkheid geen effect is.

Bij de interpretatie van een betrouwbaarheidsinterval is het dus belangrijk te kijken naar het begin- en
eindpunt van het interval en dat te toetsen aan de inhoudelijke betekenis die we aan deze waarden geven.

Figuur 2.3: Hoe een betrouwbaarheidsinterval interpreteren? De X-as geeft uitkomst van de schatting van een parameter
ϑ, bijvoorbeeld het effect van een behandeling. Het bereik van de X-as is opgedeeld in stroken naargelang
het praktisch belang van het effect. Bij elke situatie (A, B en C) worden drie betrouwbaarheidsintervallen
voorgesteld: een smal, een middelmatig en een breed interval. De puntschatters in A wijzen op geen praktisch
effect, in B op een beperkt positief effect en in C op sterk negatief effect. Maar de middelmatige en brede
betrouwbaarheidsintervallen vertellen een ander verhaal.
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We moeten onszelf een beeld vormen van wat we belangrijk of betekenisvol en minder belangrijk of niet
betekenisvol vinden. Die inhoudelijke vragen zijn geen onderdeel van een statistische vraagstelling. Ze
zijn niet alleen essentieel bij de verwerking en interpretatie van de gegevens, maar ook en misschien
vooral bij het ontwerp van de steekproef. We moeten ons verwachtingspatroon zo concreet mogelijk
uitdrukken zodat we het ontwerp hierop kunnen oriënteren. Want het ontwerp en in het bijzonder de
steekproefgrootte bëınvloeden de breedte van het betrouwbaarheidsinterval. De helft van deze lengte
heet de foutmarge. Daarom moeten we bij het ontwerp behalve het betrouwbaarheidniveau C ook een
bovengrens voor de foutmarge (FM ≤ ΔF ) specificeren waaraan de schatter moet voldoen. De hiervoor
gegeven voorbeelden (zie 2.3.1) zouden we dus als volgt kunnen herformuleren:

Het percentage, met een maximale foutmarge van ± 10% bij een betrouwbaarheidsniveau van
95%, van de bevolking dat last heeft van nachtlawaai en dit voor mensen die wonen in de stad en
bewoners van het platteland.

Het gemiddelde van de dagmaxima van de ozonconcentratie, met een maximale foutmarge van
±15μg/m3 bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%, in de Brusselse binnenstad tijdens de zo-
mermaanden.

De parameters (helling en intercept), met een relatieve foutmarge van ± 20% bij een betrouw-
baarheidsniveau van 95%, van de lineaire relatie tussen de dagmaxima van temperatuur en de
ozonconcentratie in de Brusselse binnenstad tijdens de zomermaanden, om op basis hiervan een
waarschuwingssysteem te ontwikkelen.

Deze scherpere formulering van de vraagstelling kan soms aanzienlijk meer tijd vragen, maar is wel
wezenlijk voor een goede dimensionering van het meetnet.

2.4 Het toetsen van statistische hypothesen

2.4.1 De betrouwbaarheid van het resultaat van de toets

Het toetsen van hypothesen is een tweede belangrijke toepassing van steekproefgegevens. Hiermee
willen we nagaan of de gegevens toelaten te besluiten dat een bepaald effect al dan niet optreedt in de
doelpopulatie. Een effect kan een verschil zijn tussen het gemiddelde of de spreiding van twee of meerdere
groepen, een evolutie in de tijd of de impact van een bepaalde behandeling. Enkele voorbeelden:

Verschilt het percentage van de bevolking dat last heeft van nachtlawaai tussen steden en het
platteland?

Resulteerde de installatie van een zuiveringsinstallatie in een afname van de looddepositie in de
omgeving van een site met zware industrie?

Is er, over een periode van tien jaar, in Vlaanderen, een toename van het aantal broedparen van
de kievit (een vogelsoort)?
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Omdat we met steekproefgegevens werken, hebben we bij de verwerking een statistische toets nodig om
uit te maken in hoeverre de steekproefgegevens wijzen op een reëel effect. Want zelfs als in werkelijkheid
geen effect aanwezig is, kunnen we op basis van de steekproefgegevens louter per toeval effecten
vaststellen. Daarom moeten we toetsen of het vastgestelde effect statistisch significant verschilt van
de nulwaarde of van een vooropgestelde norm, kritische last, streefwaarde, . . .

Om dat na te gaan, maken we op basis van een statistische toets een kansberekening die aangeeft in
hoeverre het vastgestelde effect waarschijnlijk is in de veronderstelling dat er geen effect is. Deze veron-
derstelling noemen we nulhypothese H0. Ze is de negatie van wat we willen aantonen, de alternatieve
hypothese Ha . Als het resultaat waarschijnlijk is vanuit het perspectief van H0, dan kunnen we H0

niet verwerpen. Als daarentegen het resultaat onwaarschijnlijk is, dan is het besluit dat het resultaat
significant afwijkt van de nulhypothese en kiezen we voor de alternatieve hypothese.

Het zou kunnen dat H0 waar is, maar we beschouwen de kans zo klein dat we H0 verwerpen. Was
H0 toch waar, dan hebben we een zogenaamde type I fout gemaakt. Maar ook de omgekeerde fout is
mogelijk. We kunnen H0 niet verwerpen, terwijl Ha waar was. Deze fout heet de type II fout. Tabel 2.2
stelt beide fouten schematisch voor.

De kans die de waarschijnlijkheid uitdrukt van een uitkomst in de veronderstelling dat de nulhypothese
waar is, noemen we de p-waarde (p-value). De drempel vanaf wanneer we een uitkomst onwaarschijnlijk
achten, noemen we het significantieniveau α . Klassiek nemen we α = 0.05 wat betekent dat we in
1/20 van de gevallen H0 ten onrechte verwerpen. M.a.w, α is gelijk aan de kans op het maken van een
type I fout. Het risico op een type II fout duiden we aan met β . Het complement ervan (1 − β ) is de
kans op succes, namelijk dat we op basis van de toets Ha detecteren. Deze kans heet het onderscheidend
vermogen π (power) van de toets. Het significantieniveau en het onderscheidend vermogen moeten we
beschouwen als maten om de uitslag van een statistische toets met een zeker vertrouwen te vertalen
naar een beslissing.

Tabel 2.2: Type I en type II fout bij een statistische toets.

Werkelijkheid Uitkomst statistische toets
H0 niet verworpen H0 verworpen

H0 is waar Correcte beslissing type I fout
H0 is niet waar type II fout Correcte beslissing
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2.4.2 Het verband tussen onderscheidend vermogen en effectgrootte

Door het significantieniveau laag te houden (standaard: α = 5%) reduceren we de kans om verkeerdelijk
te besluiten dat een effect aanwezig is en dus om onterecht bepaalde acties te ondernemen. Maar het is
even belangrijk dat het onderscheidend vermogen om een bepaald effect te detecteren voldoende groot
is, zo niet is het risico te groot om verkeerdelijk te besluiten dat er geen effect is en dat maatregelen
niet nodig zijn.

Belangrijk voor het meetnetontwerp is in te zien dat bij een gelijke proefopzet het onderscheidend
vermogen toeneemt naarmate het effect groter is. Heel grote effecten zijn gemakkelijk vast te stellen, heel
kleine effecten nauwelijks. Figuur 2.4 reikt hiervoor een denkschema aan. De figuur toont de zogenaamde
powercurve, die de relatie weergeeft tussen het onderscheidend vermogen π (de detectiekans) in functie
van de effectgrootte η (het verschil tussen de nulhypothese en de alternatieve hypothese).

De voorgestelde powercurve (figuur 2.4) vertoont een aantal karakteristieken die we in (nagenoeg) elke
situatie tegenkomen. We overlopen de belangrijkste kenmerken.

Hoe groter het effect, hoe groter het onderscheidend vermogen. Aanvankelijk blijft het onderschei-
dend vermogen laag en neemt het maar langzaam toe. Pas vanaf een zekere drempelwaarde gaat
het onderscheidend vermogen snel stijgen om vervolgens weer af te vlakken en langzaam naar één
te evolueren in de limiet.

Figuur 2.4: Referentiekader voor het optimaliseren van het onderscheidend vermogen.
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Verrassend is misschien dat de detectiekans niet nul is als er geen effect is (situatie 1 in figuur 2.4).
Deze detectiekans bij effect 0 is gelijk aan het risico op een type I fout: we besluiten ten onrechte
dat er een effect is.

Wanneer het effect heel groot is (situatie 2), zal een meetnet dat zonder problemen detecteren.

Het gebied waar de curve snel verandert, is het kritieke deel van de curve (tussen situatie 3 en 4).
In een smal bereik kunnen we soms heel veel winnen (of verliezen). Het loont dus de moeite om
het onderscheidend vermogen grondig te onderzoeken tijdens het ontwerp van een steekproef.

2.4.3 De keuze van het kleinste te detecteren effect

We moeten ons afvragen welk effect we belangrijk vinden en willen detecteren. Anders gezegd, vanaf
welke effectgrootte willen we een hoog onderscheidend vermogen hebben? In de praktijk zijn we zelden
gëınteresseerd in heel kleine effecten. Een klein onderscheidend vermogen bij een klein effect is geen
probleem. Meer nog, een meetnet dat een irrelevant klein effect met een groot onderscheidend vermogen
detecteert, is overgedimensioneerd en is dus een slechte investering.

Maar vanaf een bepaalde waarde wordt een effect wel belangrijk en willen we een voldoende hoge kans
om het te detecteren. Indien geval 3 in figuur 2.4 inderdaad wijst op een belangrijk effect, dan hebben
we, in dit fictieve voorbeeld, slechts 20% kans om dat met de beschikbare steekproef te detecteren. Dat
impliceert dat de proefopzet moet bijgestuurd worden om met een redelijke kans het belangrijk geacht
effect op te merken.

Net zoals het betrouwbaarheidsinterval helpt bij de interpretatie en toepassing van een schatter, geeft
het onderscheidend vermogen van een toets in functie van het effect informatie over de betekenis en
de bruikbaarheid van de uitslag van een toets. Wat we in het bijzonder willen is dat van zodra het
effect belangrijk wordt geacht, de toets een voldoende hoog onderscheidend vermogen heeft. Hiermee
garanderen we meteen (als de toets goed ontworpen is) dat we voor nog grotere effecten een nog groter
onderscheidend vermogen hebben.

Als een biotoop bestand is tegen een overschrijding van een norm met 20%, dan is een overschrijding van
die norm met 1%, niet erg, maar misschien moeten we ons wel zorgen maken over een overschrijding met
10%. Als we voor een effect van 10% streven naar een onderscheidend vermogen van 80%, dan hebben
we 99% kans om de overschrijding van 20% waar te nemen (vergelijk punten 4 en 2 in figuur 2.4 in de
veronderstelling dat punt 4 overeenkomt met overschrijding van 10% en punt 2 met de overschrijding
van 20%). Tegelijk is het steekproefontwerp robuust tegen eventuele foutieve inschattingen: als de curve
in realiteit een beetje naar rechts ligt, dan houden we nog voldoende onderscheidend vermogen over.

Daarom is een cruciale stap bij het meetnetontwerp na te denken vanaf welke drempel we een effect
echt belangrijk vinden. We benadrukken dat de keuze van de drempelwaarde een inhoudelijke keuze is
0die afhangt van de doelstellingen van het meetnet (en de bredere beleidscontext) en de eigenschappen
van het systeem dat we opvolgen. Deze keuze van het kleinste relevante effect zou geen echt probleem
mogen vormen als we het voorafgaande werk goed hebben gedaan. In de eerste fase van het ontwerp van
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het meetnet hebben we veel zorg besteed aan het scherpstellen van de doelstellingen en in de tweede
fase hebben we in functie hiervan variabelen gekozen. Het is dus een logische volgende stap om te
kwantificeren welk effect we bij benadering verwachten.

De hiervoor gegeven voorbeelden (zie 2.4.1) kunnen we herformuleren als:

Verschilt het percentage van de bevolking dat last heeft van nachtlawaai tussen steden en het
platteland met minstens 20%, bij een onderscheidend vermogen van 80%?

Resulteerde de installatie van een zuiveringsinstallatie in een afname van de looddepositie met
minstens 500μg/m2/dag, bij een onderscheidend vermogen van 95%, in de omgeving van een site
met zware industrie?

Is er, over een periode van tien jaar, in Vlaanderen een toename van het aantal broedparen van
de kievit van minstens 10%, bij een onderscheidend vermogen van 80%?

Wanneer de drempelwaarde is vastgelegd moeten we zorgen dat vanaf die waarde het onderscheidend
vermogen voldoende hoog is. Daartoe moeten we het steekproefontwerp aanpassen. Een belangrijke
factor hierin is de steekproefgrootte, maar een grotere steekproef impliceert een hogere kost zodat we
al snel tegen de grenzen van het budget kunnen aanlopen. Daarom moeten we ook andere aspecten van
het steekproefontwerp nakijken. Hoofdstuk 5 gaat hier in detail op in.

Net zoals bij het schatten van de steekproefgroote willen we hier benadrukken dat de nadere percisering
van de doelstelling essentieel is voor een goede dimensionering van het meetnet en dat hier voldoende
tijd en aandacht moet naar gaan.

2.4.4 De keuze van het onderscheidend vermogen

Tot nu toe hebben we alleen gezegd dat het onderscheidend vermogen voldoende groot moet zijn, zonder
dit te kwantificeren. Wij bevelen algemeen aan om het onderscheidend vermogen op 80% of 95% in te
stellen. De baten van een nog hogere waarde wegen zelden op tegen de hogere kosten.
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 3:
Representativiteit



3.1 Wat is representativiteit?

Niet de uitkomsten van het meetnet op zich interesseren ons, maar wel de veralgemening ervan naar een
welomschreven doelpopulatie . De steekproefpunten van het meetnet moeten een onbevooroordeelde
selectie zijn uit alle mogelijk indenkbare elementen van de doelpopulatie en elk element van de doelpo-
pulatie moet een gekende selectiekans groter dan nul hebben. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan
is, hebben we geen basis om de resultaten te veralgemenen naar de doelpopulatie.

Als we een steekproef van de Vlaamse rivieren bemonsteren, maar hierbij omwille van praktische redenen
systematisch de moeilijk bereikbare plaatsen laten vallen, dan zullen we – ongeacht de grootte van de
steekproef – nooit zicht krijgen op de kenmerken van die moeilijk bereikbare plaatsen. Als het kenmerk
dat we bestuderen (bijvoorbeeld de vervuilingsgraad) anders is op die plaatsen, dan levert de steekproef
een vertekend beeld voor de verzameling van alle Vlaamse rivieren. Als dat er niet toe doet, dan hebben
we veel middelen gewonnen. Maar meestal is dat wishful thinking. Nochtans is op een representatieve
wijze een steekproef trekken een conditio sine qua non om onvertekende resultaten te bekomen. Hoe
groot de steekproef ook is, een vertekening kunnen we niet corrigeren.

3.2 Een analogie met de verzamelingenleer

Zoals heel wat takken in de wiskunde, is de kanstheorie gebaseerd op de verzamelingenleer. We zullen
van dat verband gebruik maken om aan de hand van Venndiagrammen de belangrijkste knelpunten bij
een steekproeftrekking te verduidelijken. De analogie wordt in figuur 3.1 schematisch weergegeven. Een
steekproef is een deelverzameling van de populatie. Enkel wanneer we tijdens de steekproeftrekking een
aselecte (willekeurige) selectie maken uit de populatie-eenheden, zal de steekproef een onbevooroordeeld
beeld geven van de populatie. Dat is wat verondersteld wordt in deze figuur.

3.3 De noodzaak van een steekproefkader

Een populatie is een abstract concept dat uiteraard zo goed mogelijk moet aansluiten bij een onder-
liggende werkelijkheid. Het is niet evident om in de praktijk een willekeurige steekproef te trekken uit
de gedefinieerde doelpopulatie. Om de moeilijkheid hiervan in te schatten, hoeft u maar eens na te
denken hoe u een aselecte steekproef zou trekken uit alle Vlaamse rivieren. Belangrijk hiervoor is dat
alle in Vlaanderen voorkomende rivieren een kans hebben om geselecteerd te worden, ook de moeilijk
bereikbare. Deze opdracht is quasi onmogelijk tenzij we beschikken over de lijst van al deze rivieren. Uit
deze lijst kunnen we een willekeurige selectie maken.

Dergelijke lijst met alle elementen van een populatie, eventueel aangevuld met relevante kenmerken (bv.
het debiet van de rivieren) noemen we het steekproefkader. Hieruit kunnen we volgens een bepaald
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Figuur 3.1: Venndiagram voorstelling van een steekproeftrekking uit een populatie. De voorgestelde steekproef zal maar
een aselecte deelverzameling zijn van de populatie als de trekking van de populatie-eenheden op willekeurige
manier gebeurt.

steekproefschema en via een objectief algoritme op een aselecte manier steekproefelementen selecteren.
Een lijst met alle elementen uit een populatie is de meest eenvoudige vorm van een steekproefkader. Een
steekproefkader kan ook iets anders zijn dan een lijst. Bij de Vlaamse bosinventarisatie werd bijvoorbeeld
een raster gelegd over een GIS-laag met alle Vlaamse bosgebieden (de zogenaamde boskartering).
Vervolgens werden de knooppunten van de rasterlijnen die in bos vielen geselecteerd voor de steekproef.

3.4 Enkele moeilijkheden bij het selecteren van een re-
presentatieve steekproef

We hebben al duidelijk gemaakt waarom een goed steekproefkader en een aselecte steekproeftrekking
essentieel zijn. In de praktijk van het meetnetontwerp worden we echter vaak geconfronteerd met
enkele typische knelpunten die een representatieve steekproeftrekking bemoeilijken. Voortbouwend op
de analogie uit de verzamelingleer vat figuur 3.2 enkele knelpunten schematisch samen.

Een eerste knelpunt (figuur 3.2(1)) heeft betrekking op de kwaliteit van het steekproefkader. Vaak
bestrijkt het steekproefkader niet de volledige doelpopulatie en/of is het steekproefkader niet volledig
actueel. Gevolg is dat steekproefkader en doelpopulatie niet volledig samenvallen. Voor een deel zullen
elementen ontbreken en voor een deel zullen er elementen te veel in zitten. Een voorbeeld uit de
Vlaamse bosinventarisatie. Daar was de boskartering het steekproefkader. Daarin komen bossen voor die
ondertussen verdwenen zijn of ten onrechte als bos geregistreerd zijn. Als we daar een steekproefpunt
selecteren, zullen we dat vaststellen tijdens het terreinbezoek en onverrichter zake terug naar huis
moeten. Behalve de nodeloze kost, zijn er echter weinig problemen met deze onterecht geselecteerde
steekproefpunten, tenzij ze ongemerkt blijven en toch in de steekproef opgenomen worden. Problema-
tisch zijn de bosgebieden die niet opgenomen zijn in het steekproefkader. Denken we maar aan recent
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Figuur 3.2: Venndiagram met de mogelijke oorzaken van een vertekende steekproef.

beboste gebieden. Aangezien deze steekproefpunten systematisch dezelfde kenmerken hebben (met name
jong bos), zullen schattingen voor de volledige verzameling bossen vertekend zijn. Hoe erg dat is, hangt
af van de toepassing.

Een tweede mogelijk probleem (figuur 3.2(2)) is dat de steekproeftrekking vertekend is. In dat geval zijn
veralgemeningen van de steekproef naar de doelpopulatie niet meer geldig. De statistische verwerking
van de gegevens is immers gebaseerd op de kanswetten en hierbij veronderstellen we dat elk element in
de doelpopulatie een gekende kans heeft om geselecteerd te worden. Stel dat we impliciet bepaalde
elementen bevoordelen, dan kunnen we hiervoor niet corrigeren en zal de schatter vertekend zijn.
Vertekening komt bijvoorbeeld voor wanneer de waarnemers op het veld kunnen beslissen waar een
steekproefpunt terecht komt. In dat geval kunnen persoonlijke voorkeuren de ligging en dus de kenmerken
van het steekproefpunt bëınvloeden. Een voorbeeld hiervan is een inventaris van de natuurgebieden
waar de veldwerkers de neiging kunnen hebben om de vegetatieproefvlakken te leggen in percelen waar
de meest soorten planten groeien. Hierdoor missen we systematisch soortenarme percelen en zal de
inventaris een soortenrijker beeld geven dan de werkelijke situatie.

Een derde mogelijk knelpunt (figuur 3.2(3)) is de uitval in de steekproef. We hebben een steekproefpunt
geselecteerd, maar om een of andere reden, werden geen gegevens ingezameld. Mogelijke redenen
van uitval kunnen zijn: instrumenten die niet werken, een ontoegankelijk terrein of een terrein waar
toegang geweigerd wordt. Zolang deze uitval toevallig is, is het enige probleem dat we waarnemingen
verliezen en een kleinere steekproefgrootte hebben. Een mogelijke oplossing hiervoor is elk uitgevallen
steekproefpunt te vervangen door een ander willekeurig gekozen steekproefpunt. Indien deze uitval echter
niet toevallig is, moeten we er bij de interpretatie van de resultaten rekening mee houden. Bv. in de
Vlaamse bosinventarisatie kunnen in bepaalde steekproefpunten geen metingen gebeuren omdat deze
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overwoekerd zijn door bramen. Bosgebieden overwoekerd door bramen kunnen geassocieerd zijn met
bepaalde abiotische kenmerken en de voorgeschiedenis van het bos.

Daarnaast moeten we altijd waakzaam zijn dat deze uitval geen hiaten creëert die een globale schatting
onmogelijk maken. Als we in een traject langs de Schelde gedurende een piekmaand de vogels niet
kunnen tellen, dan is het jaargemiddelde, zelfs wanneer we dat baseren op de 11 maanden waarvoor wel
gegevens beschikbaar zijn, een onderschatting. We kunnen hiervoor wel corrigeren, door bijvoorbeeld
rekening te houden met het patroon in andere jaren, maar de uitval van de gegevens zorgt wel voor
extra hoofdbrekens bij de analyse van de gegevens.
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 4:
Steekproefgrootteberekeningen
voor het schatten van
parameters



4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen we de berekening van de steekproefgrootte die vereist is om parameters te
schatten met een gewenste precisie bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau. Hiervoor is het belangrijk
dat we goed nagaan welke foutmarge we maximaal toelaten en welk betrouwbaarheidsniveau vereist
is. Dat kwam reeds aan bod in hoofdstuk 2, waar we benadrukten dat deze instellingen inhoudelijke
keuzes zijn, die moeten gebaseerd zijn op de doelstellingen van het meetnet. We nemen hier aan dat
deze instelwaarden zijn vastgelegd.

Steekproefgrootteberekeningen zijn een middel om te garanderen dat een meetnet voldoende gedimen-
sioneerd is om resultaten met een gewenste precisie te bekomen. Maar een belangrijke boodschap van
de tekst is dat we niet alleen mogen kijken naar de steekproefgrootte, maar dat we ook andere facetten
van het steekproefontwerp in overweging moeten nemen om de precisie van de resultaten te verhogen.
Omdat we dat heel belangrijk vinden, zullen we op het einde met twee concrete gevallen illustreren hoe
de configuratie een grote impact heeft op de precisie van het resultaat.

De formules in deze leidraad zijn vuistregels gebaseerd op de veronderstelling dat heel wat statistieken
in een goede benadering normaal verdeeld zijn als de steekproef voldoende groot is. De waarden die
we hier bekomen zullen dus slechts bij benadering juist zijn. Daarom bevelen we een controle aan met
computer. Toch blijven de vuistregels heel belangrijk.

Ten eerste geven de vuistregels veel inzicht in de factoren die de precisie bëınvloeden. Met een
steekproefgrootteberekening moeten we verder gaan dan het bepalen van de gewenste steekproefgrootte:
we moeten we ook onderzoeken hoe we op een optimale manier de steekproef kunnen opzetten. Inzicht
in de factoren die een rol spelen is wezenlijk als leidraad om alternatieven op het spoor te komen
die eventueel toch de gewenste precisie kunnen realiseren met een minder grote steekproef. Want dat
zal in de meeste gevallen nodig zijn. Bij de eerste ronde zal vaak blijken dat de gewenste steekproef
onrealistisch groot is. Op dat ogenblik moeten we op zoek naar alternatieven om de opzet gerichter en
efficiënter te maken.

Ten tweede geven vuistregels veel meer dan exacte berekeningen inzicht in de invloed van de onzeker-
heden bij een steekproefgrootteberekening. Als we voor een bepaalde serie instelwaarden een uitkomst
bekomen, dan kunnen we aan de hand van de vuistregels goed inschatten wat de gevolgen zijn van een iets
andere instelwaarde. Ook dat is heel belangrijk voor de praktijk. Want bij steekproefgrootteberekeningen
zijn exacte berekeningen nooit mogelijk, aangezien we de onbekende parameters in de formules slechts
bij benadering kennen. Het is dus heel belangrijk om gevoeligheidsanalyses uit te voeren.

Om deze principes te illustreren en de theorie te concretiseren, zullen we een aantal eenvoudige maar
toch voldoende realistische rekenvoorbeelden meer in detail uit te werken. Hieronder geven we voor elk
voorbeeld een korte inleiding. De uitwerking ervan komt aan bod in de tekst, eventueel in meerdere
stappen.
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Rekenvoorbeeld 4.1 (precieze bepaling van een referentiewaarde)
We willen een systeem op punt zetten om de ecologische impact van een bepaald type vervuiling
systematisch op te volgen. Uit een literatuurstudie leiden we af dat de dichtheid van borstelwormen
hiervoor een gevoelige indicator is. Alleen ontbreken referentiewaarden in een Vlaamse context. Daarom
willen we een precieze schatting van het aantal borstelwormen dat we kunnen verwachten bij goede
ecologische omstandigheden. In de literatuur rapporteert men een gemiddelde talrijkheid van 100
meeteenheden met een standaardafwijking van 30.

De maximale foutmarge mag hoogstens 10% zijn van de gemiddelde waarde (dus hoogstens 10 eenheden)
bij een betrouwbaarheidniveau van 99%. Vraag is hoeveel metingen we daartoe moeten uitvoeren.

Rekenvoorbeeld 4.2 (opstellen van een regressiemodel)
Tarieven in de bosbouw laten toe om op basis van de dimensies van een boom het houtvolume (V )
te schatten. Tarieven met één ingang zijn gebaseerd op basis van de stamomtrek op borsthoogte (C);
tarieven met twee ingangen houden ook nog rekening met de hoogte. Voor tarieven met één ingang is
een mogelijke regressievergelijking log10(V ) = β0+β1 log10(C). We willen nu voor beuk met een omtrek
tussen 0.35 en 4m de helling β1 bepalen met een foutmarge van 0.025 bij een betrouwbaarheidsniveau
van 99%. Vraag is hoeveel bomen we hiervoor moeten opmeten. Uit vroeger onderzoek verwachten we
dat de waarnemingen een standaardafwijking hebben tussen 0.08 tot 0.09 (in de log-schaal).

4.2 De basisformules voor steekproefgrootteberekenin-
gen

4.2.1 De startformule

We willen een parameter ϑ (bijvoorbeeld de gemiddelde waarde) met een bepaalde precisie schatten op
basis van een onvertekende steekproef. Uitgaande van de centrale limietstelling kunnen we aantonen
dat in een goede benadering de schatter ϑ̂ asymptotisch (d.w.z. voor grote waarden van N) normaal
verdeeld is met als verwachte waarde de onbekende parameter:

ϑ̂
N↑∝ N(ϑ, σ2

ϑ̂
) (4.1)

waarbij:

σ2
ϑ̂
: variantie van de schatter, de vierkantswortel σϑ̂ is de standaardfout.

In dat geval is het betrouwbaarheidsinterval van de schatter van volgende vorm:

ϑ̂ ± FMϑ̂ FMϑ̂ = z1−α
2
σϑ̂ (4.2)
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met:

FMϑ̂: foutmarge op de schatter

z1−α
2
: (1 − α

2 )- percentiel van een normale verdeling; voor α = 0.05, is z1−α
2

= 1.96.

Om de foutmarge te beperken tot een waarde ΔF , moet volgende vergelijking gelden:

z1−α
2
σϑ̂ ≤ ΔF (4.3)

Bij steekproefgrootteberekeningen (zie verder) gebruiken we deze voorwaarde heel dikwijls in kwadrati-
sche vorm.

z2
1−α

2
σ2

ϑ̂
≤ Δ2

F (4.4)

Deze ongelijkheid is de startformule bij steekproefgrootteberekeningen. Ze drukt uit dat de variantie
op de schatter vermenigvuldigd met een percentiel van de normale verdeling in het kwadraat kleiner dan
of gelijk aan de maximaal toegelaten foutmarge in het kwadraat moet zijn.

4.2.2 Een eerste toepassing: het rekenkundig gemiddelde

Het rekenkundig gemiddelde is een schatter van het (ongekende) gemiddelde van de populatie waaruit
de steekproef is getrokken:

μ̂ = Ȳ =
1
N

N∑
i=1

Yi (4.5)

We veronderstellen dat we de waarnemingen kunnen modelleren als een som van een gemiddelde μ en
een onafhankelijk verdeelde foutterm of ruisterm εi met een gemiddelde waarde 0 en een variantie σ2

ε :

Yi = μ + εi

{
μ = E [Yi]
E [εi] = 0; V ar [εi] = σ2

ε
(4.6)

Dan is de steekproefvariantie op het rekenkundig gemiddelde:

σ2
Ȳ

= V ar
[
Ȳ

]
= σ2

ε
N (4.7)

Als we (4.7) in de basisvoorwaarde (4.4) substitueren, dan krijgen we een volgende vergelijking waaraan
N moet voldoen om de foutmarge van Ȳ te beperken tot ΔF :
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NȲ ≥
z2
1−α

2

Δ2
F /σ2

ε
(4.8)

De vereiste steekproefgrootte is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de toegelaten foutmarge
relatief ten opzichte van de ruis σ2

ε op de waarnemingen.

Rekenvoorbeeld 4.1a (referentiewaarde)
Uit de gegevens volgt: ΔF = 10, σε = 30 en α = 0.01. Dan is z2

1−α
2

= 2.582 = 6.63 (zie tabel 4.1

of een basishandboek statistiek), zodat NȲ ≈ 60. We hebben 60 herhalingen of bemonsteringen nodig
in goede optimale omstandigheden om het verwachte aantal borstelwormen met vereiste precisie en
betrouwbaarheid te kunnen schatten. Belangrijk is te beseffen dat de waarde voor de ruis een schatting
is. Een onzekerheid van 50% is niet ongewoon. Als σε = 45, dan neemt de steekproef met een factor
1.52 = 2.25 toe en dus NȲ ≈ 135!

4.2.3 Veralgemening tot de basisvorm

Uit (4.7) blijkt dat de variantie van de schatter omgekeerd evenredig is met N . Nu is dat heel dikwijls
zo, zodat we generiek volgende formule kunnen neerschrijven:

σ2
ϑ̂

= Fϑ̂

ϕ2
ϑ̂

σ2
ε

N (4.9)

met:
σ2

ε
N : variantie van de ruis gedeeld door de totale steekproefgrootte.

ϕ2
ϑ̂
: configuratiefactor, functie die afhangt (1) van hoe we de parameter ϑ schatten uit de

gegevens en (2) van hoe we de gegevens ingezameld hebben.

Fϑ̂: evenredigheidsconstante, meestal met de bedoeling de berekeningen en/of de bespre-
king te vereenvoudigen.

Als we (4.9) substitueren in de startformule (4.4), dan bekomen we na herschikking:

Nϑ̂ ≥ Nϑ̂(R)(α)

η2
ϑ̂

⎧⎪⎨
⎪⎩

Nϑ̂(R)(α) = Fϑ̂z2
1−α

2

η2
ϑ̂

= ϕ2
ϑ̂
Δ2

F

/
σ2

ε

(4.10)

met:

Nϑ̂(R)(α) = Fϑ̂z2
1−α

2
: steekproefgrootte in de referentietoestand R, namelijk waarbij ϕ2

ϑ̂
= 1

en ΔF /σε = 1, zodat η2
ϑ̂

= 1. Deze waarde is alleen een functie van het betrouwbaar-
heidsniveau 1 − α .
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η2
ϑ̂

= ϕ2
ϑ̂

Δ2
F

σ2
ε
: ontwerpfactor, combineert in één term de instellingen van het ontwerp met

uitzondering van het betrouwbaarheidsniveau.

Merk op dat de formule (4.8) voor steekproefgrootte voor het rekenkundig gemiddelde een bijzonder
geval is van (4.10) waarbij FȲ = 1 en ϕ2

Ȳ
= 1.

4.3 Factoren die de steekproefgrootte bëınvloeden

Hieronder bespreken we de invloed van de verschillende componenten in formule (4.10). Aangezien deze
formule een generieke structuur heeft, is de bespreking algemeen geldig. Voor de concrete schatters in
latere voorbeelden, kunnen we ons dan beperken tot wat specifiek is.

4.3.1 De invloed van het betrouwbaarheidsniveau (de teller)

Naarmate het betrouwbaarheidsniveau stijgt, worden de betrouwbaarheidsintervallen breder. Dat bleek
al duidelijk uit de simulaties in figuur 2.2. Tabel 4.1 toont hoe de lengte van het interval toeneemt
naarmate het betrouwbaarheidsniveau verhoogt. Als we met een betrouwbaarheidsniveau van 99% in
plaats van 95% werken, dan neemt de breedte van het betrouwbaarheidsinterval met 31% toe. Wegens
het kwadratisch verband moet daarom de steekproefgrootte met 73% verhogen om de foutmarge gelijk
te houden.

Tabel 4.1: Invloed van het betrouwbaarheidsniveau op de gewenste steekproefgrootte (cijfers relatief t.o.v. betrouwbaar-
heidsniveau van 95%).

(1 − α)% 80% 90% 95% 99% 99.9%

z1−α
2

1.28 1.64 1.96 2.58 3.29

z1−α
2
/z1− 0.05

2
0.65 0.84 1.00 1.31 1.68

z2
1−α

2
/z2

1− 0.05
2

0.43 0.70 1.00 1.73 2.82

De keuze van het betrouwbaarheidsniveau moet dus weloverwogen zijn, want anders kunnen we onnodig
de steekproefgrootte opdrijven of juist te laag inschatten. Een klassieke keuze is het 95% niveau waarbij
5% van de intervallen de werkelijke waarde niet bevat. Of dit risico aanvaardbaar is, hangt af van de
toepassing. Wanneer een indicatie van de grootteorde voldoende is, zoals bij pilootstudies, volstaat een
lager betrouwbaarheidsniveau. Maar in latere stadia van het onderzoek of wanneer het gaat over heel
risicovolle polluenten, willen we preciezere resultaten met tegelijk een grotere betrouwbaarheid.

34 – Hoofdstuk 4 – Steekproefgrootte en kosteneffectiviteit



4.3.2 De invloed van de ontwerpfactor (de noemer)

Belangrijke boodschap van (4.10) is dat de relatie tussen de steekproefgrootte en de ontwerpfactor
η2 omgekeerd evenredig is (figuur 4.1). We moeten deze factor zo groot mogelijk instellen om de
steekproefgrootte te drukken. Deze relatie is generiek ongeacht de schatter. De determinerende factor is
de foutmarge in relatie tot de ruis. Deze verhouding moeten we maximaliseren om de steekproefgrootte
te reduceren. We kunnen dat bereiken door de foutmarge niet te klein te kiezen (wat hebben we echt
nodig?) en/of de ruis zo goed mogelijk te controleren. In de volgende paragrafen gaan we hier verder
op in.

4.3.3 De keuze van de foutmarge

Figuur 4.2 toont hoe de breedte van het betrouwbaarheidsinterval afneemt, naarmate we N verhogen.
Deze afname vlakt snel af. De reden is dat de breedte van het interval omgekeerd evenredig is met de
vierkantswortel van N : we moeten de steekproefgrootte verviervoudigen om het interval te halveren.
Net zoals voor het betrouwbaarheidsniveau moeten we goed nadenken welke precisie echt nodig is. Als
we een te smal interval kiezen, besteden we excessief veel middelen aan de metingen. Kiezen we het
interval te breed, dan bevat het resultaat te weinig informatie en gaan de ingezette middelen verloren.

Figuur 4.1: Relatieve afname van de steekproefgrootte ten opzichte van de referentie in functie van een stijgende
signaal/ruis verhouding. De Y-as van de figuur staat in een logaritmische schaal.
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Figuur 4.2: Relatie tussen steekproefgrootte en de lengte van het interval waarbinnen we de schatter verwachten. Voor
elke verviervoudiging van de steekproefgrootte halveert de lengte van het interval.

4.3.4 De ruis

We hebben er alle belang bij de ruis van de gegevens klein te houden. Maar daar hebben we slechts
gedeeltelijk vat op. Volgend vereenvoudigd model maakt dat duidelijk. We kunnen de totale variabiliteit
zien als een som van twee onafhankelijke ruisbronnen: de “intrinsieke” variabiliteit van de steekproefele-
menten (σ2

I ) en de variabiliteit ten gevolge van meetfouten (σ2
M ):

σ2
ε = σ2

I + σ2
M (4.11)

We kunnen de totale ruis verminderen door de meetfout te verkleinen, maar de intrinsieke variantie van
de variabele ligt vast. Dus is het enkel zinvol de meetfout te verkleinen als de ruis gedomineerd wordt
door de meetfout. Soms kunnen we een andere variabele vinden met een geringere intrinsieke variabiliteit
die specifieker reageert op een bepaalde oorzaak. Maar dat kan meer kosten. De vraag is of dat opweegt
tegen de vermindering van de ruis. Dat komt aan bod in hoofdstuk 6.

Een ander aandachtspunt is dat we de standaardafwijking moeten schatten uit gegevens die er (nog) niet
zijn. Daarom moeten we op basis van reeds uitgevoerd onderzoek (eigen waarnemingen of literatuur)
achterhalen wat mogelijke waarden zijn voor de ruis. Indien deze informatie niet beschikbaar of onvol-
doende precies is, moeten we zelf een pilootstudie uitvoeren. Zoals gëıllustreerd door rekenvoorbeeld
4.1a zullen we heel vaak geconfronteerd worden met een grote onzekerheid.
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4.3.5 De configuratiefactor

We hebben nu alle factoren in formule (4.10) besproken behalve de configuratiefactor ϕ2
ϑ̂
. Een algemene

bespreking hiervan is niet mogelijk omdat de factor afhangt van de specifieke schatter. De twee hierna
volgende gevallen zullen illustreren hoe de analyse van ϕ2

ϑ̂
helpt om de precisie van de steekproef gericht

te verbeteren en de vereiste steekproefgrootte zo klein mogelijk te houden.

4.4 Het verschil tussen twee gemiddelde waarden

4.4.1 Probleemstelling

We willen δ = μ2−μ1 bepalen, het verschil tussen gemiddelden van twee groepen of twee behandelingen.
Een schatter van δ is het verschil tussen twee steekproefgemiddelden (d). Als de ruis in beide groepen
gelijk is, dan kunnen we aantonen dat:

d = Ȳ2 − Ȳ1 ∝ N(δ, σ2
d) σ2

d = (
1
n1

+
1
n2

)σ2
ε (4.12)

met:

σ2
d: variantie op de schatting d.

ng: aantal waarnemingen of herhalingen in groep g = 1, 2.

N = n1 + n2: totale steekproefgrootte.

Als het aantal waarnemingen in beide groepen gelijk is (n = n1 = n2), dan is de steekproef in balans.
Voor het vervolg definiëren we de verhouding b die gelijk is aan 1/2 als de steekproef perfect in balans
is:

0 < b =
n1

N
< 1 (4.13)

Nu zullen we nagaan wat de invloed is op de steekproefgrootte wanneer de steekproef niet in balans is.

4.4.2 De steekproefgrootteberekening

Voor de steekproefgrootteberekening is het nodig de variantie van de schatter als een functie van de
steekproefgrootte uit te drukken. Een belangrijke stap hierbij is volgende omrekening:

b =
n1

N
⇒ 1 − b =

n2

N
⇒ 1

n1
+

1
n2

=
(

1
b

+
1

1 − b

)
1
N

=
1

b(1 − b)
1
N

(4.14)
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De term vóór 1/N is een maat die aangeeft in hoeverre de steekproef in balans is. Omdat de balans een
grote invloed heeft op de steekproefgrootte, definiëren we een balansfactor:

ϕ2
b = 4b(1 − b) ≤ 1 (4.15)

De factor 4 hebben we zo gekozen dat ϕ2
b = 1, als de steekproef in balans is. Combinatie van (4.12),

(4.14) en (4.15) geeft:

σ2
d = 4

ϕ2
b

σ2
ε

N (4.16)

We zijn er in geslaagd de variantie op de schatter van het verschil uit te drukken in functie van de
steekproefgrootte. Substitutie van (4.16) in de startvergelijking (4.4) geeft de vergelijking voor de
vereiste steekproefgrootte om de foutmarge te beperken tot ΔF :

z2
1−α

2

4
ϕ2

b

σ2
ε

N
≤ Δ2

F (4.17)

Hieruit volgt de gewenste steekproefgrootte:

Nd ≥ Nd(R)

η2
d

met :

⎧⎨
⎩

Nd(R) = 4z2
1−α

2

η2
d = ϕ2

b(Δ
2
F

/
σ2

ε)
(4.18)

4.4.3 Vergelijking met de basisformule

We krijgen opnieuw een uitdrukking met dezelfde grondvorm als (4.10). De teller hangt af van het
betrouwbaarheidsniveau. In vergelijking met (4.8) voor het gemiddelde, komt in de teller een factor 4
voor. Dat betekent dat we bij een gelijke ontwerpfactor, een vier keer zo grote steekproef nodig hebben.
Dat komt omdat we in plaats van één groep, twee groepen hebben en omdat de variantie op de schatter
twee keer zo groot is (als de steekproef in balans is).

De noemer is opnieuw een functie van de maximaal toegelaten foutmarge relatief ten opzichte van de
ruis in de gegevens. Wat specifiek is, is de configuratiefactor ϕ2

b die aangeeft hoeveel de steekproef groter
moet zijn bij een niet gebalanceerde steekproef. Deze factor bespreken we in de volgende paragraaf.

Rekenvoorbeeld 4.1b (referentiewaarde)
In de opgave wordt ook gevraagd de steekproef te berekenen voor het verschil tussen de gemiddelden
van twee onafhankelijke experimenten. Voor de basisconfiguratie waren 60 herhalingen nodig, nu zullen
dat er vier keer zoveel zijn: 240.
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4.4.4 Invloed van de balans van de steekproef

Figuur 4.3 toont dat kleine afwijkingen geen al te grote impact hebben: pas vanaf b < 0.2 of b > 0.8
rijzen er problemen. We hebben er alle belang bij om de twee groepen zo gelijk mogelijk te houden, maar
als de steekproef niet te ver uit evenwicht is, is het verlies aan precisie gering. Dat is een interessante
conclusie voor observationele studies waar we weinig controle hebben over de samenstelling van de
steekproef.

Figuur 4.3: De invloed van de balans b op de totale steekproefgrootte.

Rekenvoorbeeld 4.1c (referentiewaarde)
Veronderstel dat we de tweede proef uitvoeren in een kwetsbaar gebied en dat we daar ongeveer tien keer
minder waarnemingen willen uitvoeren. Dan is ϕ2

b ≈ 1/3, zodat in totaal drie keer meer waarnemingen
nodig zijn voor eenzelfde precisie. Maar hierdoor kunnen we het aantal waarnemingen beperken in het
kwetsbare gebied tot een twintigtal!

4.5 De helling van een regressierechte

4.5.1 Probleemstelling

Een iets complexere toepassing om het effect van de configuratiefactor op de precisie aan te tonen,
is de schatting van de helling β1 van een enkelvoudige lineaire regressie. Een enkelvoudige regressie is
bruikbaar als een vereenvoudigd model om de trend in de tijd aan te tonen. Omdat we voor heel wat
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natuur- en milieuvraagstukken willen weten of een bepaalde situatie gunstig of ongunstig evolueert en
hoe snel deze evolutie is, zullen we een deel van de bespreking toespitsen op dat probleem.

4.5.2 Statistische eigenschappen van de geschatte helling

De gegevens zijn de puntenkoppels (Xi, Yi) . Uit deze gegevens kunnen we de lineaire trend (de helling
van de regressierechte) b1 als volgt schatten:

b1 =

∑
i

(Xi − X̄)(Yi − Ȳ )∑
i

(Xi − X̄)2
(4.19)

Deze schatter is normaal verdeeld:

b1 ∝ N(β1, σ
2
b1) σ2

b1 =
σ2

ε

SSX
(4.20)

Met volgende parameters:

σ2
b1

: variantie op de schatting b1.

Xi: X-waarde van steekproefpunt i.

SSX =
N∑

i=1
(Xi − X̄)2: kwadratensom (sum of squares) van de X-waarden.

4.5.3 De variantie van de helling uitdrukken i. f. v. de steekproefgrootte

Voor de steekproefgrootteberekening is het nodig de variantie van de schatter als een functie van de
steekproefgrootte uit te drukken. Volgende term is hierbij cruciaal:

ϕ2
X = 4

N

N∑
i=1

[
Xi−X̄
ΔX

]2 ≤ 1 (4.21)

met:

ΔX = Xmax − Xmin: het bereik van de X-waarden.

De factor 4 introduceerden we omdat in dat geval ϕ2
X ≤ 1. Deze term is nauw verwant met de variantie

van de X-waarden (gedeeld door het bereik) en de hierna volgende berekeningen zullen aantonen dat
ϕ2

X de configuratiefactor in (4.10) is voor de steekproefgrootteberekening bij een regressie. We kunnen
immers aantonen dat:

SSX =
1
4
ϕ2

XΔ2
XN (4.22)
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Substitutie van (4.22) in (4.20) geeft:

σ2
b1

= 4
ϕ2

XΔ2
X

σ2
ε

N (4.23)

Deze herschikking ontrafelt de variantie op de schatting van de helling in een aantal herkenbare
componenten en maakt inzichtelijk hoe we het ontwerp kunnen aanpassen om de schatter preciezer
te maken. Naast de twee basistermen (de ruis σ2

ε gedeeld door de steekproefgrootte N), hebben we
twee specifieke termen:

Het bereik ΔX van de X-waarden.

De configuratiefactor ϕ2
X .

De configuratiefactor zullen we in een aparte paragraaf nader bespreken, maar het is mogelijk aan te
tonen dat ϕ2

X ≈ 1/3 als de X-waarden uniform verdeeld zijn. Alleen in uitzonderlijke situaties zal ϕ2
X

groter zijn en heel dikwijls zullen we te maken hebben met een (nog) kleinere waarde. Maar een goede
start is uit te gaan van een uniforme verdeling.

4.5.4 De steekproefgrootteberekening

Om de foutmarge ΔF te begrenzen, moet de steekproefgrootte aan de startvergelijking (4.4) voldoen.
Combinatie met (4.23) geeft:

z2
1−α

2
σ2

b1 =
4z2

1−α
2

ϕ2
XΔ2

X

σ2
ε

Nb1

≤ Δ2
F (4.24)

Oplossen naar de steekproefgrootte:

Nb1 ≥ Nb1(R)

η2
b1

met :

⎧⎪⎨
⎪⎩

Nb1(R) = 4z2
1−α

2

η2
b1

= ϕ2
XΔ2

X(Δ2
F

/
σ2

ε)
(4.25)

Deze vergelijking heeft dezelfde basisstructuur als voorheen en we bespreken wat specifiek is: het bereik
en de configuratie van de steekproef.

Rekenvoorbeeld 4.2a (bepaling tarieven):
De X-waarden zijn hier de gemeten omtrekken en de Y -waarden de volumes. De instelwaarden zijn
als volgt: ΔF = 0.025, σε = [0.08, 0.09], α = 0.01 zodat z2

1−α/2 = 2.582 = 6.63 (zie tabel 4.1),

ΔX = log10(4) − log10(0.35) = 1.06 en ϕ2
X ≈ 1/3 (uniforme verdeling van de omtrekwaarden). Deze

waarden substitueren in (4.25) geeft Nb1(R) = 26.5 en η2
b1

= 0.0288 zodat N ≥ 922 . We hebben
ongeveer 1000 bomen nodig om aan de vereisten te voldoen.
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4.5.5 Het bereik van de steekproef

Een eerste vaststelling is dat we er alle belang bij hebben over een zo breed mogelijk bereik van
de X-waarden te meten. Dat is intüıtief duidelijk. Als ΔX groter wordt, dan wordt het effect op Y
(ΔY = β1ΔX ) groter en beter zichtbaar ten opzichte van de ruis in de gegevens. Belangrijk is dat
uit (4.23) volgt dat een verdubbeling van het bereik ΔX de variantie van de schatter tot een kwart
reduceren. Een verdubbeling van het bereik ΔX heeft eenzelfde effect als een verviervoudiging
van N binnen hetzelfde bereik!

4.5.6 De configuratie van de steekproef

Naast het totale bereik van de steekproefpunten, moeten we ook veel zorg besteden aan de configuratie,
met name de wijze waarop we de waarnemingen spreiden. Figuur 4.4 geeft een beeld van de impact
hiervan voor N = 100. Resultaten voor andere waarden van N zijn analoog. Tot en met de rij uniform zijn
ze nagenoeg onafhankelijk ervan, en voor de andere geldt dat de configuratiefactor daalt, naarmate N
verder stijgt. De implicatie is dat onderstaande bespreking des te meer geldig is, naarmate de steekproef
groter wordt.

Figuur 4.4: Een aantal configuraties voor honderd waarnemingen geordend volgens de waarde van de configuratiefactor.
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We bespreken figuur 4.4 groepsgewijs:

Gelijkmatige verdelingen (bovenaan)

– Helemaal bovenaan zijn de waarnemingen netjes in twee groepen verdeeld (50 links en 50
rechts). De configuratiefactor is dan maximaal (ϕ2

X = 1). Maar we krijgen geen informatie
over de tussenliggende punten en we kunnen niet controleren of het verband tussen Y en
X wel lineair is (er kan bv. een exponentiële toename hebben plaatsgegrepen). Dat is een
nadeel, tenzij we weten (theoretisch of uit vorige studies) dat er een lineair verband is.

– Een oplossing is de waarnemingen gelijkmatig te spreiden, bijvoorbeeld over vijf groepen.
Dan is ϕ2

X ≈ 1/2 (ongeacht het totaal aantal waarnemingen). Dat moeten we compenseren
door dubbel zoveel steekproefpunten te nemen.

– Een interessante referentie is een volledig uniforme verdeling van de waarnemingen. Dan is
ϕ2

X ≈ 1/3 (een waarde nagenoeg onafhankelijk van N , tenzij bij heel kleine waarden) of we
hebben drie maal zoveel punten nodig.

– Besluit: we moeten een “prijs” betalen om over meer informatie te beschikken over tussen-
liggende waarnemingen. Naargelang de doelstellingen van de metingen moeten we hier een
beslissing over nemen. Een courante en realistische keuze is uit te gaan van een uniforme
verdeling.

De worst case gevallen (helemaal onderaan)

– Het minst goede geval is waarbij twee punten liggen op de grens en al de rest in het midden.
Het is net alsof deze middelste punten niets bijdragen. De algemene formule is ϕ2

X = 2/N .

– Iets beter is één punt bij het begin en al de rest op einde (of omgekeerd). We hebben 25 tot
50 keer zoveel punten nodig om dezelfde precisie te halen.

– Besluit: occasionele waarnemingen brengen weinig zoden aan de dijk.

De toevallige verdelingen

– Tussen deze twee uitersten liggen tal van andere configuraties. We geven een aantal voor-
beelden ervan op basis van statistische distributies. De waarden van ϕ2

X hangen af van N
en dalen verder naarmate N stijgt.

– Bij de bepaling van een regressie op basis van een aselecte steekproef kunnen de X-waarden
volgens een normale verdeling gespreid liggen. In dat geval is ϕ2

X ≈ 0.15 of zijn twee keer
meer punten nodig dan bij een uniforme verdeling.

– Als we heel veel inspanningen in het begin leveren en later nauwelijks nog opvolgen (zoals
gemodelleerd door een chi-kwadraat of log-normale verdeling), dan hebben we vier maal
zoveel punten nodig als bij de uniforme verdeling.

– Besluit: een planmatige meetcampagne is de boodschap. Als veel punten samen liggen en/of
als we chaotisch te werk gaan, neemt de precisie sterk af.

Rekenvoorbeeld 4.2b (bepaling tarieven): impact vormfactor
ϕ2

X kan dus gemakkelijk een factor twee lager liggen, als de distributie niet uniform verdeeld is. Daarom
moeten we bij de metingen heel alert zijn en zoveel mogelijk streven naar een homogene verdeling.
Aangezien de verdeling van de omtrekken afhangt van het aanbod van bomen die gekapt worden (wat
we niet volledig in de hand hebben), is het misschien veilig anderhalve keer zoveel bomen te nemen
(N = 1500).
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4.5.7 Aanbevelingen voor trendbepaling

Zoals hierboven reeds aangegeven, herformuleren we bovenstaande conclusies in termen van aanbeve-
lingen voor trendbepaling, aangezien trendbepaling een veel voorkomende vraag is in heel wat natuur-
en milieumeetnetten. Wat we hier voorstellen, is slechts een eerste aanzet. Zo is het weinig realistisch
te veronderstellen dat de waarnemingen in een tijdsreeks onderling niet gecorreleerd zijn. Het resultaat
van het voorgaande jaar heeft immers vaak een invloed op het volgende jaar. Dergelijke autocorrelatie
kan een fundamentele trend maskeren of juist versterken. Deze factor hebben we niet opgenomen in ons
model en dat zal de vereiste steekproef verder opdrijven. Maar zelfs los van deze en andere overwegingen,
verduidelijkt bovenstaande analyse al heel wat. De X-waarden stellen nu de punten in de tijd voor en
ΔX is het tijdsbereik.

Een eerste belangrijke boodschap is dat het heel moeilijk is om in een korte tijdspanne een
trend te detecteren. Uit (4.23) volgt dat een verdubbeling van het tijdsbereik ΔX met hetzelfde aantal
punten (dus met minder punten per tijdseenheid) hetzelfde effect heeft als een verviervoudiging van N
maar binnen een gelijk tijdsbereik. Als we op een heel korte tijd een trend willen bepalen, dan moeten
we de steekproefgrootte in belangrijke mate doen toenemen, wat wel eens in de praktijk niet haalbaar
zou kunnen zijn. Daarenboven lopen we het risico dat we geen zicht krijgen op wat er aan de hand is
omdat processen op een kortere tijdsschaal de langere termijn trend kunnen maskeren of versterken.

Een tweede punt is dat een planmatige aanpak heel veel voordelen heeft. Van meet af aan
een duidelijke tijdshorizon uittekenen en hierbinnen op een uniforme wijze de metingen verdelen, is een
mogelijk compromis om zowel de lineaire trend efficiënt te bepalen alsook de mogelijkheid te hebben om
eventuele afwijkingen van die trend te detecteren. Zonder een duidelijke tijdshorizon lopen we het gevaar
de inspanningen niet goed te doseren, door bijvoorbeeld in het begin relatief meer te meten dan op het
eind. Als we na verloop van tijd vaststellen dat we nog langer moeten meten terwijl de middelen daartoe
ontbreken, zullen veel van de eerste inspanningen verloren gaan. Maar ook de omgekeerde redenering is
mogelijk. Uit deze resultaten volgt evenzeer dat het een goede tactiek kan zijn om in het begin meer te
meten, om zo snel mogelijk een beeld te hebben van de trend en dan in een later stadium met grotere
intervallen te werken. Maar deze strategie moeten we wel op voorhand goed overdenken en begroten.
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 5:
Steekproefgrootteberekeningen
voor het toetsen van
hypothesen



5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen we de bepaling van de vereiste steekproefgrootte voor het toetsen van
statistische hypothesen. Een essentiële stap bij het steekproefontwerp is het instellen van een aantal
waarden: het kleinste relevante effect (verschil tussen de nulhypothese en de alternatieve hypothese)
dat we willen detecteren, het significantieniveau en het onderscheidend vermogen. Dat werd reeds
uitvoerig besproken in hoofdstuk 2, waar we benadrukten dat deze keuzes moeten gebaseerd zijn op de
doelstellingen van het meetnet. We nemen hier aan dat deze instelwaarden zijn vastgelegd.

Naast de bepaling van de gewenste steekproefgrootte, benadrukken we het belang van andere facetten
van het ontwerp. Een steekproefgrootteberekening is een middel om inzicht te krijgen in (het relatief
belang van) de factoren die het onderscheidend vermogen bepalen. Deze informatie moeten we gebruiken
om het steekproefontwerp verder te optimaliseren en eventueel bij te sturen. Want heel dikwijls blijkt
dat we onvoldoende middelen hebben om aan de gewenste steekproefgrootte te voldoen. In dat geval is
het nodig een stap terug te zetten om na te denken over eventuele alternatieven en/of de doelstellingen
realistischer te maken.

We bespreken het onderscheidend vermogen voor enkele veel voorkomende statistische toetsen: t-toets
voor één gemiddelde (verschilt het gemiddelde van een vooropgezette waarde), t-toets voor het verschil
tussen twee onafhankelijke gemiddelden of voor gepaarde metingen (vergelijking van het gemiddelde
van twee populaties), t-toets voor de helling van een regressierechte (controle voor een lineaire trend)
en F -toets bij ANOVA (vergelijken van meerdere gemiddelden op basis van een variantieanalyse). Net
zoals in het vorige hoofdstuk wisselen we de algemene bespreking af met concrete voorbeelden die we
hier beknopt inleiden.

Rekenvoorbeeld 5.1: monitoring lozingspunt (vervolg op rekenvoorbeeld 4.1)
We willen de impact opvolgen van een (nieuw) lozingspunt in een rivier. Uit de literatuur is bekend
dat een goede en vlot meetbare indicator voor eutrofiëring de gemiddelde dichtheid is van een soort
borstelworm. In goede ecologische omstandigheden is de gemiddeld dichtheid 100 eenheden per monster
en de standaardafwijking is 30. Ondanks deze grote biologische variabiliteit, is bekend uit de literatuur
dat een toename van 10% op het gemiddelde al wijst op een verslechterende toestand. Bedoeling is dat
we na enkele maanden, wanneer zich een nieuw ecologisch evenwicht heeft ingesteld, de meetcampagne
starten met elke dag één meting. We willen een toename van 10% detecteren bij een significantieniveau
van 1% met een onderscheidend vermogen van 95%. Hoeveel metingen zijn nodig?

Rekenvoorbeeld 5.2: tarieven naargelang fytoregio (vervolg op rekenvoorbeeld 4.2)
Het tarief in het Brabantse district is log( V ) = −0.0482 + 2.2244 log(C) + ε, met σε = 0.1. De tabel
is geldig voor een omtrek tussen 0.35 en 4m. Vraag die zich stelt is of het tarief van het Zoniënwoud
verschillend is. Het kleinste verschil van de helling relevant voor de praktijk is 0.05. We willen een
onderscheidend vermogen van 99% realiseren bij significantieniveau van 1%.
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Rekenvoorbeeld 5.3: overlevingskans kwabaaleieren
Voor de herintroductie van kwabaal wordt een kweekprogramma opgezet. Voor het uitkomen van de
eitjes en de ontwikkeling van de larven is de temperatuur heel kritiek. Een paar graden hoger kan
het verschil maken. Daarom zetten we bij twee temperaturen A (laag) en B (enkele graden hoger)
een experiment op om de overlevingskans S (survival) te vergelijken. We vermoeden dat SA = 0.65
en SB = 0.55. Dit verschil willen we ontdekken met een onderscheidend vermogen van 80% bij een
significantieniveau van 5%.

Rekenvoorbeeld 5.4: opname cadmium bij meerdere wilgensoorten
Op voormalige baggerterreinen is er een risico dat zware metalen in de voedselketen verspreid raken via
bladeren van pionierboomsoorten zoals wilgen. Wilgen nemen veel cadmium op, zodat het zware metaal
via bladval in de humuslaag terecht kan komen. Maar de cadmiumopname verschilt misschien tussen
wilgensoorten. Als dat waar is, dan kunnen we via de keuze van de boomsoorten het probleem beter
beheersen. We willen deze hypothese in het veld onderzoeken. Hoe groot moet de steekproef zijn?

5.2 De basisformule voor steekproefgrootteberekeningen

5.2.1 De startformule

We toetsen met een toetsingsgrootheid τ een (nul)hypothese H0 bij een significantieniveau α en we
willen een welbepaalde relevant geachte alternatieve hypothese Ha detecteren met een onderscheidend
vermogen π. Het verschil ΔH tussen H0 en Ha wordt vaak uitgedrukt in termen van een parameter ϑ
(bv. het gemiddelde) van de onderliggende distributie:

ΔH = Δϑ0 = ϑa − ϑ0 (5.1)

Als we – zoals bij het schatten van parameters op basis van de centrale limietstelling – er van uitgaan
dat de toetsingsgrootheid τ in goede benadering normaal verdeeld is met variantie σ2

τ , dan kunnen we
aantonen ( 8.2) dat onderstaande vergelijking een goede startformule is voor veel steekproefgrootte-
berekeningen:

(z1−α
2

+ zπ)2σ2
τ ≤ Δ2

H (5.2)

In vergelijking met de startformule (4.4) voor het schatten van parameters komt er in het linkerlid
een term bij (zπ) die functie is van het onderscheidend vermogen. In het rechterlid staat het kleinste
relevante verschil tussen de hypothesen (ΔH) in plaats van de maximaal toegelaten foutmarge (ΔF ).
Maar in wezen zijn beide formules gelijkaardig. Veel van de aanbevelingen voor de precisie zullen dan
ook gelden voor het onderscheidend vermogen en vice versa.
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Formule (5.2) is geschikt voor tweezijdige hypothesetoetsen, waarbij zowel negatieve als positieve
afwijkingen ten opzichte van H0 in aanmerking komen. Als we eenzijdig toetsen, dan moeten we het
significantieniveau in het percentiel van de standaardnormale distributie verdubbelen:

(z1−α + zπ)2σ2
T ≤ Δ2

H (5.3)

Belangrijk is te beseffen dat we goede (wetenschappelijke of praktische) argumenten moeten hebben om
te kiezen voor eenzijdige toetsen. Als er geen a priori indicatie is van de richting van het effect, dan gaat
de voorkeur uit naar tweezijdig toetsen omdat we hiermee meer informatie krijgen. In de hiernavolgende
tekst geven we alleen formules voor tweezijdige toetsen.

5.2.2 Een eenvoudige toepassing: het rekenkundig gemiddelde

Om te toetsen of het gemiddelde van een streekproef significant afwijkt van een vooropgezette waarde
μ0, kunnen we volgende toetsingsgrootheid gebruiken:

τμ = Ȳ − μ0 (5.4)

met als variantie:

σ2
τμ

= V ar
[
Ȳ

]
= σ2

ε
N (5.5)

Als we (5.5) in de basisvoorwaarde (5.2) substitueren, dan krijgen we na elementaire omrekening een
vergelijking waaraan de steekproefgrootte moet voldoen als we minstens een verschil Δμ0 = |μa − μ0|
(de absolute waarde wijst op een tweezijdig toets) willen ontdekken:

Nμ0 ≥ (z1−α
2

+zπ)2

Δ2
μ0

/σ2
ε

(5.6)

We kunnen aantonen dat deze formule iets preciezer wordt als we met de percentielen van een t-
distributie werken. De reden is dat we de variantie in werkelijkheid niet kennen en moeten schatten uit
de gegevens. Daarom hebben we een iets grotere steekproef nodig dan wat (5.6) suggereert:

Nμ0 ≥ (tNμ0−1;1−α
2

+ tNμ0−1;π)2

Δ2
μ0

/
σ2

ε

(5.7)

De formule is veel complexer geworden aangezien nu zowel in het linker- als in het rechterlid de
steekproefgrootte staat want het aantal vrijheidsgraden van de t-distributie (N − 1) hangt af van
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de steekproefgrootte. Maar de winst in precisie is meestal klein en weinig relevant voor deze leidraad.
Waar we hier op focussen zijn de grote lijnen. Daarom zullen we in het vervolg deze correctie niet meer
aangeven. Detailberekeningen zijn voor de computer. We moeten er ons er wel van bewust zijn dat de
formules van de leidraad vuistregels zijn. Vooral bij kleine steekproeven (N < 30) moeten we oppassen.

Formule (5.6) geeft dus in goede benadering de vereiste steekproefgrootte voor de t-toets voor één
gemiddelde. De steekproefgrootte is omgekeerd evenredig met het kwadraat van het kleinste verschil
tussen de hypothesen dat we willen ontdekken relatief tot de ruis op de waarnemingen. Niet het verschil
op zich is dus van belang, maar wel het gestandaardiseerde effect, het verschil in relatie tot de ruis
op de gegevens.

5.2.3 Rekenvoorbeeld bij vergelijking met een referentiewaarde

Rekenvoorbeeld 5.1a (monitoring van een lozingspunt): oplossing met de vuistregels
Uit de gegevens halen we dat Δμ0 = 110 − 100 = 10 & σε = 30 of het gestandaardiseerde effect is
Δμ0/σε = 1/3 . We toetsen eenzijdig (overschrijding van een norm); dus z1−α

2
→ z1−α. Voor α = 0.01

en π = 0.99 wordt de teller 21.6. Op basis van (5.6) Nμ0 = 195.

Rekenvoorbeeld 5.1b (monitoring van een lozingspunt): oplossing met G*power
In hoofdstuk 1 hebben we G*power beknopt voorgesteld en passen we hier voor het eerst toe.
Daarom overlopen we de steekproefgrootteberekening stap voor stap. Eerst moeten we de gewenste
toets kiezen via het menu: Tests > Means > One Group: Difference from Constant. Volgende
instellingen verschijnen in het hoofdvenster (gevorderden kunnen daar ook rechtstreeks een keuze maken
of bijstellen):

Test Family: t-tests

Statistical Test: Means: difference from constant (one sample case).

De volgende stap is de keuze van het type van de analyse. De standaardinstelling is wat we
hier nodig hebben: een steekproefgrootteberekening (A priori: Compute Required Sample Size
- given α, power, and effect size). Er zijn nog vier andere types mogelijk zoals de bepaling
van het onderscheidend vermogen bij een gegeven steekproefgrootte (experimenteer!).

Hierna vraagt G*power vier Input parameters:
Tail(s): One (we kiezen voor een eenzijdige test)

Effect size d (gestandaardiseerd effect): 0.33 = (110-100)/30 (via Determine =>)

α err prob (significantieniveau): 0.01

Power (1 − β err prob) (onderscheidend vermogen π): 0.99

Calculate geeft N = 198, iets groter dan met de vuistregel zoals besproken bij (5.7).
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5.2.4 De basisvorm

Uit (5.5) blijkt dat de variantie van de toetsingsgrootheid omgekeerd evenredig is met N . Dat is heel
dikwijls het geval en we kunnen volgende meer algemene vorm neerschrijven:

σ2
τ = Fτ

ϕ2
τ

σ2
ε

N (5.8)

met:
σ2

ε
N : ruisterm gedeeld door de totale steekproefgrootte.

ϕ2
τ : configuratiefactor, functie die afhangt (1) van de toetsingsgrootheid τ en (2) van hoe

we de gegevens ingezameld hebben.

Fτ : evenredigheidsconstante, meestal met de bedoeling de berekeningen en/of de bespre-
king te vereenvoudigen.

Substitutie van (5.8) in de startformule (5.2) geeft na herschikking:

Nτ ≥ Nτ(R)(α,π)

η2
τ

met :

⎧⎨
⎩

NH(R)(α, π) = Fτ (z1−α
2

+ zπ)2

η2
τ = ϕ2

τΔ
2
H

/
σ2

ε

(5.9)

Nτ(R)(α, π): steekproefgrootte in de referentietoestand R, waarbij ϕ2
τ = 1 en ΔH/σε =

1, zodat η2
τ = 1. Deze waarde is alleen functie van het significantieniveau en het

onderscheidend vermogen.

η2
τ : ontwerpfactor, combineert in één term de instellingen van het ontwerp met uitzondering

van het significantieniveau en het onderscheidend vermogen.

Formule (5.9) is analoog aan die voor de steekproefgrootteberekening voor schatters (4.10). Het enige
verschil is de vorm van NR waarbij nu ook het onderscheidend vermogen π van belang is. De invloed
hiervan bespreken we later (tabel 5.1). Eerst overlopen we een paar specifieke gevallen. We merken
alvast op dat (5.6) een bijzonder geval is van (5.9) met Fτ = 1 en ϕ2

τ = 1.

5.3 Vergelijken van twee gemiddelden

5.3.1 Toetsen of twee onafhankelijke gemiddelden verschillen

We willen statistisch toetsen of het verschil tussen de gemiddelden van twee groepen significant afwijkt
van een vooropgezette waarde δ0 op basis van de toetsingsgrootheid d∗:
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τμ2−μ1 = d∗ = (Ȳ2 − Ȳ1) − δ0 (5.10)

We veronderstellen dat de twee groepen statistisch onafhankelijk zijn. De variantie van (5.10) is gelijk
aan de variantie van d = Ȳ2 − Ȳ1 in formule (4.16) omdat δ0 een constante is.

V ar[d∗] = 4
ϕ2

b

σ2
ε

N (5.11)

Substitutie van (5.11) in de startformule (5.2) geeft na herschikking de vereiste steekproefgrootte
om minimaal een werkelijk verschil Δδ = δ − δ0 te detecteren bij een significantieniveau α met een
onderscheidend vermogen π:

Nδ ≥ Nδ(R)(α,π)

η2
δ

⎧⎨
⎩

Nδ(R)(α, π) = 4(z1−α
2

+ zπ)2

η2
δ = ϕ2

b(Δ
2
δ

/
σ2

ε)
(5.12)

met:

Nδ(R)(α, π): steekproefgrootte onder standaardvoorwaarden (η2
δ = 1 ).

η2
δ : ontwerpfactor; product van de balansfactor ϕ2

b met het kwadraat van het ingestelde
minimale effect Δδ relatief ten opzichte van de ruis σ2

ε .

Formule (5.12) is een vuistregel voor de nodige steekproef voor de t-toets voor het verschil tussen
twee onafhankelijke gemiddelden. In vergelijking met (5.6) is er in de teller een factor vier bijgekomen,
en in de noemer de balansfactor ϕ2

b (die we al in hoofdstuk 4 besproken hebben). Voor de rest zijn de
formules identiek. Als we twee groepen vergelijken, hebben we minstens (ϕ2

b ≤ 1) vier keer zoveel
waarnemingen nodig, dan wanneer we één groep vergelijken met een referentiewaarde.

5.3.2 Rekenvoorbeelden bij vergelijken van twee gemiddelden

Rekenvoorbeeld 5.1c (monitoring lozingspunt)
De bedrijfsleiding is niet akkoord dat de monitoring steunt op het detecteren van verschillen met
een referentiesituatie en argumenteert de rivier mogelijk reeds vervuild is voor de lozing plaatsvindt.
Daarom wil het bedrijf twee steekproeven: één voor de lozing effectief begint (nulmeting) en één na
de lozing. Ten opzichte van rekenvoorbeeld 5.1a hebben we nu een vier keer grotere steekproef nodig:
Nδ = 195 ∗ 4 = 780.

Met G*power kiezen we bij Test Family t-tests en voor Statistical Test Means: difference
between two independent means (two groups). Om eenzijdig te toetsen, is tails one. Vervolgens
de ontwerpparameters bij Input Parameters ingeven. Het resultaat is 784. Het verschil met de manuele
berekening (780) is opnieuw klein.
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Rekenvoorbeeld 5.3a (overlevingskans kwabaaleieren)
Hier vergelijken we overlevingskansen. In deze leidraad hebben we hiervoor geen formule, maar we
kunnen G*power gebruiken. We beginnen met de toets te kiezen via het menu of rechtstreeks via het
hoofdscherm:

Test Family: z tests

Statistical Test: Proportions: Difference between two independent proportions.

Zes input parameters worden opgevraagd:
Tail(s) [tweezijdig of eenzijdig]: two

Proportion p2: 0.55

Proportion p1: 0.65

Significantieniveau [α]: 0.05

Power [π]: 0.80

Allocation ratio N2/N1: 1

We kiezen voor een tweezijdige toets omdat we niet a priori willen uitsluiten dat de overleving verbetert.
Omdat de steekproefgrootteberekeningen gebaseerd zijn op een continue benadering van een discrete
distributie, is het aangeraden om in Options use continuity correction aan te vinken. De uitkomst
is N = 790 of 395 waarnemingen per groep.

Rekenvoorbeeld 5.3b (overlevingskans kwabaaleieren): ongelijke steekproefgrootte
Omdat A de natuurlijke toestand voorstelt, willen we met het experiment de overleving SA nauwkeuriger
bepalen. Daarom nemen we groep A vier keer zo groot als groep B om het betrouwbaarheidsinterval
twee keer zo smal te maken. Volgens hoofdstuk 4 moeten we met een balansfactor ϕ2

b rekening
houden. Alhoewel we het resultaat niet expliciet hebben aangetoond voor een binomiale verdeling,
is het interessant om na te gaan in hoeverre de vuistregel geldig blijft.

Uit (4.15) volgt dat ϕ2
b = 41

5(1 − 1
5) = 16

25 of de steekproef moet anderhalve keer (25
16 ≈ 1.56) zo groot

zijn. Dus N = 1234. Met G*power zetten we 4 in Allocation ratio N2/N1. We krijgen als oplossing 1217
(A: 974 + B: 243): iets kleiner dus. De vuistregel blijkt dus goed te werken! Dat is heel dikwijls zo: de
teller in (5.9) is specifiek voor een toets, maar de noemer is generiek. In sectie 5.5 zullen we daarom
een algemene discussie maken van de factoren die het onderscheidend vermogen bepalen. Sectie 5.6 is
een nog verdere uitbreiding.

5.3.3 Toetsen of gepaarde gemiddelden verschillen

Het komt vaak voor dat op dezelfde plaats achtereenvolgens twee (of zelfs meerdere) metingen doorgaan
(bijvoorbeeld vóór en na een behandeling). De metingen zijn niet meer statistisch onafhankelijk. We
spreken van gepaarde waarnemingen. Hiervan ligt de variantie een factor 1 − ρ lager dan (5.11), met
ρ de correlatie tussen de twee metingen:
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V ar[d∗] = ϕ2
b
4

σ2
ε

N (1 − ρ) (5.13)

Als gevolg hiervan zal de vereiste steekproefgrootte met dezelfde factor afnemen en is de vuistregel voor
de t-toets voor gepaarde waarnemingen:

Nδ(ρ) ≥ Nδ(R)(α,π)

η2
δ(ρ)

⎧⎨
⎩

Nδ(R)(α, π) = 4(z1−α
2

+ zπ)2

η2
δ(ρ) = ϕ2

b/(1 − ρ).(Δ2
δ

/
σ2

ε)
(5.14)

Zoals het volgende voorbeeld aantoont, kan een gepaarde meetopstelling veel efficiënter zijn.

5.3.4 Rekenvoorbeeld gepaarde waarnemingen

Rekenvoorbeeld 5.1d (monitoring lozingspunt): gepaarde waarnemingen
Ook de tweede oplossing is niet helemaal bevredigend voor de bedrijfsleiding. Het zou kunnen dat
de vervuiling van hogerop komt en we willen dat verifiëren. Een ander knelpunt is dat het vereiste
aantal metingen (bijna 800) erg groot is. Om die redenen wordt gedacht aan een andere procedure. Uit
ervaring weten we dat simultaan uitgevoerde metingen op nabije plaatsen onderling sterk gecorreleerd
zijn (ρ = 0.9). Daarom stelt men voor om met gepaarde metingen te werken door telkens op dezelfde
dag op twee plaatsen te meten: een vóór en een voorbij het lozingspunt . Voor ρ = 0.9 herleidt de
gewenste steekproef zich tot Nδ(0.9) = 78. Maar aangezien we er nu niet meer van uit gaan dat het
gemiddelde in de omgeving van het bedrijf hoger ligt, kiezen we voor een tweezijdige test. Het resultaat
is Nδ(0.9) = 87.

Met G*power moeten we bij Test Family t-tests kiezen en voor Statistical Test Means: difference
between two dependent means (matched pairs). Vervolgens bij Input Parameters de ontwerp-
parameters invullen. We kiezen voor een tweezijdige test (Two) en via Determine kunnen we het
gestandaardiseerde effect berekenen. Het resultaat is 47. G*power geeft het aantal paren. Het resultaat
met twee vermenigvuldigen geeft 94, iets groter dan de vuistregel (voor kleinere aantallen is de
onderschatting groter).
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5.4 Lineaire regressie

5.4.1 Toetsen voor een (lineaire) trend

We willen toetsen of de helling van een regressierecht significant afwijkt van een vooropgezette waarde
β1(o) op basis van de toetsingsgrootheid b∗1:

τβ1 = b∗1 = b1 − β1(o) (5.15)

De variantie van b∗1 is analoog aan de variantie van b1 in formule (4.23), waarbij het verschil Δβ1 =
β1 − β1(o) de afstand uitdrukt ten opzichte van de nulhypothese:

V ar [b∗1] = 4
Δ2

Xϕ2
X

σ2
ε

N (5.16)

Substitutie in de startformule (5.2) geeft:(
z1−α

2
+ zπ

)2
V ar [b∗1] =

(
z1−α

2
+ zπ

)2 4
Δ2

Xϕ2
X

σ2
ε

N
≤ Δ2

β1
(5.17)

Na herschikking bekomen de vereiste steekproefgrootte om een werkelijk verschil Δβ1 = β1 − β1(o) te
detecteren in functie van π en α:

Nβ1 ≥ Nβ1(R)(α,π)

η2
β1

⎧⎪⎨
⎪⎩

Nβ1(R)(α, π) = 4(z1−α
2

+ zπ)2

η2
β1

= ϕ2
XΔ2

XΔ2
β1

/
σ2

ε

(5.18)

met:

NR(α, π): steekproefgrootte onder referentievoorwaarden (wanneer η2
β1

= 1). Voor courante
combinaties van verwijzen we naar tabel 5.1.

η2
β1

: ontwerpfactor. Deze term is analoog als die voor een schatting van de trend. Alleen
spreken we hier over het minimale verschil Δβ1 dat we willen detecteren, terwijl het bij
een schatting over de maximale foutmarge Δβ̂1

gaat.

Rekenvoorbeeld 5.2a (tarieven naargelang fytoregio)
Uit tabel 5.1 leiden we af dat Nβ(R) = 100 voor α = β = 0.01 en ΔX = log10(4)− log10(0.35) = 1.06
(want we werken in de log-schaal). We gaan uit van een uniforme spreiding van de punten (ϕ2

X = 1
3).

De ontwerpfactor is η2
β1

= 1
3

(
0.05
0.1

)2 1.062 = 1.062

12 . Substitutie in (5.18) leidt tot N = 1068. Als we
daarenboven ermee rekening houden dat een uniforme verdeling onhaalbaar is, dan is een realistische
keuze N = 1500.
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5.4.2 Toetsen voor een determinatiecoëfficiënt

Er bestaat ook een andere uitwerking van (5.18) die de vereiste steekproefgrootte uitdrukt in functie van
de determinatiecoëfficiënt (coefficient of determination) R2. R2 is de verhouding van de kwadratensom
ten gevolge van de regressie SSR en de totale kwadratensom SSTot. SSTot is de som van SSR en
SSE, waarbij SSE staat voor de ruis rond de rechte.

R2 =
SSR

SSTot
=

SSR

SSR + SSE
⇔ 1 − R2 =

SSE

SSTot
⇔ f2 =

R2

1 − R2
=

SSR

SSE
(5.19)

Volgens de theorie is SSR een functie van de spreiding van de X-waarden en de helling en op basis van
(4.22) kunnen we volgende relatie uitschrijven als β1(o) = 0:

SSR = β2
1SSX

β1(o)=0
=

1
4
Δ2

β1
Nϕ2

XΔ2
X =

η2
b1

4
(5.20)

Daarnaast is SSE nauw verbonden met de ruis van de data:

SSE = (N − 2)σ2
ε (5.21)

Hieruit volgt dat door combinatie van (5.19), (5.20) en (5.21):

f2 =
R2

1 − R2
=

N

N − 2
η2

b1

4
⇔ η2

b1 = 4
N − 2

N
f2 (5.22)

Substitutie in (5.18) geeft na herschikking:

Nb1 ≥
z2
1−α

2

f2

Nb1

Nb1 − 2
(5.23)

zodat we uiteindelijk volgende eenvoudige formule bekomen:

Nb1 ≥
z2
1−α

2
f2 + 2 met : f2 = R2

1−R2 (5.24)

R2 is lastig om te interpreteren. Beter is op de originele factoren te redeneren, maar we geven de formule
omdat er veel naar verwezen wordt in de literatuur en in software (o.a. G*power).
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5.5 Determinanten van het onderscheidend vermogen

5.5.1 Inleiding

Bovenstaande voorbeelden tonen aan dat de vuistregels heel sterk op elkaar gelijken. Een algemene
bespreking van de bepalende factoren van het onderscheidend vermogen is dus zinvol. Hiertoe gaan we
uit van figuur 2.4 die aangeeft hoe het onderscheidend vermogen afhangt van de effectgrootte. Wat we
nu zullen onderzoeken is hoe de bepalende factoren de ligging van de curve bepalen.

5.5.2 De steekproefgrootte

Uit (5.6) kunnen we afleiden dat de steekproefgrootte omgekeerd evenredig is met het kwadraat van
het minimaal te detecteren effect. Wat betekent dat voor elke halvering van het effect de vereiste
steekproefgrootte moet verviervoudigen. Omgekeerd laat een verviervoudiging van de steekproef toe
een half zo klein effect met eenzelfde onderscheidend vermogen te detecteren. Figuur 5.1 toont hoe de
curven verschuiven als de steekproefgrootte toeneemt. De curve met een vier keer zo grote steekproef
(4N) is precies de helft opgeschoven in richting van de Y -as ten opzichte van de basiscurve (N).
Hierdoor kunnen we nu een belangrijk effect wel detecteren met een voldoende groot onderscheidend
vermogen.

Figuur 5.1: Invloed van de toename van de steekproefgrootte N op het onderscheidend vermogen.
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5.5.3 Het significantieniveau

Het significantieniveau bepaalt de “start” van de powercurve: als H0 waar is (geen effect), dan is het
onderscheidend vermogen gelijk aan het significantieniveau (zie figuur 2.4). Figuur 5.2 toont hoe een
verlaging van de type I fout α een verlaging van de het onderscheidend vermogen teweeg brengt. De
type I fout α en de type II fout β zijn negatief gecorreleerd. Dat kunnen we ook intüıtief inzien: verlagen
van α betekent minder snel H0 verwerpen. Maar hierdoor verhogen we de kans dat we een effect niet
detecteren of de type II fout stijgt.

Een standaardkeuze voor het significantieniveau is α = 0.05, maar in feite moeten we de kosten van de
type I en type II fout tegen elkaar afwegen. Als het onderscheidend vermogen te laag is om een gevaarlijke
vervuiling te ontdekken, dan is het wenselijk om α > 0.05 in te stellen om het onderscheidend vermogen
te verbeteren. Is er vals alarm, dan kan nader onderzoek nog altijd uitwijzen dat er niets aan de hand is.
Maar als we het probleem niet detecteren, zullen we de erge vervuiling niet (tijdig) aanpakken en deze
(maatschappelijke) kost is vermoedelijk hoger dan die van een nader onderzoek.

Tabel 5.1 geeft het gecombineerde effect op de steekproefgrootte als we de twee types fouten samen
klein willen houden. Als we α verlagen van 0.05 naar 0.01 en π opdrijven van 80% naar 99%, dan stijgt
de vereiste steekproef met bijna een factor 3: van 34 naar 100.

Figuur 5.2: Invloed van het significantieniveau α op het onderscheidend vermogen.
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Tabel 5.1: Het gewenste aantal steekproefpunten in de referentiesituatie (η2
H = 1) in functie van het onderscheidend

vermogen (π) en het significantieniveau van de test (α) als FH = 4.

Onderscheidend vermogen (π = 1 − β)
Significantieniveau (α) 0.5 0.8 0.9 0.95 0.99 0.999

0.2 10 20 28 38 56 82
0.1 14 28 38 46 66 96
0.05 20 34 46 56 78 108
0.01 32 52 64 76 100 134
0.001 52 74 90 104 132 170

5.5.4 De ruis op de waarnemingen

Figuur 5.3 toont de grote invloed van de standaardafwijking op de powercurve. Bij een verdubbeling
daalt het onderscheidend vermogen zo sterk dat we alleen nog heel grote effecten kunnen detecteren.
We hebben er dus alle belang bij de ruis op de gegevens zo klein mogelijk te houden. Tegelijk is de figuur
een waarschuwing dat een onzekerheid omtrent de ruis aanleiding geeft tot een serieuze onzekerheid op
de schatting van het onderscheidend vermogen.

Figuur 5.3: Invloed van de standaardafwijking op het onderscheidend vermogen
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5.5.5 Het steekproefontwerp verbeteren

Soms kan een intelligenter steekproefontwerp het onderscheidend vermogen sterk vergroten. Net zoals
bij het schatten van parameters zit dat aspect vervat in de configuratiefactor (ϕ2

H) in formule (5.9).
Een klassiek voorbeeld is een longitudinale studie waarbij we dezelfde steekproefpunten over een lan-
gere periode opvolgen. Hierdoor is het mogelijk dezelfde punten te vergelijken over de tijdsperiode,
zodat de onderlinge verschillen tussen de steekproefpunten wegvallen. Dat vertaalt zich in een hoger
onderscheidend vermogen (figuur 5.4).

Aan een longitudinale studie zijn niet alleen voordelen verbonden. We starten misschien wel met een
representatieve steekproef, maar over de tijd heen vallen steekproefpunten weg. Ook sluiten we nieuwe
elementen van de populatie uit. Hierdoor kan de initiële steekproefpopulatie minder representatief worden
naarmate de tijd verstrijkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Vlaamse bosinventarisatie waarbij op het
ogenblik van de selectie bepaalde locaties niet langer bebost waren terwijl andere locaties ondertussen
bebost werden. Daarom is het nodig regelmatig het steekproefkader aan te vullen en/of te vernieuwen.

Figuur 5.4: Invloed van het steekproefschema op het onderscheidend vermogen: (R) twee van elkaar onafhankelijke
steekproeven (at random) of (M) gepaarde metingen (matching).
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5.5.6 Gevoeliger variabelen en/of indicatoren kiezen

Tot nu toe hebben we de meetvariabele als een vast gegeven beschouwd. Toch zijn ook voor dat aspect
soms keuzes mogelijk. Meestal kunnen we een kenmerk op verschillende manieren meten, of is een
meting mogelijk via een indicator of surrogaat. Van belang is dat we nadenken welke variabele het best
reageert als er inderdaad een effect is.

Als we bijvoorbeeld het effect van een bepaalde toxische stof op de gezondheid van de mens willen
inschatten, dan moeten we ons afvragen welk aspect we het best (kunnen) meten om dat op het spoor
te komen. Inzicht in de eigenschappen van de stof en de interactie met het menselijk lichaam, kan
ons helpen om een gevoelige en gerichte indicator te vinden. De impact van deze maatregel stellen
we grafisch voor in figuur 5.5. Door een betere variabele te kiezen wordt het gemeten effect groter.
Uiteraard moeten we hier rekening houden met de eventuele kosten en/of technische haalbaarheid. Dat
aspect komt aan bod in het hoofdstuk 6.

Een andere vergelijkbare situatie doet zich voor wanneer we het effect willen kennen van bijvoorbeeld
menselijke activiteiten op een aquatisch ecosysteem. Hierbij kunnen we chemische (zuurstof, stikstof,
. . . ) of fysische variabelen (temperatuur, . . . ) opvolgen, maar die hebben als nadeel dat ze slechts
informatie geven over de abiotiek waarin het ecosysteem functioneert en niet over de levensgemeenschap
zelf. Daarenboven zijn dikwijls piekbelastingen van een grote invloed en daarom moet er vrij frequent
gemeten worden om deze te kunnen detecteren. Vandaar dat het informatiever kan zijn om rechtstreeks
de vitaliteit van levensgemeenschappen op te volgen. Uiteraard moeten we (kunnen) garanderen dat de

Figuur 5.5: Verhogen van het onderscheidend vermogen door de focus te verbeteren.
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variabele of indicator specifiek is en niet reageert op andere invloeden zoals het weer. Een mogelijkheid
is in dat geval andere gekende factoren mee op te meten en op basis hiervan het verschil tussen de
twee groepen te corrigeren. Als we de vitaliteit van een bos in de tijd opvolgen, dan kunnen we bij
de vergelijking van opeenvolgende jaren corrigeren voor factoren met een impact op de vitaliteit (zoals
weersomstandigheden, aantastingen, beheersingrepen).

5.5.7 Tot besluit

Om het onderscheidend vermogen te verhogen, hebben we veel meer mogelijkheden dan het opdrijven
van de steekproefgrootte. Eerst en vooral moeten we goed nadenken over het kleinste effect dat relevant
is en moeten we het significantieniveau doordacht kiezen. Een tweede belangrijke punt is een algemene
kwaliteitszorg om de ruis zo laag mogelijk te houden en de meetmethoden te standaardiseren. Ook een
goede keuze van de variabelen kan hierbij helpen. Vaak bestaan er meerdere indicatoren om een bepaald
aspect te meten en dan moeten we op zoek naar de meest gevoelige variabele die de beste signaal/ruis
verhouding heeft. Ten slotte is ook de configuratie van de steekproef van belang. Al deze maatregelen
moeten uiteraard tegen elkaar afgewogen worden in functie van de kosten. Dat is het onderwerp van
hoofdstuk 6.

5.6 Variantieanalyse met één factor

5.6.1 Inleiding

Om het hoofdstuk af te sluiten, zullen we nu een iets complexer maar veel voorkomend geval in
detail uitwerken, namelijk de statistische toetsing of de gemiddelden van meerdere groepen al dan
niet verschillen. Tot nu toe hebben we alleen toetsingsgrootheden bekeken die normaal verdeeld zijn.
Dat is lang niet altijd zo. Wanneer we meerdere gemiddelden met elkaar vergelijken op basis van een
variantieanalyse (ANOVA = analysis of variance), dan volgt de toetsingsgrootheid een F -verdeling. Toch
blijkt ook hier dat de formule voor de steekproefgrootte in een eerste benadering van dezelfde vorm is
als (5.9), zodat we opnieuw relatief gemakkelijk kunnen onderzoeken welke factoren het onderscheidend
vermogen bepalen. Maar er komt wel heel wat bij kijken.

5.6.2 De waarnemingen

De waarnemingen (Y ) zijn in G groepen (g = 1, 2, . . . , G) opgedeeld. Deze groepen kunnen intrinsieke
kenmerken van de steekproefpunten weerspiegelen (geografische regio, vegetatietype, leeftijd, soort, . . . )
of ontstaan door een verschil in behandeling. De onderzoeksvraag is of de gemiddelden verschillen tussen
de groepen. Eerst enkele notaties:
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Ygi stelt de i-de waarneming voor binnen groep g.

Ygi g : 1, 2, . . . , G; i = 1, 2, . . . , ng (5.25)

en ng is het aantal waarnemingen of herhalingen in elke groep. Als alle groepen even groot zijn, dan
is n = ng. De totale steekproefgrootte of het totaal aantal herhalingen N is in dat geval:

N =
G∑

g=1

ng
n=ng= G.n (5.26)

Een eenvoudig (additief) model is elke waarneming te zien als een som van een (onbekende) gemiddelde
waarde μg en een ruisterm εgi die normaal verdeeld is met een variantie σ2

ε :

Ygi = μg + εgi met : εgi ∝ N(0, σ2
ε) (5.27)

Voor de eenvoud veronderstellen we dat de variantie binnen elke groep gelijk is. Ook gaan we uit van
een gelijk aantal herhalingen per groep. Net zoals bij de vergelijking van twee gemiddelden, is het
onderscheidend vermogen dan maximaal. Maar als de groepen niet te veel uit balans zijn, blijft de
performantie intact. We zullen dat illustreren m.b.v. G*power.

5.6.3 De nulhypothese en alternatieve hypothese

De nulhypothese is dat alle (∀) gemiddelden aan elkaar gelijk zijn (of alle effecten zijn nul); de alternatieve
hypothese is dat minstens één (∃) van de gemiddelden verschillend is:

{
H0 : ∀ (g, g′) : μg = μg′

Ha : ∃ (g, g′) : μg = μg′
(5.28)

Bij de vergelijking van twee gemiddelden was het voldoende om het verschil te specificeren om de
alternatieve hypothese te omschrijven. Maar met meerdere gemiddelden volstaat dat niet. Twee factoren
blijken hierbij van belang te zijn: (1) het maximale verschil of contrast tussen de gemiddelden en (2)
de onderlinge posities van de gemiddelden ten opzichte van elkaar. De eerste factor is gemakkelijk te
definiëren en is een directe veralgemening van het verschil tussen twee groepen (Δμ noemen we het
maximale contrast):

Δμ = max
g

(μg) − min
g

(μg) (5.29)
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Net zoals bij de vergelijking (5.12) is niet deze waarde op zich van belang, maar wel het contrast
relatief tot de standaardafwijking van de ruis (Δμ/σε). Dat noemen we het gestandaardiseerde
contrast. De tweede factor (de configuratiefactor ϕ2

μ) staat in nauw verband met de variantie van de
groepsgemiddelden:

ϕ2
μ = 4

G

G∑
g=1

[
μg−μ̄•

Δμ

]2 ≤ 1 (5.30)

Net zoals bij de definitie van de balansfactor (4.15), zorgt de factor 4 ervoor dat de maximale waarde
exact één is. Deze configuratiefactor heeft dezelfde rol (en vorm) als ϕ2

X bij regressie (4.21). Hoe lager
de waarde, hoe groter de steekproef moet zijn. Nu kan aangetoond worden dat het product van de
configuratiefactor en het gestandaardiseerde contrast in het kwadraat, een volledige karakterisatie geeft
van het verschil tussen H0 en Ha. Naar analogie met de andere steekproefformules duiden we dat
product aan met het symbool η:

η2
μ = ϕ2

μ
Δ2

μ

σ2
ε

(5.31)

Interessant om weten is dat G*power een vergelijkbare definitie heeft voor het effect:

f2 = η2
μ

4 (5.32)

5.6.4 Rekenvoorbeelden configuratiefactor ANOVA

Rekenvoorbeeld 5.4a (opname cadmium naargelang de wilgensoort)
Voor een steekproefgrootteberekening moeten we zo precies mogelijk omschrijven wat we te weten willen
komen. Van een goed bestudeerde wilgensoort is bekend dat de gemiddelde concentratie in het blad
100ng/g DS is, met een standaardafwijking van 50ng/g DS. Op de baggerterreinen komen nog drie
andere wilgensoorten voor. We willen onderzoeken of bij minstens één ervan de gemiddelde concentratie
beduidend lager is, bijvoorbeeld minstens een factor vier, dus 25ng/g DS. Voor deze configuratie is
Δμ = 100 − 25 = 75 en is het gestandaardiseerde effect Δμ/σε = 1.5.
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Om de configuratiefactor te berekenen moeten we ook aangeven wat we verwachten van de andere
wilgensoorten. Om zoveel mogelijk garanties te hebben om het hierboven bepaalde contrast te
detecteren, gaan we uit van een worst case scenario. We kunnen aantonen dat de minst gunstige
configuratie deze is waarbij de overige gemiddelde waarden net in het midden liggen: 62.5ng/g DS.
Invoeren van de waarden (25, 62.5, 62.5 en 100) in (5.30) geeft:

ϕ2
μ = 4

4

[(
25−62.5

75

)2 +
(

62.5−62.5
75

)2 + . . .
]

= 1
4 + 0 + 0 + 1

4 = 1
2

⇓
η2

μ = 1.13 & f = 0.53
(5.33)

Het meest gunstige geval is deze waarbij slechts twee “soorten” gemiddelden aanwezig zijn. De ene
helft van de groepen heeft een gemiddelde gelijk aan het kleinste waarde, de andere helft heeft een
gemiddelde gelijk aan het grootste waarde. Dan worden de krachten bij wijze van spreken gebundeld:

ϕ2
μ =

4
4

[(
25 − 62.5

75

)2

+
(

25 − 62.5
75

)2

+ . . .

]
=

1
4

+
1
4

+
1
4

+
1
4

= 1 ⇒ η2
μ = 2.6 & f = 0.75

(5.34)
Met G*power gaan we als volgt te werk. Eerst kiezen we de toets (rechtstreeks of via het menu):

Test Family: F tests

Statistical Test: ANOVA: Fixed effects, omnibus, one-way.

Vervolgens vullen we de vier Input parameters in:
grootte van het effect f (effect size): bepalen via Determine => door de gemiddelden in te geven
voor het worst case scenario (25, 62.5, 62.5 en 100) en de standaardafwijking (50). Bemerk dat
na Calculate het effect f inderdaad 0.53 is!

significantieniveau α: 0.05

onderscheidend vermogen π: 0.95 (hoog ingesteld, om meer garanties te hebben)

aantal groepen: 4

Na Calculate krijgen we N = 68 of 17 bomen per wilgensoort. Voor de optimale configuratie daalt
de steekproefgrootte tot N = 36 of 9 bomen per wilgensoort (f = 0.75). Het verschil is dus groot en
als we meer garanties willen dan moeten we kiezen voor de worst case.

Rekenvoorbeeld 5.4b (opname cadmium naargelang de wilgensoort): een ongelijke steekproefgrootte.
Maar er zijn nog elementen waarmee we rekening kunnen houden. Het blijkt dat de drie andere
wilgensoorten minder voorkomen, met als verhouding ongeveer 7:1:1:1. Deze relatieve aantallen kunnen
we invoeren via Determine. De uitkomst is N = 76. We hebben maar 8 bomen meer nodig om met
een ongebalanceerde steekproef rekening te houden. Als we ons willen indekken tegen een iets grotere
ruis, dan lijkt N = 100 een goed voorstel: 70 bomen van de veelvoorkomende wilg en 10 bomen voor
de overige soorten. Probeer ook X-Y plot for a range of values voor een verdere verkenning!
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5.6.5 De basisformule steekproefgrootte

De formule voor de steekproefgrootte is hier complexer. Toch bestaat er een goede benadering waarmee
we inzicht kunnen krijgen in de factoren die een rol spelen:

Nμ(α, π|G) ≥ Nμ(R)(α,π|G)

η2
μ

η2
μ = ϕ2

μ
Δ2

μ

σ2
ε

(5.35)

Deze vergelijking groepeert de zes ontwerpparameters die de steekproefgrootte bepalen in twee groepen:

De teller: het onderscheidend vermogen π, het significantieniveau α en het aantal groepen G.
Hiervoor bestaan geen analytische formules (tenzij voor G = 2), maar we kunnen steunen op een
referentietabel.

De noemer: de ruis σ2
ε , het contrast Δμ en de configuratiefactor ϕ2

μ. Samen vormen deze para-
meters de ontwerpfactor.

5.6.6 Rekenvoorbeeld: de kwaliteit van de benadering

Formule (5.35) is een benadering. Daarom hebben we twee tabellen opgemaakt: tabel 5.2 geeft de
waarden voor Nμ(1) (bij η2

μ = 1) en tabel 5.3 voor Nμ(1/4) (bij η2
μ = 1/4). Deze tabellen kunnen we

reproduceren met G*power als we steunen op de relatie (5.32).

Tabel 5.2: Referentie 1: het vereiste aantal steekproefpunten Nμ(1)(α, π) voor η2
μ = 1 in functie van het onderscheidend

vermogen π, het significantieniveau α en het aantal groepen G.

G
π = 1 − β α 2 3 4 5 10 20

0.80 0.2 19 25 29 32 46 66
0.1 26 33 39 43 59 83
0.05 33 42 48 53 71 98
0.01 50 60 68 74 97 129

0.95 0.2 35 43 49 54 73 99
0.1 45 55 62 67 89 119
0.05 54 65 73 79 103 137
0.01 75 87 96 104 132 172

0.99 0.2 53 64 71 77 100 132
0.1 64 77 85 92 118 154
0.05 75 89 98 106 134 173
0.01 100 114 125 134 167 212
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Tabel 5.3: Referentie 2: het vereiste aantal steekproefpunten Nμ(1)(α, π) voor η2
μ = 1/4 in functie van π, α en G.

G
π = 1 − β α 2 3 4 5 10 20

0.80 0.2 73 93 107 119 162 221
0.1 100 126 144 159 213 287
0.05 128 157 178 196 259 344
0.01 190 227 253 275 354 461

0.95 0.2 138 168 190 208 272 358
0.1 175 211 236 257 332 433
0.05 210 250 279 302 386 498
0.01 288 335 368 396 496 630

0.99 0.2 209 249 277 300 382 491
0.1 254 299 331 357 451 574
0.05 296 345 380 409 511 646
0.01 388 443 483 515 633 790

Volgens (5.35) moet volgende relatie gelden: Nμ(1/4) ≈ 4Nμ(1). Dat blijkt goed op te gaan. Bijvoorbeeld,
als we de laatste cel in tabel 5.2 (212) vermenigvuldigen met vier, bekomen we ongeveer 7% meer dan
de laatste cel in tabel 5.3 (790). Deze afwijking is voldoende klein om inzicht te krijgen in de impact
van de verschillende factoren.

5.6.7 De invloed van het aantal groepen

We onderzoeken de impact van het aantal groepen bij (tabel 5.3). Voor twee groepen (G = 2) en
α = 0.05 en π = 0.8 is de vereiste totale steekproefgrootte N = 128 of n = 17 herhalingen per groep.
Willen we 20 groepen vergelijken, bij een gelijke combinatie van α en π , dan stijgt het aantal naar
N = 344 of n = 17 per groep. Het vereiste aantal herhalingen per groep is wel lager, maar de totale
steekproefgrootte is aanzienlijk toegenomen. Daarenboven zullen we later zien dat de configuratiefactor
ϕ2

μ verslechtert naarmate het aantal groepen groter wordt, zodat bovenstaande getallen slechts een
ondergrens vormen.

Verhogen we ook nog het onderscheidend vermogen tot 0.99 en verlagen we het significantieniveau
tot 0.01, dan stijgt de steekproefgrootte verder tot N = 790 of n = 40 per groep. We moeten dus
goed nadenken over deze instelwaarden. Anders zullen we heel snel tegen de limiet aanbotsen van wat
praktisch haalbaar is.
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5.6.8 De configuratiefactor

De configuratiefactor heeft dezelfde vorm als bij een trendbepaling, maar heeft wel een andere interpre-
tatie. Bij een regressie kunnen we de configuratie zelf bepalen door een keuze van de X-waarden, terwijl
bij ANOVA de configuratie een onderdeel is van de alternatieve hypothese. Een uitgebreide discussie is
in dit beknopt bestek niet mogelijk, maar figuur 5.6 geeft wel de essentie weer. Hier zien we hoe ϕ2

μ

snel daalt naarmate het aantal groepen toeneemt voor drie typegevallen van de alternatieve hypothese:

“Uniform”: de groepsgemiddelden liggen homogeen verspreid tussen de laagste en hoogste waar-
den. In de limiet, als G → ∞, wordt de waarde 1

3 net zoals bij een uniforme verdeling bij regressie.

“Normaal”: de groepsgemiddelden zijn normaal verdeeld; er liggen dus meer waarden geconcen-
treerd in het midden en minder nabij de laagste en hoogste waarden.

“Worst case”: alle groepsgemiddelden liggen perfect in het midden, behalve de twee uitersten.

Figuur 5.6 toont dat de configuratiefactor snel daalt bij een stijgend aantal groepen. Hierdoor zal ook
het onderscheidend vermogen snel afnemen, tenzij we omgekeerd evenredig met de configuratiefactor
de steekproefgrootte verhogen.

Figuur 5.6: Evolutie van de configuratiefactor (ontwerpfactor) naarmate het aantal groepen toeneemt bij drie scenario‘s
voor de verschillen tussen de groepsgemiddelden: uniforme en normale verdeling en een “worst case design”
(zie tekst).
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5.6.9 Het aantal groepen bij een vast budget

In de praktijk is de totale steekproefgrootte beperkt omwille van budgettaire en/of andere praktische
redenen. Daarom onderzoeken we hier hoe het onderscheidend vermogen daalt bij een stijgend aantal
groepen als we de totale steekproefgrootte constant houden. We starten met twee groepen en voegen
groepen toe volgens verschillende configuratietypes of scenario‘s (figuur 5.7).

Figuur 5.7: Effect van het aantal groepen op het onderscheidend vermogen voor verschillende configuraties (voor betekenis
zie tekst), α = 0.05 en een constant totaal aantal steekproefpunten (N = 100).

“Maximum” (optimal case): de extra groepen komen terecht bij de laagste en hoogste waarden
(bv. bij zes groepen: -0.5,-0.5,-0.5,0.5,0.5,0.5), zodat we een optimaal contrast behouden. Zelfs
in dit optimistisch scenario daalt het onderscheidend vermogen.

“Worst case”: de groepen die erbij komen, hebben allemaal een gemiddelde juist middenin (bv. bij
zes groepen: -0.5,0,0,0,0,0.5). Wat erbij komt, voegt niets toe aan het contrast. Hierdoor neemt
het onderscheidend vermogen heel sterk af.

“Uniform”: we veronderstellen dat de gemiddelden gelijkmatig gespreid zullen liggen. Dat zal
natuurlijk nooit perfect zo zijn, maar het kan wel een goed model zijn voor een situatie waarin er
onderliggend een (lineaire) trend aanwezig is in de groepen. Ook hier daalt het onderscheidend
vermogen heel snel.

“Normaal”: we veronderstellen dat de gemiddelden verdeeld liggen als een normale distributie,
d.w.z. een ophoping in het midden en minder waarden naar de extremen toe. Het onderscheidend
vermogen daalt sneller dan in het uniforme geval. Misschien is dat een goed model als de waarden
toevallig gespreid liggen onder invloed van een groot aantal onafhankelijke factoren.

Tot slot hebben we nog twee situaties toegevoegd, om de uniforme distributie beter te plaatsen,
waarbij we veronderstellen dat de configuratiefactor constant blijft. Hierbij kozen we de waarde
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2/3 en 1/2. Dit is interessant omdat voor een uniforme distributie de configuratie in de limiet 1/3
is.

Samenvattend:

In alle gevallen daalt het onderscheidend vermogen. Heel sterk en snel in de worst case, heel
geleidelijk in de optimal case, en vrij snel in de tussenliggende configuraties.

Zelfs in het optimale geval daalt het onderscheidend vermogen, omdat we steeds meer groepen
onderling moeten vergelijken. De prijs die we hiervoor betalen, is een afnemend onderscheidend
vermogen.

Interessant is de omgekeerde oefening waarbij we nagaan hoe we de steekproefgrootte moeten opdrijven
om het onderscheidend vermogen gelijk te houden (figuur 5.8). In de worst case stijgt de steekproef-
grootte sterk, maar dat is ook het geval voor andere configuraties.

Figuur 5.8: Effect van het aantal groepen op vereiste totale steekproefgrootte voor verschillende configuraties (voor
betekenis zie tekst), α = 0.05 en π = 0.8.

5.6.10 Aanbevelingen

Uit bovenstaande berekeningen en figuren kunnen we volgende aanbevelingen afleiden:

1. Het aantal groepen zoveel mogelijk beperken.

Bij het uitwerken van de proefopzet moeten we goed afwegen hoeveel groepen of behandelingen
we zullen opnemen in de studie. Bij een constant totaal aantal steekproefpunten (als het budget
vast is), resulteert het toevoegen van een groep in een sterke vermindering van het onderscheidend
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vermogen, ook in de optimal case. Het opnemen van een extra groep in de studie zonder goede
motivatie, is dus niet aan te raden.

2. Werk zoveel mogelijk met een specifieke alternatieve hypothese.

Aangezien de configuratie van de gemiddelden een groot impact heeft op het onderscheidend
vermogen, kunnen generieke alternatieve hypothesen (bijvoorbeeld uniforme of normale verdeling
van de gemiddelden) een verkeerd beeld geven van de gewenste steekproefgrootte. Daarom moeten
we goed nadenken welke configuratie we willen detecteren. Wanneer we bijvoorbeeld de invloed
van het bodemtype op de vitaliteit van een bepaalde boomsoort willen bestuderen, dan loont het
de moeite om a priori na te denken welk patroon we verwachten. Uiteraard kunnen we terugvallen
op de eis dat we om het even welk verschil willen detecteren, maar in dat geval vallen we terug
op een worst case, wat we afraden (volgende punt).

3. Uitgaan van een worst case is zelden zinvol.

Het heeft zelden zin om ook voor een worst case de steekproefgrootte te bepalen, want dan
wordt de steekproef nogal groot. Tenzij wanneer we op zoek moeten gaan naar een naald in de
hooiberg, bijvoorbeeld bij het screenen. Maar in dat geval is het soms beter het significantieniveau
te verlagen om met minder herhalingen een voldoende onderscheidend vermogen te halen.

4. De optimal case geeft het absolute minimum.

De optimale situatie is zelden realistisch, maar geeft wel aan wat het absolute minimum is voor
de steekproefgrootte. Als we voor deze situatie onvoldoende middelen hebben, dan kunnen we
beter een alternatieve aanpak ontwikkelen of het onderzoek niet uitvoeren.

5. Statistische distributies geven een betere indicatie dan de optimal case.

Alleen als we echt geen idee hebben van hoe de gemiddelden verdeeld liggen, is het zinvol
deze verdeling te modelleren met een statistische distributie en hiervoor de configuratiefactor
te berekenen. De uniforme en de normale verdeling geven een beter beeld van de gewenste
steekproefgrootte dan de optimal case.

5.6.11 Hoe de aanbevelingen in de praktijk omzetten?

Bovenstaande aanbevelingen kunnen botsen met de praktijk. Vaak oefent de omgeving (de onderzoeks-
wereld, het beleid, de opdrachtgevers) druk uit om zoveel mogelijk groepen te vergelijken. Toch is het
belangrijk voet bij stuk te houden. Daarom moeten we een dialoog aangaan met de opdrachtgever om
te zoeken naar een goed vergelijk waarbij zowel de wensen van de gebruiker als de minimale numerieke
kwaliteitscriteria tot hun recht komen.

Zoals altijd is een belangrijk uitgangspunt de oorspronkelijke vraagstelling en doelstellingen van het
meetnet. Wanneer niet expliciet wordt aangegeven dat we over specifieke groepen moeten rapporteren,
hebben we de vrijheid om keuzes te maken, uiteraard in functie van de doelen van het meetnet. Misschien
komen we al genoeg te weten door drie belangrijke hoofdgroepen te bestuderen. In dat geval betekent
elke extra groep misschien een onnodige ballast en we moeten hier heel grondig over nadenken.
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Selectie van de hoofdgroepen moet zoveel mogelijk gebeuren op basis van theoretisch onderbouwde
onderzoekshypothesen. De werking van een vispassage hangt af van veel factoren, maar eens vaststaat
dat de belangrijkste factoren de stroomsnelheid en de turbulentie van het water zijn, hebben we een
oriënterend principe om gericht een aantal variabelen te kiezen waarmee we de test zullen uitvoeren.

Een theoretisch referentiekader is ook belangrijk voor de interpretatie van de resultaten. Wanneer we
significante verschillen vinden tussen groepen, zonder duidelijke a priori hypothesen over de mogelijke
oorzaken, dan leidt dat zelden tot zinvolle conclusies. Belangrijk is ook goed te beseffen dat, als we in
een rapport 100 (onafhankelijke!) toetsen uitvoeren bij een significantieniveau van 5%, we bij ongeveer
vijf toetsen ten onrechte een effect zullen vinden. Zonder sturende hypothesen zullen we hiervoor
achteraf (mogelijk onterechte) verklaringen vinden.

Bovenstaande betekent niet dat het nooit zinvol is veel groepen gelijktijdig te onderzoeken. In
een verkennend hypothesegenererend stadium is dat soms de enige mogelijkheid. Maar dan kunnen
we alleen grote effecten ontdekken en moeten we eventueel bereid zijn om het significantieniveau
te verhogen om nog een voldoende hoog onderscheidend vermogen te garanderen. Aangezien er
nog een vervolgonderzoek komt, kunnen valse verbanden nog geëlimineerd worden. Maar in een
vergevorderd stadium van het onderzoek, willen we een hoog onderscheidend vermogen bij een scherp
significantieniveau en dat is maar praktisch haalbaar als het aantal groepen niet te hoog is.

In bovenstaande discussie gingen we ervan uit dat het maximaal contrast een vast gegeven was, maar
door meer groepen in de studie te betrekken, kan het verschil tussen de gemiddelden toenemen. Minder
groepen heeft als risico een potentieel effect te missen. Veel onderzoekers voelen dit aan als een groot
risico. Wij denken eerder van niet. Door grondig na te denken zullen we minder dikwijls een effect
missen. Ook onderschatten onderzoekers het negatieve effect op het onderscheidend vermogen door te
veel groepen in het onderzoek op te nemen, waardoor een groot effect niet gedetecteerd wordt.
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 6:
Kosteneffectiviteit



6.1 Inleiding

Onder de analyse van de kosteneffectiviteit (Engels: cost-effectiveness) verstaan we een verkenning
van de te verwachten uitkomst en de kwaliteit ervan, in functie van de kosten. Op deze wijze kunnen
we onderzoeken (1) op welke manier we tegen de laagste kost de gewenste uitkomst kunnen bereiken
(optimalisatie om tot het meest efficiënte meetnetontwerp te komen) en (2) welke uitkomst maximaal
haalbaar is binnen een bepaald budget (haalbaarheidsanalyse). De kloof tussen enerzijds het gewenste
en het beschikbare budget en anderzijds tussen de gewenste en de maximaal haalbare uitkomst, vormen
dan de basis voor het bijsturen en/of verfijnen van het meetnetontwerp.

Voor een kosteneffectiviteitanalyse hebben we nood aan twee soorten informatie: informatie over de
kosten van het meetnet en informatie over de verwachte uitkomst van het meetnet.

De begroting van de kosten is in de meeste situaties in principe eenvoudig in te schatten. Maar
dikwijls ontbreken concrete cijfers en moeten we steunen op gissingen. Ook moeten we voor
meetnetten met een lange looptijd aandacht besteden aan de vervanging van apparatuur (bv.
a.d.h.v. de techniek van actuele waarde).

Aan de andere kant hebben we behoefte aan informatie over (de kwaliteit van) de verwachte
uitkomst van het meetnet. Het is minder evident om dat in cijfers te vatten, maar een mogelijkheid
die we hier zullen uitwerken, is de precisie van de schattingen en/of het onderscheidend vermogen
van de toetsen te nemen als kwaliteitsmaat.

Het is onbegonnen werk om een exhaustief overzicht te geven van alle mogelijke manieren om de
kosten en kwaliteit tegenover elkaar af te wegen. In wat volgt, zullen we eerst een aantal strategieën en
instrumenten aanreiken om kostenberekeningen uit te voeren. We starten met een beknopte inleiding
over de actuele waarde, een techniek om de onkosten over een lange periode op een gelijke noemer te
brengen. We vervolgen met enkele richtlijnen om de kosten in kaart te brengen en te kwantificeren. Ten
slotte geven we aan hoe we kosten en kwaliteitsvereisten samen kunnen brengen. Om de basisgedachten
duidelijk te maken, werken we een eenvoudig voorbeeld uit waarbij we een goedkope meetmethode
afwegen ten opzichte van een dure, maar preciezere methodiek. In het volgende hoofdstuk bouwen we
hierop verder en passen we de basisinzichten toe op de optimalisatie van het steekproefontwerp.

6.2 De actuele waarde van kosten (en opbrengsten)

6.2.1 Principe

De meeste meetnetten lopen over een lange periode. Als we de kosten van verschillende scenario‘s
vergelijken, kunnen de investeringen naargelang het scenario anders in de tijd gespreid liggen. Dat heeft
budgettaire implicaties. Vraag is hoe we al deze kosten gespreid in de tijd op een gelijke manier kunnen
afwegen. Een oplossing is te werken met de actuele waarde. Deze methode is gebaseerd op de idee dat
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we het geld voor uitgaven in de toekomst nu reeds kunnen beleggen tot het moment van de uitgave.
Die belegging brengt ons een rente op zodat het volstaat om nu een kleiner bedrag opzij te zetten.

Als we een toestel (waarde 25 000) aankopen bij de start van een meetnet, dan heeft dat een actuele
waarde van 25 000. Als we datzelfde toestel echter pas binnen tien jaar kopen, heeft het een actuele
waarde van 16 889. Immers als we nu 16 889 beleggen tegen een rente van 4% (klassiek bij
overheidsbestedingen, hierin zitten prijswijzigingen en inflatie verrekend), dan beschikken we binnen 10
jaar over 25 000. Hierbij gaan we ervan uit dat het toestel dan ook 25 000 zal kosten. Deze
veronderstelling is een inherente beperking van de techniek waarbij we er van uitgaan dat alle kosten op
een gelijke manier zullen evolueren.

6.2.2 De basisformule

De actuele waarde is een begrip uit de economie dat aangeeft hoeveel een bedrag, dat in de toekomst
zal worden betaald of ontvangen, waard is wanneer het wordt uitgedrukt in hedendaagse valuta. Een
eenvoudige basisregel illustreert het principe:

PV = C
(1+i)t (6.1)

met:

PV : actuele waarde (present value).

C: huidige kostprijs (current cost) op het moment dat het geld uitgegeven wordt.

t: tijd tussen het heden en het moment waarop de kost gemaakt wordt (in jaren).

i: (jaarlijkse) interne rentevoet uitgedrukt als een fractie. Voor overheidsinvesteringen is 4%
(i = 0.04) klassiek.

Uitgaande van dit basisprincipe kunnen we tal van andere formules afleiden naargelang het ritme waarmee
investeringen nodig zijn om het meetnet draaiende te houden. Maar (6.1) bevat de essentie.

Rekenvoorbeeld 6.1: de keuze tussen een goedkoop en een duur toestel
Om de verzurende depositie te meten, hebben we de keuze tussen dure toestellen ( 155 335) met een
lange levensduur (20 jaar) of goedkope toestellen ( 90 924) met een kortere levensduur (10 jaar). Stel
dat het meetnet een looptijd van 40 jaar heeft. Dan zullen we de goedkope toestellen drie keer (na 10,
20 en 30 jaar) moeten vervangen en de dure toestellen slechts één keer (na 20 jaar). Voor deze situatie
bedraagt de actuele waarde van de goedkope toestellen 221 855 en van dure toestellen 226 168.
De berekening is als volgt:{

PVgoedkoop = 90 924 (1 + 1
1.0410 + 1

1.0420 + 1
1.0430 ) = 90 924 (2.44) = 221 855

PVduur = 155 335 (1 + 1
1.0420 ) = 155 335(1.456) = 226 168
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Beide opties zijn nagenoeg even interessant in termen van kostprijs, zodat we andere criteria in
overweging kunnen nemen om een keuze te maken.

6.3 Inventarisatie van de kostenbronnen

6.3.1 Principe

Voor de totale begroting van een meetnet is het uiteraard belangrijk om alle kosten die er aan verbonden
zijn in kaart te brengen. Dus niet alleen de kosten verbonden aan de inzameling van de gegevens, maar
ook aan alle andere activiteiten zoals kwaliteitszorg, onderhoudskosten, databankinput en -onderhoud,
de verwerking en interpretatie van de gegevens en de rapportering en communicatie van de resultaten.

Maar dat zijn grotendeels vaste investeringskosten en werkingskosten: ze variëren weinig in functie
van de hoeveelheid ingezamelde gegevens. Het maakt bv. voor de verwerking weinig uit of in een
goed gestructureerde databank jaarlijks 100 dan wel 1000 metingen bijkomen. Maar voor het veldwerk
maakt dat natuurlijk wel een verschil. Een belangrijke vraag is dan ook hoe we het veldwerk kunnen
optimaliseren zodat verhoudingsgewijs nog voldoende middelen beschikbaar zijn voor de andere facetten
van het meetnet. Het is op dat aspect dat we moeten focussen.

6.3.2 Strategie

Heel vaak ontbreekt cijfermateriaal over de kosten van meetnetten. De reden is dat (te) weinig meetnet-
ten een analytische boekhouding bijhouden of deze cijfers ter beschikking willen stellen. Toch kunnen
we met relatief beperkt materiaal al heel ver lopen!

Het is niet altijd nodig om alle kosten tot in het kleinste detail uit te werken, zeker niet in een
eerste fase:

– Een grootteorde van de kosten volstaan om een inschatting te maken. Geef wel de onzekerheid
aan met prijsvorken als basis voor latere sensitiviteitsanalyses.

– Zoals straks duidelijk zal worden, is het niet altijd nodig om de absolute kosten te kennen
en volstaan relatieve kosten voor een optimalisatie.

Een meetnet ontwerpen is een iteratief proces waarbij we stap voor stap verfijnen en scenario‘s
elimineren.

– Het is beter eerst een aantal mogelijke scenario‘s ruw uit te werken en een inschatting te
maken van de uitkomst en van de kosten. Dat geeft al een indicatie van welke scenario‘s
(mits bijsturing) haalbaar zijn.

– Pas dan worden de haalbare scenario‘s meer in detail uitgewerkt en is een betere inschatting
van uitkomst en kosten nodig.
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– Het eindresultaat is een beperkt aantal haalbare scenario‘s waarvoor we een goede inschatting
hebben van de uitkomst en de kosten.

Kosten die op het eerste gezicht moeilijk te schatten zijn kan je via deductie afleiden.

– Zeer ruwe benadering: hoeveel kost een (buitenlands) meetnet met gelijkaardige doelstel-
lingen, hoe ziet hun proefopzet eruit en hoeveel meetpunten gebruiken ze? Als je een
gelijkaardige proefopzet gebruikt, kan je verwachten dat de kosten gelijkaardig zijn.

– Probeer logisch te redeneren: bijvoorbeeld personeelskost. Welke taken moet iemand uitvoe-
ren en hoeveel tijd heeft hij of zij daar ongeveer voor nodig? Belangrijke factoren hierin zijn
het transport naar een bepaald steekproefpunt en de tijd nodig om op een steekproefpunt
de meetgegevens in te zamelen.

6.4 Hoe kosten en kwaliteit tegen elkaar afwegen?

6.4.1 Het vraagstuk

Veronderstel dat we van een variabele Y het gemiddelde willen schatten op basis van een steekproef.
We hebben twee meettechnieken ter beschikking. De eerste techniek levert precieze resultaten, maar
kost meer. Vraag is welke techniek we best zullen gebruiken en meer specifiek of de winst in precisie
van de eerste techniek opweegt ten opzichte van de meerkost.

We hebben volgende situatie: {
σ2

1 < σ2
2

C1 > C2
(6.2)

met:

Ci: kost per steekproefpunt van methode (i = 1, 2).

σ2
i : variantie van de metingen Yij (j = 1, 2, . . . , Ni) met methode i.

Ni: aantal steekproefpunten methode i.

We schatten het gemiddelde μ van de populatie op basis van het steekproefgemiddelde Ȳi:

μ̂ = Ȳi =
1
Ni

Ni∑
j=1

Yij (6.3)

Hiervan is de steekproefvariantie:

σ2
Ȳi

=
σ2

i

Ni
(6.4)

Steekproefgrootte en kosteneffectiviteit – Hoofdstuk 6 – 77



6.4.2 De oplossing van het vraagstuk

Om uit te maken welke methode tot het beste resultaat leidt, kunnen we twee wegen bewandelen. Ofwel
gaan we (1) uit van een gelijk beschikbaar budget B en gaan we na welke methode de hoogste precisie
geeft, ofwel (2) starten we van een gewenste precisie en zoeken we uit welke methode het goedkoopst
is om het doel te bereiken. Beide invalshoeken leiden tot hetzelfde resultaat: we moeten voor methode
i∗ kiezen, die volgend product minimaliseert.

min
i

(Ciσ
2
i ) = Ci∗σ

2
i∗ ⇔ min

i
(
√

Ciσi) =
√

Ci∗σi∗ (6.5)

In formule (6.5) geven we ook de voorwaarde met de vierkantswortel omdat in heel wat formules de
afweging tussen kost en nauwkeurigheid onder deze vorm voorkomt. Een belangrijke boodschap van
(6.5) is dat we in de praktijk de kosten en de ruis niet exact moeten kennen om de beste methode te
kiezen. Het volstaat ze relatief ten opzichte van elkaar te situeren.

Rekenvoorbeeld 6.2: goedkope bulkcollectoren of dure wet-only samplers?
Om de potentieel verzurende depositie met een norm te vergelijken, hebben we twee opties: dure wet-
only samplers ( 155 335) versus goedkope bulkcollectoren ( 60 616). Maar bulkcollectoren meten
minder precies: de variantie van de meetgegevens is ongeveer anderhalve keer zo groot als bij de dure
toestellen. We moeten dus volgende afweging maken:

wet-only : 155 335 ↔ bulkcollectoren: 90 924 (= 60 616 * 1.5 )

In termen van kosteneffectiviteit is het interessanter om bulkcollectoren te gebruiken. Maar dat is wel
in de veronderstelling dat de goedkopere variant (de bulkcollectoren) inderdaad ook de juiste zaken
meet. Zo blijkt dat de bulkcollectoren een aandeel droge depositie meten dat afhankelijk is van de
weersomstandigheden, terwijl dat bij wet-only samplers niet het geval is. Als een goed onderscheid
tussen droge en natte depositie wezenlijk is, dan is de kostenberekening van weinig belang, tenzij om
nogmaals de vraag naar het belang ervan te stellen.

6.4.3 Oplossingsmethode 1: uitgaan van het beschikbare budget

Als we in bovenstaand voorbeeld uitgaan van een vast budget B, dan is het (maximaal) aantal steek-
proefpunten (Ni) voor elke methode:

Ni = B/Ci (6.6)

In de praktijk zal (6.6) meestal niet exact een geheel getal opleveren en is een afronding nodig. Voor
de eenvoud houden we hiermee geen rekening. Meestal zal dat in de praktijk zelden iets uitmaken,
maar in een concrete situatie moeten we wel voldoende alert blijven! We kunnen dus (6.6) rechtstreeks
substitueren in (6.4) en krijgen voor de precisie van elke techniek:
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σ2
Ȳi

= σ2
i

/
Ni = Ciσ

2
i

/
B (6.7)

We zullen kiezen voor de eerste duurdere techniek als hiervoor de variantie σ2
Ȳi

het kleinst is, of (aangezien

B een gemeenschappelijke term is) als aan volgende voorwaarde voldaan is:

C1σ
2
1 < C2σ

2
2 (6.8)

Zo niet, gaat de voorkeur uit naar de minder precieze techniek want de winst in precisie weegt niet op
tegen de meerkost. We bekomen bijgevolg voorwaarde (6.5).

6.4.4 Oplossingsmethode 2: uitgaan van de gewenste kwaliteit

Leerrijk is om de omgekeerde oefening te maken en uit te gaan van de gewenste kwaliteit en te kijken
naar de implicaties voor de kosten. Voor een gewenste foutmarge ΔF kunnen we uitrekenen wat de
totale kost (CT ;i) is voor elke methode op basis van (4.8):

ΔF = z1−α
2
σȲi

= z1−α
2

σi√
Ni

⇔ Ni =
z2
1−α

2
σ2

i

Δ2
F

⇔ CT ;i = CiNi = Ci

z2
1−α

2
σ2

i

Δ2
F

(6.9)

Aangezien in (6.9) de termen z2
1−α

2
en Δ2

F gemeenschappelijk zijn, heeft de goedkoopste methode de

laagste waarde voor Ciσ
2
i . We bekomen opnieuw voorwaarde (6.5).

6.4.5 Voldoet het optimum?

De hoogste precisie haalbaar binnen budget B, bekomen we door (6.7) voor de optimale methode i∗ te
berekenen:

σ2
Ȳi∗

=
σ2

i∗

N
i∗

=
C

i∗σ2
i∗

B
(6.10)

Hieruit volgt voor het budget BF nodig voor een vooropgestelde foutmarge ΔF = z1−α
2
σȲi

:

BF = z2
1−α

2

C
i∗ σ2

i∗
Δ2

F
(6.11)

Het verschil BF −B (of het quotiënt BF /B) geeft aan hoeveel geld we te kort (of te veel) hebben. Als
het verschil groot is, is een gesprek met de opdrachtgever nodig om uit te zoeken of de aanvankelijk
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gewenste precisie echt noodzakelijk en, indien dat zo blijkt te zijn, of het budget kan opgetrokken worden.
Ook moeten we eventueel zoeken naar een nieuwe invalshoek en/of extra alternatieven bekijken.

Deze oefening moeten we in principe maken voor alle variabelen van het meetnet. Maar het is niet omdat
er voor een beperkt aantal variabelen de gewenste kwaliteit niet gehaald wordt, dat er een probleem
is, tenzij het om cruciale variabelen gaat. Maar als de balans globaal negatief is, moeten we de vraag
durven stellen of het niet beter is het project stop te zetten. Vaak hoort men het argument dat het beter
is een minder precieze schatting te hebben, dan helemaal geen informatie. Dat kan kloppen, maar in
dat geval hebben we impliciet de doelstellingen van het meetnet bijgesteld en dat moeten we duidelijk
communiceren.

6.5 Scenario‘s vergelijken

Bij het meetnetontwerp moeten we vaak meerdere (maar liefst niet te veel) scenario‘s tegen elkaar
afwegen. Elk scenario heeft een andere uitkomst en een andere actuele waarde. Om een onderlinge
vergelijking mogelijk te maken, moeten we de scenario‘s uitwerken zodat ze ofwel eenzelfde (gelijkwaar-
dige) uitkomst hebben ofwel eenzelfde actuele waarde. In het eerste geval vergelijken we de kostprijs bij
gelijke uitkomst, in het tweede geval de uitkomst bij gelijke kostprijs. Verder loont het de moeite om
voor een bepaald steekproefontwerp na te gaan hoe de uitkomst en de kosten van het meten veranderen
als we de steekproefgrootte verhogen. Dat is vooral van belang als we reeds een steekproefontwerp en
bemonsteringsmethodiek gekozen hebben maar we de steekproefgrootte nog scherp willen stellen.

We bevelen volgende procedure aan:

Stel een beperkt aantal scenario‘s op. Zorg hierbij dat ze ofwel eenzelfde onderscheidend vermogen
of precisie hebben ofwel eenzelfde budget. In het eerste geval wordt het budget tussen de scenario‘s
vergeleken, in het tweede geval de bereikte precisie of onderscheidend vermogen.

Voor kostenafwegingen moeten we ons focussen op verschillen tussen de scenario’s. Het is niet
nodig zicht te krijgen op het hele budget, maar we moeten goed in kaart brengen welke kosten-
bronnen specifiek zijn voor de verschillende alternatieven.

Soms is het heel moeilijk om absolute cijfers te pakken te krijgen. Soms is dat ook niet echt nodig
en volstaan relatieve kosten voor een optimalisatie.

Hoe dan ook is een sensitiviteitsanalyse nodig om te onderzoeken hoe gevoelig het optimum voor
onnauwkeurigheden in de basisgegevens is. Hiervoor laten we de parameters variëren binnen de
onzekerheidsmarges om te onderzoeken in hoeverre het optimum hierdoor bëınvloed wordt.
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(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 7:
Toepassingen
kosteneffectiviteit op
steekproefontwerp



7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk hebben we een aantal toepassingen van kostenberekeningen samengebracht die te maken
hebben met het steekproefontwerp: optimale verdeling van de steekproefeenheden (1) over groepen
wanneer de waarnemingskost afhangt naargelang de groep en de optimale allocatie, of (2) over strata
bij een gestratificeerde steekproef, of (3) over niveaus bij een getrapte steekproef. De oplossingen voor
deze vraagstukken zijn uitvoerig beschreven in de literatuur. Toch verkiezen we hier deze resultaten
opnieuw theoretisch af te leiden voor de technisch onderlegde lezers.

Behalve een beter inzicht bij te brengen in het waarom van de formules, willen we ook van de gelegenheid
gebruik maken om de methode van Lagrange te introduceren. Deze elegante techniek is heel geschikt
voor het oplossen van zogenaamde gebonden extremumvraagstukken, waarbij gezocht wordt naar
het optimum van een bepaalde functie onder een bepaalde randvoorwaarde. Dat is precies wat we hier
willen bereiken: het minimaliseren van de standaardfout op de schattingen of het maximaliseren van
het onderscheidend vermogen bij een constant budget. De theoretische afleidingen en bespiegelingen
wisselen we af met een viertal rekenvoorbeelden. We stellen ze hier kort voor.

Rekenvoorbeeld 7.1: ongelijke kosten bij het vergelijken van groepen
We willen de impact inschatten van een behandeling, door het verschil te bepalen met een controlegroep.
Maar de behandeling is veel duurder. Een waarneming bij de controlegroep kost 10 en bij de
behandeling 100. We willen minimaal een gestandaardiseerd verschil van 0.56 detecteren bij α = 0.05
en π = 0.8.

Rekenvoorbeeld 7.2: optimale allocatie bij stratificatie
We onderzoeken of de staande voorraad (volume hout per ha) veranderd is sinds de vorige bosinventa-
risatie. Toen was het gemiddelde volume 227m3/ha. We willen een verandering van 20m3/ha met 80%
kans detecteren bij een significantieniveau van 5%. Hoe groot moet de steekproef zijn?

Een belangrijk gegeven hierbij is dat de variantie (als maat voor de biologische variabiliteit) sterk afhangt
van het bostype: in een loofbos is de spreiding veel groter dan in een naaldbos. Ook de waarnemingskosten
verschillen: in een loofbos duurt het gemiddeld langer om de metingen uit te voeren dan in een naaldbos
en er zijn ook verschillen in opmeettijd tussen een homogene en heterogene bossen (tabel 7.1). Vraag
is hoe we de inspanningen het best verdelen over de bostypes (= strata) en of deze optimale allocatie
wel de moeite waard is.
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Tabel 7.1: De nodige basisgegevens naargelang het bostype (stratum) voor rekenvoorbeeld 7.2.

Stratum Aandeel po-
pulatie (%)

Volume
[m3/ha]

Standaard-
afwijking

Relatieve
kost

Weging vol-
gens (7.35)

Aandeel stra-
tificatie (%)

Homogeen loofbos 51.5 219 149 1.5 62.7 57.2
Homogeen naaldbos 36.8 243 104 1 38.3 34.9
Gemengd loofbos 4.8 197 98 2 3.3 3.0
Gemengd naaldbos 6.9 216 94 1.5 5.3 4.8
Alle strata samen 100.0 227 109.5 100.0

Rekenvoorbeeld 7.3: getrapte steekproef bij baggerterreinen
We willen een representatief beeld van cadmium in de bladeren van wilgen die deel uitmaken
van spontane verbossingen op baggerterreinen langs de Schelde. We doen dat met een getrapte
steekproef. Op het eerste niveau nemen we een steekproef van p steekproefpunten (baggerterreinen).
Binnen elk steekproefpunt selecteren we m meetpunten volgens een vast stramien. Op elk meetpunt
bemonsteren we de bladeren van n bomen (herhalingen). De bladeren van elke boom verwerken we
tot een mengmonster voor de analyse. Vraag is hoe we het best onze inspanningen verdelen: veel
steekproefpunten nemen (met heel veel verplaatsingen en telkens een kost om het terrein in te richten)
of meer lokale metingen (met het risico onvoldoende informatie te hebben over het geheel). Zoals we
straks zullen afleiden, hangt het antwoord op deze vraag af van de relatieve kosten en de verhouding
van de spreiding op de verschillende schaalniveaus. Tabel 7.2 geeft de basisgegevens.

Tabel 7.2: Basisgegevens per schaalniveau voor rekenvoorbeeld 7.3.

Schaalniveau Symbool
kost

Relatieve
kosten

Symbool va-
riantieterm

Relatieve
variantie

Steekproef-
opbouw

Toewijzing
volgens (7.68)

Totale doelgebied (verzameling
van alle mogelijke terreinen)

Cτ 10 τi 2.5 p -

De terreinen (verzameling van
alle mogelijke meetpunten)

Cγ 1 γij 1 m 2

De meetpunten (verzameling
van alle mogelijke bomen)

Cε 1 εijk 5 n 1

N = pmn

Rekenvoorbeeld 7.4: bepaling van de concentratie van een polluent in paling
We hebben een budget van 2 000 ter beschikking voor het bepalen van de gemiddelde concentratie
van een polluent in paling in een bepaalde rivier. De basiskost per paling is 50. Het prepareren
van deelmonsters uit een paling kost 200 en de aflezing van de waarden kost 20. De verwachte
standaardafwijkingen zijn: tussen palingen binnen een rivier: 6; tussen preparaties binnen een paling: 3.77
en tussen aflezingen: 4.59. Hoeveel palingen moeten we nemen per rivier (p), met hoeveel deelmonsters
(m) en met hoeveel aflezingen (n)?
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7.2 De methode van Lagrange

7.2.1 Probleemstelling

In het vorige hoofdstuk hebben we het algemene principe ontwikkeld om kosten en kwaliteit tegen elkaar
af te wegen. Hier zullen we nu het principe verder uitwerken door een algemeen bruikbare techniek te
introduceren. Hiertoe starten we met een relatief eenvoudig probleem waarbij we op een kosteneffectieve
manier het verschil willen bepalen tussen de gemiddelden van twee groepen rekening houdend met het
verschil in meetkosten tussen de groepen (zoals in rekenvoorbeeld 7.1).

7.2.2 Het model

Voor de eenvoud veronderstellen we dat het opgemeten kenmerk (Y ) normaal verdeeld is en dat de
variantie gelijk is in beide groepen. Een model hiervoor is:

Yij = μi + εij εij ∝ N(0, σ2
ε) i : 1, 2 j : 1, 2, ..., ni (7.1)

Omdat de kosten verschillen, laten we toe dat het aantal metingen per groep verschillend is. We hebben
in totaal N = n1 + n2 metingen.

Het verschil δ = μ2 − μ1 tussen de twee gemiddelden schatten we met het verschil van de steekproef-
gemiddelden:

d = δ̂ = Ȳ2 − Ȳ1 (7.2)

met als steekproefvariantie:

σ2
d = (

1
n1

+
1
n2

)σ2
ε (7.3)

Als Ci de kost voorstelt om een meting in groep i uit te voeren (eventuele selectiekost inbegrepen), dan
is de totale kost:

CT = n1C1 + n2C2 (7.4)

Vraag is hoe we ni optimaal moeten kiezen rekening houdend met het verschil in de kosten. Deze vraag
komt neer op (1) een minimale variantie σ2

d bij een gegeven budget B = CT of (2) een minimale kost
CT bij een vooropgezette σ2

d:

min
{

σ2
d = σ2

ε(
1
n1

+ 1
n2

)
}

↔ CT = n1C1 + n2C2 = B (7.5)
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min {CT = n1C1 + n2C2} ↔ FM = z1−α
2
σd = z1−α

2
σε

√
1
n1

+ 1
n2

= ΔF (7.6)

Dat is een zogenaamde gebonden extremumvraagstuk (constraint extremum problem). We hebben
in het vorige hoofdstuk aangetoond dat we dezelfde oplossing bekomen ongeacht (7.5) of (7.6) het
uitgangspunt is. Eerst geven we de oplossing.

7.2.3 De oplossing

Houden we rekening met de kosten, dan is de optimale verdeling over de groepen:

n1

√
C1 = n2

√
C2 (7.7)

Zijn de kosten gelijk of houden we geen rekening houden met de kosten, dan zijn volgens (7.7) de
groepen gelijk. Dat resultaat is in overeenstemming met de bevindingen uit hoofdstuk 4 (figuur 4.3),
waar we aantoonden dat de variantie van het verschil minimaal is bij:

n = n1 = n2 = N/2 (7.8)

Om uit (7.7) n1 (of n2) expliciet te bepalen, elimineren we n2 (of n1) uit de budgettaire randvoorwaarde
(B = n1C1 + n2C2):⎧⎨

⎩
B = n1C1 + n1

√
C1
C2

C2 = n1

√
C1(

√
C1 +

√
C2)

B = n2

√
C2
C1

C1 + n2C2 = n2

√
C2(

√
C1 +

√
C2)

⇔
{

n1 = 1
(
√

C1+
√

C2)
B√
C1

n2 = 1
(
√

C1+
√

C2)
B√
C2

Hieruit kunnen we de totale steekproefgrootte (No) en de optimale partitie (n1(o), n2(o)) afleiden:

No = n1(o) + n2(o) = B√
C1C2

⇒
{

n1(o) =
√

C2√
C1+

√
C2

No

n2(o) =
√

C1√
C1+

√
C2

No

(7.9)

Rekenvoorbeeld 7.1a: ongelijke kosten bij het vergelijken van groepen
We veronderstellen dat het beschikbare budget (B) 4 336 is. Met C1 = 10 en C2 = 100 , geeft
(7.9) No = 137 met n1(o) = 104 en n2(o) = 33. Om de kosten te minimaliseren, moeten we drie keer
zoveel elementen uit de goedkopere controlegroep nemen.
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7.2.4 Oplossingsmethode 1: inbouwen van de budgettaire randvoorwaarde

Een eerste manier om het gebonden extremumprobleem op te lossen, is de budgettaire randvoorwaarde
inbouwen in de te minimaliseren variantie. Hierdoor voldoet de oplossing automatisch aan de randvoor-
waarde. Restrictie (7.5) inbrengen in de variantie (7.3) door de eerste term door n2 te vervangen, levert
een functie op die alleen afhangt van n1:

σ2
d = σ2

ε(
1
n1

+
C2

B − n1C1
) (7.10)

Afleiden naar n1 en gelijkstellen aan 0, geeft de vergelijking voor het optimum:

∂σ2
d

∂n1
= 0 ⇔ 1

n2
1

=
C2C1

(B − n1C1)2
(7.11)

Aangezien B − n1C1 = n2C2 wegens (7.5), bekomen we na herschikking de voorwaarde (7.7):

1
n2

1

=
C2C1

(n2C2)2
=

C1

C2n2
2

⇔ n1

√
C1 = n2

√
C2 (7.12)

7.2.5 Oplossingsmethode 2: de multiplicatoren van Lagrange

In het vorig voorbeeld lukte het nog om alles te berekenen door een eenvoudige substitutie. Voor meer
complexe gevallen is dat niet meer mogelijk. Er bestaat echter een elegante methode die ook vanuit
conceptueel oogpunt interessant is. Wat we willen is de variantie op de schatter minimaliseren, onder
de randvoorwaarde dat het totaal budget constant blijft. De methode van Lagrange brengt deze twee
voorwaarden samen onder één doelfunctie:

D = σ2
d − λ(CT − B) = σ2

ε

(
1
n1

+ 1
n2

)
− λ ((n1C1 + n2C2) − B) (7.13)

met:

λ: de zogenaamde multiplicator van Lagrange, een evenredigheidsconstante die de variantie
en de kosten in één relatie samenbrengt.

CT : de totale kost.

Deze doelfunctie weegt de twee criteria tegen elkaar af: enerzijds de variantie van de schatter en
anderzijds het budget dat we fixeren. In de wiskundige analyse wordt aangetoond dat het optimum
van deze functie gelijk is aan de gezochte oplossing van het extremumvraagstuk. Een nodige (maar niet
voldoende) voorwaarde bekomen we door deze vergelijkingen af te leiden naar de onbekende parameters
(λ, n1 en n2) en de uitkomst hiervan gelijk aan nul te stellen. Dat geeft een stelstel met drie vergelijkingen
en drie onbekenden.
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Afleiden naar λ en gelijk aan nul stellen, reproduceert de budgettaire randvoorwaarde:

∂D

∂λ
= 0 ⇔ B = Ct = n1C1 + n2C2 (7.14)

Afleiden naar de aantallen n1 en n2 geeft:⎧⎨
⎩

∂D
∂n1

= 0 ⇔ σ2
ε

n2
1

= C1

∂D
∂n2

= 0 ⇔ σ2
ε

n2
2

= C2

(7.15)

Eliminatie van σ2
ε leidt opnieuw tot de basisrelatie (7.7):

n1

√
C1 = n2

√
C2

7.2.6 Bespreking van het optimum

Om de bespreking te vereenvoudigen is het handig een parameter a te definiëren, die de relatieve kost
uitdrukt van de groepen ten opzichte van een referentiekost C:

C1 = aC & C2 = C/a ⇒ C1C2 = C2&C1/C2 = a2 (7.16)

Ongeacht de waarde van a blijft dan volgens (7.9) de totale steekproef gelijk (No = B/C), maar we
zien hoe naargelang de waarde van a de steekproef in de richting van groep 1 of 2 verschuift:

n1(o) =
1

a + 1
B

C
↔ n2(o) =

a

a + 1
B

C
(7.17)

Substitutie van (7.9) en (7.16) in de variantie (7.3) geeft de optimale variantie als een product van een
constante (σ2

ε

/
No) en een term die alleen afhankelijk is van de kostenverhoudingen:

σ2
d;0 = σ2

ε(
√

C1+
√

C2)2

B = σ2
ε

No

(
√

aC+
√

C/a)2

C = σ2
ε

No

(a+1)2

a (7.18)

Hieruit volgt dat bij een vast budget de variantie het kleinst is, als de meetkosten van de groepen
gelijk zijn (a = 1). Naarmate de kosten divergeren, zal bij een gelijk budget de variantie toenemen.
Uit (7.6) en (7.18) kunnen we het budget afleiden nodig om een foutmarge ΔF te realiseren bij een
betrouwbaarheidsniveau (1 − α)%:

Steekproefgrootte en kosteneffectiviteit – Hoofdstuk 7 – 87



BF ;o =
z2

1−α
2

Δ2
F /σ2

ε
(
√

C1 +
√

C2)2 =
z2

1−α
2

Δ2
F /σ2

ε
C (1+a)2

a (7.19)

Of het budget om bij een significantieniveau α minimaal een effect ΔH te detecteren met een onder-
scheidend vermogen π (5.6):

BH;o =
(z

1−α
2

+zπ)2

Δ2
H/σ2

ε
(
√

C1 +
√

C2)2 =
(z

1−α
2

+zπ)2

Δ2
H/σ2

ε
C (1+a)2

a (7.20)

Formule (7.20) kunnen we expliciet afleiden. Ten opzicht van (7.19) is de term zπ bijgekomen en is ΔF

vervangen door ΔH net zoals bij de overgang van (4.10) naar (5.9).

Met formules (7.19) en (7.20) kunnen we evalueren in hoeverre het beschikbare budget volstaat om
de gewenste precisie of onderscheidend vermogen te halen. Naarmate de kosten van de twee groepen
verder uit elkaar liggen, stijgt het vereiste budget.

Rekenvoorbeeld 7.1b: ongelijke kosten bij het vergelijken van groepen
De basisgegevens zijn: C1 = 10, C2 = 100, ΔH/σε = 0.56, α = 5% (z1−α

2
= 1.96) en π = 80%

(zπ = 0.84). Uit (7.20) volgt dat het nodige budget 4 336 is. Met deze kostprijs als uitgangspunt
vonden we in rekenvoorbeeld 7.1a No = 137 met n1 = 104 & n2 = 33.

7.2.7 Analyse van het optimum

We vergelijken steekproefgrootte Nb als we ondanks de kostenverschillen de groepen toch even groot
nemen. Er geldt Nb ≤ No. Immers:

B =
Nb

2
(C1 + C2) ⇔ Nb =

2B

C1 + C2
=

2a

a2 + 1
B

C
≤ B

C
= No (7.21)

De reden is dat bij een ongelijke groepsverdeling de variantie minder gunstig is. Om dat te compenseren,
hebben we meer herhalingen nodig. Toch is deze onevenwichtige verdeling goedkoper omdat we veel
meer meten van de goedkoopste groep. We kunnen het verschil expliciet bepalen. Bij gelijke groepen is
het corresponderende budget BH;b om te toetsen:

BH;b =
2(z1−α

2
+ zπ)2

Δ2
H

/
σ2

ε

(C1 + C2) =
2(z1−α

2
+ zπ)2

Δ2
H

/
σ2

ε

C
a + 1

a
(7.22)
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Bijgevolg:

1 ≤ BH;b

BH;o
= 2(C1+C2)

(
√

C1+
√

C2)2
= 2(1+a2)

(1+a)2
≤ 2 (7.23)

We kunnen tot de helft van het budget uitsparen met een ongebalanceerde steekproef.

Rekenvoorbeeld 7.1c: ongelijke kosten bij het vergelijken van groepen
Voordien hebben we het gewenste budget 4 336 al afgeleid en No = 137 = 104 + 33 als we rekening
houden met de kosten. De relatieve meerkost voor gelijke groepen is volgens (7.23) 1.27 of we hebben

5 506 nodig. Uit (7.21) volgt dat Nb = 100, met 50 eenheden per groep. Hierdoor hebben we
anderhalve keer meer eenheden voor de behandelde groep en in sommige gevallen is de meerprijs te
verantwoorden. Dat is echter een inhoudelijke keuze, maar het voordeel van deze berekening is wel dat
we de beslissing numeriek onderbouwen.

7.3 Optimalisatie van een gestratificeerde steekproef

7.3.1 Probleemstelling

De doelpopulatie van een studie is opgebouwd uit deelpopulaties, elk met eigen karakteristieke ken-
merken. Om per deelpopulatie een bepaalde precisie te halen, moeten we uit elke deelpopulatie apart
een voldoende grote steekproef trekken. Dat proces noemen we stratificatie van de populatie en elke
deelpopulatie is een stratum. Maar ook wanneer we gëınteresseerd zijn in een globale schatting voor de
volledige doelpopulatie kan het zinvol zijn om een gestratificeerde steekproef te nemen om de resultaten
te combineren in een globale schatting voor de totale populatie. Vraag is dan hoe we het best onze
inspanningen verdelen.

7.3.2 Het model

We veronderstellen dat de populatie is opgebouwd uit K deelpopulaties of strata en we duiden elk
stratum aan met het symbool k.

k : 1, 2, . . . , K (7.24)

De fractie die elk stratum van de populatie inneemt is fk waarvan de som 1 is:∑
k

fk = 1 (7.25)

Gaat het over individuen, dan stelt een fractie het aandeel individuen in elk stratum voor. Bij gebieden
is de fractie het aandeel in de totale oppervlakte.
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Elk stratum heeft voor een bepaalde variabele Y een eigen gemiddelde μk en een eigen variantie σ2
k .

De waarnemingen in elk stratum k veronderstellen we normaal verdeeld:

Ykj = μk + εkj j : 1 → nk εkj ∝ N(0, σ2
k) (7.26)

met:

Ykj: waarnemingen j van de variabele Y in stratum k

μk: gemiddelde waarde van Y voor elk stratum k

εkj: ruisterm, σ2
k: variantie van Y voor elk stratum k

nk: het aantal waarnemingen in elk stratum k

We willen het gemiddelde μ• voor de hele populatie schatten. Het globale gemiddelde is gelijk aan de
gewogen som van de gemiddelden van de strata μk en hun gewicht fk:

μ• =
∑

k

fkμk (7.27)

Een onvertekende schatter hiervan is:

μ̂• = Ȳ• =
∑

k

fkȲk (7.28)

met als steekproefvariantie:

σ2
Ȳ• =

∑
k

f2
k

σ2
k

nk
(7.29)

De vraag is hoe we deze steekproefvariantie kunnen minimaliseren, rekening houdend met de verschillen
in kostprijs Ck tussen de strata. De totale kost is:

CT =
∑

k

nkCk (7.30)

7.3.3 De doelfunctie

Als we uitgaan van een vast budget B, hebben we een gebonden extremum vraagstuk. Met de methode
van Lagrange kunnen we de variantie die we willen minimaliseren en de randvoorwaarde voor de kosten
samenbrengen in één doelfunctie:

D = σ2
Ȳ•

− λ(CT − B) =
∑
k

f2
k

σ2
k

nk
− λ(

∑
k

nkCk − B) (7.31)
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Om te bepalen waar de doelfunctie minimaal wordt, leiden we (7.31) partieel af naar de onbekende
parameters λ en nk en stellen we de afgeleiden gelijk aan nul. De eerste afleiding naar λ reproduceert
de budgettaire randvoorwaarde:

∂D

∂λ
= 0 ⇔ B = CT =

∑
k

nkCk (7.32)

Afleiden naar de aantallen geeft:

∂D

∂nk
= 0 ⇔ f2

k

σ2
k

n2
k

= λCk ⇔ f2
k

σ2
k

Ckn
2
k

= λ (7.33)

Na eliminatie van λ en herschikking bekomen we een veralgemening van (7.7):

nk

√
Ck

σkfk
= nk′

√
Ck′

σk′fk′
∀k, k′ (7.34)

7.3.4 Oplossing van het stelsel

Voor het vervolg is het handig om volgende gewichtscoëfficiënten in te voeren:

wk = σkfk√
Ck

(7.35)

Bijgevolg:

nk′ =
wk′

wk
nk (7.36)

Vermenigvuldiging van nk′ met de kosten Ck′ en sommeren, geeft het totale budget en hieruit kunnen
we nk berekenen en uiteindelijk de totale steekproefgrootte (de overgang aangeduid door het sterretje
is geldig omdat sommeren over k′ hetzelfde is als sommeren over k):

B =
∑
k′

Ck′nk′ =

(∑
k′

Ck′wk′

)
nk

wk

∗⇒ nk =
wk∑

k

Ckwk
B (7.37)

Hieruit kunnen we de totale steekproefgrootte berekenen voor een gegeven budget:

No =
∑
k

nk =

∑
k

wk∑
k

Ckwk
B (7.38)
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Als we (7.38) terugsubstitueren in (7.37) en B elimineren, dan krijgen we de optimale verdeling over de
strata als een veralgemening van (7.9).

nk(o) = pkNo met : pk = wk∑
k

wk
(7.39)

7.3.5 Bespreking en rekenvoorbeeld

De parameters pk geven de optimale partitie van de steekproef over de strata. Deze fracties zijn recht
evenredig met de gewichten wk gedefinieerd in (7.35). Deze gewichten zijn:

Omgekeerd evenredig met de vierkantswortel uit Ck

√
Ck. Dat is logisch. Hoe hoger de kosten,

hoe minder we zullen geneigd zijn om het stratum te bemonsteren.

Recht evenredig met het aandeel fk van elk stratum. Ook dat kunnen we begrijpen. Als het
aandeel van een stratum groot is, dan zal de schatting van het gemiddelde in dat stratum een
grote impact hebben op de schatting van het populatiegemiddelde (7.28). Bijgevolg moeten we
hier proportioneel een groter aantal steekproefpunten bemonsteren.

Recht evenredig met de spreiding σk van het stratum. Dat is intüıtief misschien minder duidelijk,
maar de onderliggende reden is dat een grote variantie in een stratum een negatieve impact heeft op
de variantie van de schatter (7.29). Om de variantie te drukken, hebben we er dus belang bij in de
heterogene strata een grotere steekproef te nemen dan in de homogene. Een extra steekproefpunt
in een homogeen stratum draagt minder bij dan een steekproefpunt in een heterogeen stratum.

Rekenvoorbeeld 7.2a
In tabel 7.1 zijn de gewichten en de partitie al berekend. De lezer kan deze waarden eenvoudig verifiëren.
Belangrijker is de interpretatie. We zien dat we de homogene loofbossen meer moeten bemonsteren dan
hun relatief aandeel in de totale populatie. Dat is het resultaat van twee antagonistische factoren: de
standaardafwijking is duidelijk groter dan in de andere bostypes (zie tabel 7.1), maar ook de kosten zijn
hoger. Het aandeel in de stratificatie is hoger dan het aandeel in de populatie. Dat impliceert dat het
effect van de grotere standaardafwijking hier sterker doorweegt dan de hogere kosten.

7.3.6 De variantie van de schatter in het optimum

In werkelijkheid kunnen we de optimale waarden uit (7.39) niet exact toepassen, omdat we moeten
afronden naar een geheel getal. Om de afleidingen niet te complex te maken, zullen we voor de verdere
berekeningen hiermee geen rekening houden. Onderstaande afleidingen moeten we dus beschouwen als
(goede) vuistregels (zoals altijd in deze leidraad).
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De (minimale) variantie van de schatter in het optimum bekomen we door in (7.29) de optimale waarden
voor de steekproefgrootte (7.39) in de strata in te voeren. Hiertoe herschrijven we eerst (7.29) in functie
van de gewichtscoëfficiënten:

σ2
Ȳ• =

∑
k

Ck
w2

k

nk
(7.40)

Substitutie van (7.39) leidt tot volgende relatief eenvoudige formule:

σ2
Ȳ•;o

=

(∑
k

wk

)(∑
k

Ckwk

)
No

=

(∑
k

Ckwk

)2

B (7.41)

Als we een bepaalde foutmarge voorop zetten ΔF = z1−α
2
σȲ•;o, dan is het gewenste budget:

BF =
z2

1−α
2

Δ2
F

(∑
k

Ckwk

)2

(7.42)

We kunnen ook de (benaderende) formule afleiden om een bepaald effect te detecteren:

BH =

(
z
1−α

2
+zπ

)2

Δ2
H

(∑
k

Ckwk

)2

(7.43)

Rekenvoorbeeld 7.2b
Het effect dat we willen detecteren is ΔH = 20 bij α = 0.05 en π = 0.8. Uit tabel 7.2 kunnen we afleiden

dat
∑
k

Ckwk ≈ 147 en
(
z1−α

2
+ zπ

)2
= 7.85. Hieruit volgt voor het gewenste budget: BH = 423.2.

Uit (7.38) volgt dan de bijhorende steekproefgrootte No = 316 die we volgens de verdeelsleutel in
rekenvoorbeeld 7.2a moeten verdelen: 181 + 110 + 10 + 15.

7.3.7 Analyse van het optimum

De vraag is hier wat we verliezen als we de steekproefgrootte voor alle strata gelijk kiezen. In dat geval
is n = nk. De kosten en de variantie (7.40) hiervoor zijn:

CT = n
∑

k

Ck = B (7.44)
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σ2
Ȳ•;b =

1
n

∑
k

Ckw
2
k =

(
1
B

∑
k

Ck

) (∑
k

Ckw
2
k

)
(7.45)

Om dezelfde foutmarge te bereiken is volgend budget nodig:

B′
F =

z2
1−α

2

Δ2
F

(∑
k

Ck

) (∑
k

Ckw
2
k

)
(7.46)

De relatieve meerkost is dan:

B′
F

BF
=

(∑
k

Ck

)(∑
k

Ckw2
k

)
(∑

k
Ckwk

)2 (7.47)

Bijzondere gevallen

Als alle strata even groot zijn (fk = f), de varianties gelijk (σ2
k = σ2) en de kosten even groot

(Ck = C), dan wordt B′
F = BF (zoals het hoort):

B′
F

BF
=

(∑
k

C

) (∑
k

f2σ2

)
(∑

k

√
Cσf

)2 =
K2

K2
= 1 (7.48)

Als alleen de kosten verschillen, dan kunnen we hieruit afleiden dat we tot een factor K meer
zullen betalen, als we geen rekening houden met de kostenstructuur.

B′
F

BF
=

(∑
k

Ck

)
K

(∑
k

√
Ck

)2 (7.49)

7.3.8 Bijzonder geval: de kenmerken van de strata zijn gelijk

Veronderstel dat de varianties overal gelijk zijn (σ2
k = σ2) en de kosten even groot (Ck = C). Dan

bekomen we op basis van (7.38) en (7.39):

No = B
C & nk = fk

B
C (7.50)
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Het aantal steekproefpunten per stratum is evenredig met de grootte van het stratum. Een aselecte
steekproef over de hele populatie zou min of meer tot hetzelfde resultaat leiden, behalve dat we geen
garantie hebben dat ook de kleinere strata vertegenwoordigd zijn. Maar misschien is de opsplitsing in
strata onnodig aangezien de strata niet wezenlijk verschillen van elkaar. Want er is ook een risico aan
de stratificatie. Als we het relatief aandeel van de populatie niet goed kennen, dan is de schatter (7.28)
niet meer onvertekend.

Interessant is om na te gaan wat het gevolg is als we de steekproef in alle strata, ook de kleinere, toch
even groot nemen, bijvoorbeeld omdat we in elk stratum een voldoende precieze schatting willen. In dat
geval wordt formule (7.47):

B′
F

BF
= (

∑
k

f2
k )K (7.51)

Veronderstel dat één stratum heel groot is (bijvoorbeeld f1
∼= 1) relatief tot de anderen, dan zal het

budget bijna K keer zo groot zijn om eenzelfde foutmarge te halen. Dat is logisch omdat we bij een
aselecte steekproef vrijwel uitsluitend uit het grootste stratum zullen selecteren, terwijl we nu in alle
strata evenveel punten nemen. Dat is alleen zinvol als we ook over de kleinste strata even precieze
informatie nodig hebben.

7.4 Optimalisatie van een getrapte steekproef

7.4.1 Probleemstelling

Soms hebben we te maken met een getrapte steekproef. Bij de getrapte steekproef worden een aantal
steekproefmethodes gecombineerd. De populatie wordt opgedeeld in clusters of in strata, enkele clusters
of strata worden uit de populatie aselect geselecteerd en hierbinnen wordt een steekproef genomen.
Eventueel kan dat proces nog een (paar) keer herhaald worden. In de theoretische afleiding zullen we
met drie niveaus werken en rekenvoorbeeld 7.3 als voorbeeld nemen om de gedachten te vestigen.

7.4.2 Het model

De waarnemingen van rekenvoorbeeld 7.3 modelleren we als volgt:

Yijk = μ + τi + γij + εijk (7.52)

met:

Yijk: waarneming (concentratie cadmium in een mengmonster van bladeren).

μ: globale gemiddelde (cadmiumconcentratie in bladeren) voor de populatie (verbossingen op
baggergronden).

Steekproefgrootte en kosteneffectiviteit – Hoofdstuk 7 – 95



τi ∝ N(0, σ2
τ ): effect van het steekproefpunt (baggerterrein). Elk terrein heeft eigen kenmer-

ken die ervoor zorgen dat het gemiddelde voor dat terrein verschilt van het globale
gemiddelde. We modelleren het terreineffect als een toevalsveranderlijke τi die normaal
verdeeld is met een gemiddelde 0 en een variantie σ2

τ . De gemiddelde waarde voor een
terrein i is dus: μ + τi.

γij ∝ N(0, σ2
γ): effect van het meetpunt. Een terrein is niet homogeen en een lokaal meetpunt

zal verschillen ten opzichte van de gemiddelde terreinwaarde. De grootte van σ2
γ is een

maat voor de heterogeniteit binnen het baggerterrein.

εijk ∝ N(0, σ2
ε): toevallig effect geassocieerd met de meting. Deze term omvat de individuele

verschillen tussen de bomen, de bemonstering binnen een boom en eventuele meetfouten.

Aan elk niveau is een ruisterm verbonden die we karakteriseren met de variantie. We veronderstellen
dat de variantiecomponenten σ2

γ en σ2
ε gelijk zijn voor alle baggerterreinen. Ook verwaarlozen we de

ruimtelijke autocorrelatie tussen de meetpunten. Deze aannames zijn veronderstellingen die niet altijd
opgaan. Toch geeft dit vereenvoudigd model al een eerste beeld van hoe de verschillende ruistermen de
precisie van de schattingen bëınvloeden en hoe hun relatieve grootte het meest efficiënte ontwerp van
de getrapte steekproef bepaalt.

Rekenvoorbeeld 7.3a: de grootte van de variantietermen
Uit de gegevens van tabel 7.2 halen we: {

σ2
τ ≈ 2.5σ2

γ

σ2
ε ≈ 5σ2

γ
(7.53)

De eerste vergelijking drukt uit dat de variantie tussen de terreinen groter is dan binnen de terreinen.
Dat is heel dikwijls het geval. Ook de variabiliteit van boom tot boom nemen we veel groter dan de
variantie binnen het terrein wegens de grote verschillen tussen boomsoorten in de opname van cadmium.
Ook leeftijd en genetische verschillen spelen een rol.

We zouden ons kunnen beperken tot één boomsoort om de variantie σ2
ε te verkleinen. Maar in eerste

instantie willen we een globaal beeld krijgen van hoeveel cadmium via opname in de bladeren en
vervolgens bladval in de strooisellaag terecht komt en potentieel verder in het leefmilieu verspreid wordt.
Hiertoe is een steekproef van alle bomen (en struiken) noodzakelijk. In een volgend onderzoeksstadium
kunnen we meer gericht de informatie per boomsoort analyseren om op basis daarvan eventueel specifieke
boomsoorten te promoten of selectief te verwijderen.

7.4.3 Schatten van het gemiddelde

Op basis van de waarnemingen kunnen we het (ongekende) gemiddelde μ schatten door eerst per meet-
punt j het gemiddelde te berekenen over alle bomen k, vervolgens het gemiddelde per steekproefpunt i
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te nemen en ten slotte over de steekproef uit te middelen. Indien geen waarnemingen ontbreken, komt
dat neer op de som van alle waarnemingen gedeeld door het totaal aantal waarnemingen p.m.n:

μ̂ = Ȳ••• =
1
p

P∑
i=1

(
1
m

m∑
j=1

(
1
n

n∑
k=1

Yijk)) =
1
p

P∑
i=1

(
1
m

m∑
j=1

Ȳij•) =
1
p

P∑
i=1

Ȳi•• =
1

pmn

∑
i,j,k

Yijk (7.54)

De variantie van deze schatter is:

σ2
Ȳ =

1
p
(σ2

τ +
1
m

(σ2
γ +

1
n

σ2
ε)) =

1
p
σ2

τ +
1

pm
σ2

γ +
1

pmn
σ2

ε (7.55)

De variantie van deze schatter weerspiegelt de geneste structuur. Het aantal steekproefpunten (p)
verhogen, verkleint alle termen, het aantal meetpunten (m) heeft effect op de variantie binnen de steek-
proefpunten en het aantal herhalingen (n) reduceert enkel de variantie geassocieerd met de bemonstering
van de bomen.

Verhogen van het aantal steekproefpunten heeft effect op alle niveaus, maar is misschien vanuit een
kostenperspectief niet interessant. Want als we meer kunnen meten op hetzelfde steekproefpunt, dan
moeten we geen extra kosten maken voor verplaatsingen en inrichting van de steekproefpunten. In het
vervolg van deze tekst zullen we deze redenering verder kwantificeren door rekening te houden met de
kostenstructuur.

7.4.4 De kosten

De opdracht is de totale variantie (7.55) zo klein mogelijk te maken, rekening houdend met de kosten.
Hiertoe moeten we in eerste instantie voor elk niveau van de meetprocedure de kost per eenheid bepalen.
Als het om een eenmalige meetcampagne gaat, dan ziet het kostenplaatje er als volgt uit:

Op het eerste niveau omvat de kost Cτ de verplaatsing naar een steekproefpunt en de algemene
verkenning en inrichting van het baggerterrein.

Op het tweede niveau selecteren we binnen elk steekproefpunt de meetpunten. Per meetpunt is
hiermee een kost Cγ verbonden.

Het derde niveau omvat de selectie van de meetobjecten, de bomen dus, het maken van een
mengmonster per boom en de chemische analyse. Per boom resulteert dat in een kost Cε.

Op basis van deze kosten per eenheid kunnen we de totale kost berekenen:

CT = p(Cτ + m(Cγ + nCε)) = pCτ + pmCγ + pmnCε (7.56)

Cγ + nCε is de totale kost geassocieerd met een meetpunt: de basiskost Cγ plus de bemonsteringskost
van n bomen. Analoog is Cτ + m(Cγ + nCε) de totale kost van een steekproefpunt: de basiskost Cτ

plus de kost voor het bemonsteren van m meetpunten.
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Rekenvoorbeeld 7.3b: de relatieve kosten
In tabel 7.2 hebben we volgende veronderstellingen gemaakt in verband met de kosten:{

Cτ ≈ Cε

Cτ ≈ 10Cγ
(7.57)

De kosten verbonden aan de selectie van een steekproefpunt (reiskosten en inrichtingskosten) en de
kosten verbonden aan een herhaling (analysekosten) zijn ongeveer gelijk. De kosten geassocieerd met
de keuze van een meetpunt liggen veel lager. Eens we op een baggerterrein zijn aangekomen, is de kost
voor het selecteren van een extra meetpunt immers veel geringer.

7.4.5 De doelfunctie (het gebonden extremumvraagstuk)

Om na te gaan hoe we optimaal de steekproef opbouwen, gaan we uit van een vast budget B. De
randvoorwaarde waarbij we de totale variantie (7.55) willen minimaliseren, is:

CT = B (7.58)

Dat is opnieuw een gebonden extremumvraagstuk dat we kunnen oplossen met de methode van Lagran-
ge. Hierbij definiëren we de doelfunctie als volgt:

D = σ2
T + λ(CT − B) (7.59)

Om het extremum van de doelfunctie te vinden, berekenen we de partieel afgeleiden naar alle onbekende
parameters p, m, n en λ en stellen we die afgeleiden gelijk aan nul. Hieruit bekomen we een stelsel met
vier vergelijkingen en vier onbekenden. Oplossing van het stelsel geeft de optimale ontwerpwaarden.

Partieel afleiden van (7.59) naar λ en gelijk stellen aan nul, geeft de budgettaire randvoorwaarde (7.58):

∂D

∂λ
= 0 ⇒ B = CT = p(Cτ + m(Cγ + nCε))) (7.60)

In het optimum zal de tweede term in (7.59) dus wegvallen, zodat de doelfunctie gelijk wordt aan de
optimale variantie:

Do = σ2
T ;o (7.61)

Partieel afleiden naar de andere parameters en gelijk aan nul stellen, vult het stelsel van vergelijkingen
verder aan: ⎧⎪⎨

⎪⎩
∂D
∂p = 0 ⇒ 1

p2 (σ2
τ + 1

m(σ2
γ + 1

nσ2
ε)) = λ(Cτ + m(Cγ + nCε)))

∂D
∂m = 0 ⇒ 1

p( 1
m2 (σ2

γ + 1
nσ2

ε)) = λp(Cγ + nCε)
∂D
∂n = 0 ⇒ 1

p( 1
m( 1

n2 σ2
ε)) = λpmCε

(7.62)
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7.4.6 Analytische oplossing van het stelsel

Het stelsel analytisch oplossen is geen sinecure en is zeker niet de essentie. Voor de gëınteresseerde lezer
geven we heel beknopt de stappen. Anderen kunnen dit deel zonder problemen overslaan want in de
volgende paragraaf herhalen we het resultaat van de berekeningen. Als we in (7.62) de eerste vergelijking
links en rechts met p vermenigvuldigen, de tweede vergelijking met m en de derde vergelijking met n,
dan bekomen we: ⎧⎪⎨

⎪⎩
1
pσ2

τ + 1
pmσ2

γ + 1
pmnσ2

ε = λ(pCτ + pmCγ + pmnCε)
1

pmσ2
γ + 1

pmnσ2
ε = λ(pmCγ + pmnCε)

1
pmnσ2

ε = λpmnCε

(7.63)

Met de kleuren geven we aan welke termen tegen elkaar wegvallen. De blauwe termen in de eerste en
tweede vergelijking vallen tegen elkaar weg wegens de derde vergelijking. De magenta termen in de
eerste vergelijking vallen weg wegens de tweede vergelijking. Dat geeft:⎧⎪⎪⎨

⎪⎪⎩
1
pσ2

τ = λpCτ ⇒ λ = σ2
τ

p2Cτ

1
pmσ2

γ = λpmCγ ⇒ λ = σ2
γ

p2m2Cγ

1
pmnσ2

ε = λpmnCε ⇒ λ = σ2
ε

p2m2n2Cε

(7.64)

Eliminatie van λ leidt tot de optimale mo (het aantal meetpunten) en no (het aantal bomen):

λo =
σ2

τ

p2Cτ
=

σ2
γ

p2m2Cγ
=

σ2
ε

p2m2n2Cε
⇒

⎧⎨
⎩

mo =
√

Cτ σγ√
Cγστ

no =
√

Cγσε√
Cεσγ

(7.65)

Substitutie van deze oplossingen in de randvoorwaarde (7.60) geeft po:

po =
B

Cτ + mo(Cγ + noCε)
(7.66)

Hierin mo en no vervangen op basis van (7.65) geeft po louter en alleen in termen van het budget, de
kosten en de variantiecomponenten:

po =
B

Cτ

√
Cτστ

στ

√
Cτ + σγ

√
Cγ + σε

√
Cε

(7.67)
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7.4.7 Bespreking van de resultaten

Samengevat zijn de optimale waarden voor m en n , waaruit we vervolgens p afleiden:

⎧⎨
⎩

mo =
√

Cτ σγ√
Cγστ

no =
√

Cγσε√
Cεσγ

⇒ po = B
Cτ

√
Cτ στ

στ
√

Cτ+σγ

√
Cγ+σε

√
Cε

(7.68)

Hieruit kunnen we het totaal aantal herhalingen (en chemische analyses) No afleiden:

No = po.mo.no = B
Cε

σε
√

Cε

στ
√

Cτ+σγ

√
Cγ+σε

√
Cε

(7.69)

Deze uitkomsten zijn nogal verrassend. Het budget heeft enkel een invloed op po, maar niet op de
verdeling van de inspanningen over de verschillende niveaus (mo en no). Ongeacht het budget ligt het
aantal meetpunten per steekproefpunt en het aantal herhalingen per meetpunt vast. Hiermee is ook de
totale kostprijs per steekproefpunt ondubbelzinnig bepaald, namelijk Cτ + mo(Cγ + noCε). Dat is geen
algemene regel. De reden is dat alle kosten lineaire functies zijn van de aantallen. Soms nemen de kosten
af per eenheid en dan kan voor een bepaald budget een andere verdeling optimaal zijn.

Een tweede opvallend punt is dat zowel voor het aantal herhalingen als het aantal meetpunten, alleen
de kosten en de variantietermen van het “eigen” en het hogere niveau een rol spelen. Voor het aantal
herhalingen moeten we alleen kijken naar de parameters van de herhalingen (het eigen niveau) en van de
meetpunten (het hogere niveau). Het aantal meetpunten is alleen afhankelijk van de parameters van de
meetpunten (het eigen niveau) en van de steekproefpunten (het hogere niveau). Voor elk niveau apart
kunnen we het optimum bepalen. We kunnen de methode ook uitbreiden naar een getrapte steekproef
met meer dan drie niveaus.

Ten derde hangt het optimum alleen af van de verhoudingen van kosten en spreidingen. Hoe hoger de
kost voor een bepaald niveau ten opzichte van het hoger niveau, des te minder eenheden we van dat
niveau mogen nemen. Maar tegelijk geldt dat hoe hoger de relatieve spreiding op een bepaald niveau
is, des te meer eenheden van dat niveau nodig zijn. Hier zien we hoe kosten en precisie tegen elkaar
afgewogen worden. Als de kost op een bepaald niveau relatief groot is ten opzichte van het hogere
niveau, dan verkiezen we op het hogere niveau meer te meten om de kosten te drukken. Maar als de
variantieterm relatief groot is, dan hebben we er voordeel mee op dat niveau meer te meten om de
variantie te drukken.
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7.4.8 Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 7.3c: de verdeling van de steekproef over de schaalniveaus
We maakten volgende veronderstellingen: Cτ ≈ 10Cγ , Cε ≈ 10Cγ , σ2

τ ≈ 2.5σ2
γ en 5σ2

γ ≈ σ2
ε . Substitutie

in (7.65) geeft: ⎧⎪⎨
⎪⎩

mo =
√

Cτ σγ√
Cγστ

=
√

10Cγσγ√
Cγ

√
2.5σγ

= 2

no =
√

Cγσε√
Cεσγ

=
√

Cγ

√
5σγ√

10Cγσγ
= 1/

√
2 → 1

Het optimaal aantal herhalingen no < 1 en dat kan natuurlijk niet en dus stellen we no = 1.

Conclusie: per steekproefpunt moeten we optimaal twee meetpunten selecteren en per meetpunt één
boom. De derde “trap” van de steekproef valt weg: we moeten per terrein twee niet-geclusterde bomen
selecteren. De reden is dat de kost om een tweede meetpunt te selecteren binnen een terrein (=
steekproefpunt) klein is in verhouding tot de analysekosten verbonden aan een herhaling. Bomen die ver
uit elkaar staan geven meer informatie.

Rekenvoorbeeld 7.4: bepaling van een polluent in paling
We starten van basisformules (7.68), waarbij we afronden naar boven:⎧⎨

⎩ mo =
√

Cp

Cm

σm
σp

=
√

5
20

3.77
6.00 = 0.314 → 1

no =
√

Cm
Cn

σn
σm

=
√

20
2

4.59
3.77 = 3.85 → 4

⇒ po =
2000

50 + 1.200 + 1.4.20
= 6.06 → 6

Conclusie: per rivier kunnen we 6 palingen vangen. Per paling moeten we slechts één keer een preparaat
maken dat we vier keer laten uitlezen.

7.4.9 Berekening van het budget om een bepaalde precisie te halen

Interessant is om in de optimale situatie te kijken hoe groot de variantie op de schatter is. Als we mo

en no uit (7.68) substitueren in (7.55), dan bekomen we na uitwerking:

σ2
Ȳ =

στ√
Cτpo

(
√

Cτστ +
√

Cγσγ +
√

Cεσε) (7.70)

Hierin po uit (7.68) vervangen en uitwerken, geeft:

σ2
Ȳ

=
(
√

Cτ στ+
√

Cγσγ+
√

Cεσε)2

B (7.71)
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Hieruit volgt het gewenste budget voor een foutmarge ΔF = z1−α
2
σȲ :

BF =
z2

1−α
2

Δ2
F

(
√

Cτστ +
√

Cγσγ +
√

Cεσε)2 (7.72)

en (naar analogie) voor het onderscheidend vermogen:

BH =
(z

1−α
2

+zπ)2

Δ2
H

(
√

Cτστ +
√

Cγσγ +
√

Cεσε)2 (7.73)

Deze formules maken transparant hoe de totale kost is opgebouwd. De bijdrage van elk niveau is het
product van de vierkantswortel uit de kost met de spreiding. Deze kostenstructuur geeft aan op welk
niveau we ons moeten oriënteren om het ontwerp efficiënter te maken.

Rekenvoorbeeld 7.2d: analyse van de relatieve kosten
Invoeren van de relatieve verhoudingen van de varianties geeft:

σ2
Ȳ = (5 + 1 + 5

√
2)2

Cγσ2
γ

B

Conclusie: hieruit blijkt dat we moeten proberen het eerste en derde niveau te optimaliseren.

7.5 Tot besluit

Gen enkele formule die we hier afgeleid hebben, is nieuw. Maar we hebben wel geprobeerd een aantal
veel voorkomende gevallen op een compacte manier samen te brengen als een eerste aanzet. In de
literatuurlijst achteraan zijn een aantal werken opgenomen die hier veel verder op ingaan.

102 – Hoofdstuk 7 – Steekproefgrootte en kosteneffectiviteit



(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

FASE V: 
Laatste voorbereidingen, 
implementatie en 
kwaliteitszorg

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het beleid en de 
informatiebehoeften van de andere doelgroepen.
(2)  De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de vorm-
vereisten en de verspreiding van de eindproducten.

PROCESCRITERIA

(1) Een voldoende analyse van het gegevensgebruik i.f.v. de beslissingsmomenten van het 
beleid en de informatiebehoeften van de andere doelgroepen.

(2) De productdifferentiatie is voldoende gemotiveerd en er is een visie ontwikkeld op de 
vormvereisten en de verspreiding van de eindproducten.

Hoofdstuk 8:
Appendices



8.1 Lijst met de voornaamste symbolen

B; C Beschikbaar budget; kosten
f Effectgrootte bij G*power.
FM Foutmarge
N ; NR Totale steekproefgrootte; Steekproefgrootte in de referentiesituatie. Teller in de formules

van de vuistregels.
n Het aantal waarnemingen in een groep. Voor twee groepen hebben we respectievelijk

n1 en n2. Als deze twee groepen even groot zijn dan is n = n1 = n2 en is de totale
steekproefgrootte N = 2n.

PV Actuele waarde (present value)
Fϑ̂ Evenredigheidsconstante
b0; b1 Geschatte regressieparameters
H0; Ha Nulhypothese en alternatieve hypothese

α / β Risico op een Type I-fout / Type II-fout
π = 1 − β Onderscheidend vermogen
μ Gemiddelde waarde
ρ / σ / σ2 Correlatie / standaardafwijking / variantie
ε Ruisterm met gemiddelde waarde 0 en standaardwijking σε of variantie σ2

ε . Heel dikwijls
veronderstellen we dat deze term normaal verdeeld is: ε ∝ N(0, σ2

ε)
η2 Ontwerpfactor: noemer in de vuistregels voor een steekproefberekening.
ϕ2 Configuratiefactor: vertaalt de invloed van de steekproefopzet in één getal.
ΔF Maximale foutmarge (FM) ingesteld bij schatten parameters
ΔH Minimaal effect ingesteld bij toetsen hypothesen
ΔF /σε of ΔH/σε Gestandaardiseerde foutmarge of effect
β0; β1 Werkelijke regressieparameters
λ Lagrange multiplicator
ϑ De parameter waarin we gëınteresseerd zijn
τ Toetsingsgrootheid

N(μ, σ2) Normale distributie met gemiddelde μ en variantie σ2

N(0, 1) Standaardnormale distributie (met gemiddelde 0 en variantie 1) met percentielen zp (p%
van de standaardnormale distributie ligt lager dan zp)

tν t-distributie met ν vrijheidsgraden (degrees of freedom)
E[ ] Verwachte waarde (expected value) v/e stochastische variabele
V ar[ ] Variantie (variance) v/e stochastische variabele
r = ρ̂ / s = σ̂ Schatting van de correlatie / standaardafwijking
Ȳ Gemiddelde waarde
SS Kwadratensom (Sum of Squares). SSTot = total sum of squares; SSE = error sum of

squares (SS rondom het model); SSR = regression sum of squares (SS verklaard door
het regressiemodel)

MS Gemiddelde kwadratensom (Mean Sum of Squares). MSE = mean square error (wordt
gebruikt om de ruis van de gegevens te schatten).

R2 Determinatiecoëfficiënt (coefficient of determination)
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8.2 Afleiding van de starformule voor het toetsen van
hypothesen

De nulhypothese H0 stelt dat ϑ0 de werkelijke waarde is voor de parameter ϑ, de alternatieve hypothese Ha dat
ϑ = ϑa = ϑ0. We toetsen bij een significantieniveau α en willen een onderscheidend vermogen π om minimaal
het verschil ΔH te detecteren.

ΔH = |ϑa − ϑ0| (8.1)

Als toetsingsgrootheid stellen we voor:
τ = ϑ̂ − ϑ0 (8.2)

Een waarde van τ in de buurt van nul is een indicatie dat H0 waar is. Verschilt τ sterk van nul, dan is H0 wellicht
niet waar. Vraag is hoe de drempelwaarde te kiezen, m.a.w. vanaf welke waarde τ willen we een signaal krijgen dat
we H0 mogen verwerpen. Hiertoe bekijken we distributie van τ . Hierbij gaan we uit van de centrale limietstelling
die aangeeft dat onder heel brede voorwaarden heel wat statistieken normaal verdeeld zijn. Dus:

T ∝ N(μτ , σ2
τ ) (8.3)

Onder H0 is μτ = 0. Met deze referentiedistributie kunnen we de toetsingsgrootheid beoordelen met volgende
beslissingsregel (als we tweezijdig toetsen, d. w. z. als we zowel positieve als negatieve afwijkingen als een indicatie
tegen H0 beschouwen): { |T | ≤ z

1−α
2
στ : H0 niet verwerpen

|T | > z
1−α

2
στ : H0 verwerpen

(8.4)

De kans dat we H0 verwerpen op basis van deze beslissingsregel, is de kans dat de toetsingsgrootheid τ in het
verwerpingsgebied valt. Dus:

π = P (T < −z
1−α

2
στ ) + P (T > z

1−α
2
στ ) (8.5)

Als H0 waar is, is π = α, het risico dat een type I fout maken (want de drempelwaarden zijn zo gekozen). Is H0

niet waar, dan stelt π het onderscheidend vermogen voor, het complement (1−β) van de kans op een type II fout.

Stel nu dat Ha waar is en dat ϑ = ϑa > ϑ0 (de berekening is analoog voor ϑ = ϑa < ϑ0), dan kunnen we
P (T < −z

1−α
2
στ ) verwaarlozen want dan zal τ > 0. Dus wordt (8.5):

π ≈ P (T > z
1−α

2
στ ) (8.6)

Vervanging van τ = ϑ̂ − ϑ0 met τ = (ϑ̂ − ϑa) + (ϑa − ϑ0) en herschikking van (8.6) leidt tot:

π ≈ P (
ϑ̂ − ϑa

στ
> z

1−α
2
− ϑa − ϑ0

στ
) (8.7)
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Als Ha waar is met ϑ = ϑa, dan is de linkerterm in (8.7) standaardnormaal verdeeld:

ϑ̂ − ϑa

στ
∝ N(0, 1) (8.8)

Hiervoor geldt wegens de symmetrie van de normale verdeling (z1−π = zπ):

π = P (
ϑ̂ − ϑa

στ
> z1−π) = P (

ϑ̂ − ϑa

στ
> −zπ) (8.9)

Aangezien de linkerleden in (8.7) en (8.9) gelijk zijn, zijn ook de rechterleden gelijk:

z
1−α

2
− ϑa − ϑ0

στ
≈ −zπ (8.10)

Of na herschikking:

ϑa − ϑo ≈
(
z
1−α

2
+ zπ

)
στ (8.11)

Als we minimaal een bepaald verschil ΔH = ϑa − ϑ0 willen bepalen met een onderscheidend vermogen π en een
significantieniveau α, dan leidt een substitutie in (8.11) tot:

(z
1−α

2
+ zπ)2σ2

τ ≤ Δ2
H (8.12)

Deze formule hebben we gebruikt als startpunt om een formule voor de steekproef af te leiden (5.2).
De laatste vergelijking staat alles in het kwadraat omdat we toch altijd moeten kwadrateren om de formule toe
te passen.

8.3 Grafische gevoeligheidsanalyse met G*power

8.3.1 Inleiding

G*power biedt enkele grafische mogelijkheden om gevoeligheidsanalyses uit te voeren. A.d.h.v. dergelijke analyses
gaan we na hoe de vereiste steekproefgrootte varieert wanneer we instelwaarden zoals α, β, σε, ΔH , . . . veranderen.
Deze verkenning van alternatieven vormt een wezenlijk onderdeel van steekproefgrootteberekeningen. Heel veel
instelwaarden kennen we immers onvoldoende goed op voorhand waardoor we moeten terugvallen op benaderingen
(literatuur, proefproject, andere meetnetten, . . . ).

Om het belang van deze sensitiviteitsanalyses aan te tonen en u voeling te laten krijgen met de principes ervan,
werken we een voorbeeld uit a.d.h.v. G*power. We bouwen hiervoor verder op rekenvoorbeeld 5.1b (monitoring
van een lozingspunt).
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Voor de instelwaarden Δμ0 = 110−100 = 10, σε = 30, eenzijdig toetsen met α = 0.01 en π = 0.99, gaf G*Power
N = 198 ≈ 200. Door nu te klikken op X-Y Plot for a range values, kunnen we grafisch de gevolgen van
de onzekerheden onderzoeken.

8.3.2 De invloed van het ingestelde significantieniveau en onderscheidend vermo-
gen

De eerste vraag die we ons stellen is, wat de invloed is van de scherpe instelwaarden voor het significantieniveau
en het onderscheidend vermogen. Alhoewel we de keuze α = 0.01 en π = 0.99 inhoudelijk kunnen verantwoor-
den, is het toch zinvol de budgettaire consequenties ervan na te gaan. We zouden daarom graag weten welke
steekproefgrootte de meer klassieke instelwaarden (α = 0.05 en π = 0.80, 0.90, 0.95) vereisen.

Hiertoe maken we in het G*power plot-venster volgende keuzes:

Plot (on y axis): Total sample size � with markers (checkbox niet aankruisen)

as a function of: Power (1 − β err prob) from 0.8 in steps of 0.0025 through to 0.99

Plot 2 graph(s)

with α err prob from 0.01 in steps of 0.04

and effect size d at 0.3333333 (automatisch zo ingesteld)

Draw plot leidt tot figuur 8.1. Van deze figuur kunnen we ook de tabel opvragen door het tab-blad Table aan
te klikken. Zowel de figuur als de tabel kunnen we opslaan. Op basis van de tabel zijn verdere verwerkingen
mogelijk of kunnen we een eigen figuur maken die niet mogelijk is met G*power (bijvoorbeeld om de resultaten
van meerdere sensitiviteitsanalyses te combineren in één figuur).

Figuur 8.1: De vereiste steekproefgrootte in functie van het onderscheidend vermogen en het significantieniveau.
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Hieruit blijkt dat de vereiste steekproefgrootte heel sterk stijgt vanaf een onderscheidend vermogen van 90%. Voor
α = 0.01 en π = 0.8 is N ≈ 120, 80 eenheden minder dan wat oorspronkelijk nodig was. Het onderscheidend
vermogen verder laten zakken tot 80% levert een mindere sterke daling van de vereiste steekproefgrootte op
(N ≈ 90). Daarom moeten we goed overwegen of 90% niet voldoende is. Bij α = 0.05 en π = 0.90 komen
we met N = 80 toe. Dat is maar 40% van de oorspronkelijke gevraagde steekproef. Uiteraard moeten we bij
deze afwegingen ook de kosten in rekening brengen. Wat we hier bekijken zijn de variabele kosten. Als de vaste
kosten relatief groot zijn (de basiskost van de studie), dan maakt het misschien niet zoveel uit of we nu 200 of 80
metingen uitvoeren. Maar als de variabele kosten hoog zijn, loont het zeker de moeite heel kritisch na te denken
over de instelwaarden en deze meerkost aan te kaarten bij de opdrachtgever.

8.3.3 De instelwaarde voor het effect

De keuze van de instelwaarde ΔH is heel kritiek voor een steekproefgrootteberekening. Als we het te detecteren
effect te groot instellen, kunnen we een kleiner, maar toch belangrijk effect missen. Maken we de waarde te klein,
dan verspelen we middelen om een klein irrelevant effect te ontdekken. Met figuur 8.2 (gemaakt met G*Power,
maar waarbij de X-as nu de effect size d is) kunnen we beide vragen onderzoeken onder verschillende scenario’s.
Als het gestandaardiseerde effect mag stijgen tot 0.5 (dus anderhalve keer zo groot mag zijn), dan daalt de
gewenste steekproef tot onder de 100 voor π = 0.99. Dus net zoals voor α en π moeten we ons afvragen of we
de instelwaarde ΔH niet te streng hebben ingesteld. Uiteraard kan het ook net andersom zijn en moeten we het
minimale effect anderhalve keer kleiner nemen (ΔH = 0.22σε). Dan stijgt de vereiste steekproefgrootte tot meer
dan 400 eenheden.

Figuur 8.2: De steekproefgrootte in functie van de effectgrootte bij een significantieniveau van 5% en twee instelwaarden
van het onderscheidend vermogen (90 en 99%).
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8.3.4 Onzekerheid op het gestandaardiseerde effect

Een determinerende factor voor het onderscheidend vermogen is het gestandaardiseerd effect Δ/σε. Hierbij kunnen
we ons twee vragen stellen:

1. Hoe evolueert het onderscheidend vermogen als het werkelijke effect Δ kleiner is dan het ingestelde minimale
effect ΔH . Want het is natuurlijk niet zo dat een (iets) kleiner effect onbelangrijk is en we zouden graag
een redelijk onderscheidend vermogen behouden in de omgeving van ΔH .

2. De andere vraag komt voort uit het feit dat we σε maar bij benadering kennen. Vraag is wat het impact is
op het onderscheidend vermogen als σε groter is dan we veronderstelden.

Het antwoord op deze twee vragen kunnen we vinden in figuur 8.3 (we nodigen de lezer uit om deze figuur zelf
te maken met G*power, want in de vorige oefening kwamen alle principes al aan bod).

Figuur 8.3: De steekproefgrootte in functie van de effectgrootte bij een significantieniveau van 5% en twee instelwaarden
van het onderscheidend vermogen (90 en 99%).

Een beknopt antwoord op de twee bovenstaande vragen

1. Als het werkelijke effect Δ < ΔH = 0.333σε, dan zien we dat als we toetsen bij een significantieniveau
α = 0.01, bij een halvering van het effect het onderscheidend vermogen nog 40% is. Als een waarde ΔH/2
echt niet meer belangrijk is, dan kunnen we deze waarden als voldoende beschouwen. Zo niet, moeten we
de steekproef laten toenemen. Uit de figuur kunnen we afleiden dat hiervoor N ≈ 800. Opnieuw de regel
van vier dus: om een half zo groot effect te detecteren, hebben we een vier keer grotere steekproef nodig.

2. Een verdubbeling van σε komt neer op een halvering van het gestandaardiseerd effect. Als we met deze
mogelijkheid rekening willen houden, dan moet N ≈ 800. Vandaar het grote belang om een goede
inschatting te maken van de ruis op de gegevens. Een interessante tussenoplossing is N ≈ 400. Als
inderdaad de werkelijke ruis een factor twee groter is, dan behouden we toch nog een onderscheidend
vermogen van 80%. Dat kan ook een strategie zijn om rekening te houden met onzekerheden, namelijk
bij een worst case scenario, iets minder hoge eisen te stellen. Bemerk dat we hierdoor de kosten van 400
waarnemingen uitsparen.
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Het eerste boek van Cochran is wiskundig georiënteerd en geeft een uitgebreid overzicht van steekproefbereke-
ningen.

Cochran, W.: 1983, Planning & Analysis of Observational Studies, John Wiley & Sons, New York,
De invalshoek van het tweede boek is eerder filosofisch. De auteur biedt een leidraad aan bij het ontwerp en de
analyse van observationele studies en besteedt veel aandacht aan de risico’s van vertekening die veel groter zijn
dan bij experimenten.

Cohen, J.: 1988, Statistical Power Analysis for the Behavioural Sciences, Academic Press, New York, 2nd
edition,
De terminologie van G*power is conform dit boek. Hoewel het boek nog altijd een belangrijke referentie is, zijn
de meeste auteurs het niet meer eens met de aanbeveling om bij steekproefgrootteberekeningen de effectgrootte
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raadgevingen voor een goed ontwerp van een empirische studie. Het is ook een mooie aanvulling bij Van Belle
(2002).

Kutner, M., Nachtsheim, C., Neter, J., and Li, W.: 2004, Applied linear statistical models, McGraw-Hill/Irwin,
Boston, 5th edition,
In tegenstelling tot de andere werken in dit overzicht, besteedt dit basisboek over lineaire modelbouw (ANOVA
en regressie) meer aandacht aan het schatten van parameters met een voldoende precisie.

Sokal, R. and Rohlf, F.: 1995, Biometry. The principles and practice of statistics in biological research, W.H.
Freeman and Company, New York, 3rd edition,
Sokal & Rohlf gaan hier en daar in op steekproefgrootteberekeningen en ook aan het kostenaspect besteden ze
aandacht. Interessant voor wiskundig minder onderlegde lezers is dat het gebruik van formules tot een minimum
wordt beperkt.

Underwood, A.: 1997, Experiments in Ecology. Their logical design and interpretation using analysis of variance,
Cambridge University Press, Cambridge,
Underwood legt sterk de nadruk op het onderscheidend vermogen en geeft een mooi overzicht van de factoren
die het onderscheidend vermogen bepalen bij ANOVA.

Van Belle, G.: 2002, Statistical rules of thumb, Wiley-Interscience,
De hoofdbetrachting van dit boek is statistische inzichten beter ingang te doen vinden in de praktijk aan de
hand van vuistregels. Een volledig hoofdstuk is gewijd aan steekproefgrootteberekeningen.
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