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1

Inleiding

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan bij verschillende infrastructuurprojecten naar mosgroei, al dan niet in
combinatie met mogelijke betonaantasting. Op een aantal locaties is ernstige betonaantasting vastgesteld. De
oorzaken en de gevolgen van het onderliggende mechanisme en de mate waarin het voorkomt zijn op dit
moment onvoldoende duidelijk. In 2015 werd door Rijkswaterstaat, ProRail, de grote GWW-aannemers en de
beton- en cementindustrie het initiatief genomen om gezamenlijk een diepgaand onderzoek te doen naar de
oorzaken van geconstateerde betonaantasting in combinatie met mosgroei. Er is een onderzoekscommissie
gevormd bestaande uit specialisten uit deze organisaties en een aantal wetenschappers.
De onderzoekscommissie heeft na een literatuurstudie en een scenarioanalyse, een verkennend
fenomenologisch onderzoek (VFO) uitgevoerd. Bij het VFO is van een aantal bestaande constructies veel data
verzameld en vastgelegd in een database. Vidabo heeft in opdracht van en in samenwerking met de
onderzoekscommissie data-analyses uitgevoerd op deze database. Dit rapport is de verslaglegging van deze
data-analyses en is een bijlage bij het hoofdrapport van de onderzoekscommissie: Verkennend onderzoek naar
betonaantasting i.c.m. mosaangroei [29-10-2018]. Dit rapport dient in samenhang met het hoofdrapport
gelezen te worden.
Dit rapport richt zich volledig op de data-analyse. De opzet en uitvoering van het VFO, verzameling en controle
van de data en de duiding van de resultaten door experts vallen buiten de scope. Het doel van dit rapport is om
inzicht te bieden in en onderbouwing te geven van de aanpak en gebruikte methoden in de data-analyse.
Daarnaast worden de belangrijkste resultaten van de data-analyse gepresenteerd.
In hoofdstuk 2 zijn statistische termen en definities opgenomen, zoals die in dit rapport gehanteerd worden en
een aantal definities uit het VFO. In hoofdstuk 3 wordt de geanalyseerde database beschreven waarbij ook de
voorbewerking van de data op hoofdlijnen is opgenomen. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de werkwijze
die bij de data-analyse gevolgd is. In hoofdstuk 5 worden de gebruikte analysemethoden beknopt beschreven.
Voor meer informatie wordt verwezen naar referenties, zoals opgenomen in de referentielijst, die te vinden is
aan het einde van dit rapport. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van alle analyses die zijn uitgevoerd. In
hoofdstuk 7 worden de resultaten van de analyses gepresenteerd. Tot slot worden in hoofdstuk 8 de resultaten
samengevat en een evaluatie gegeven op basis van de data-analyse.
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Termen en definities

2

In onderstaande tabel zijn de termen en definities opgenomen zoals die binnen de onderzoekscommissie en in
dit rapport gehanteerd worden bij de data-analyse.
Tabel 2.1
Termen
Observatie

Overzicht van termen en definities data-analyse
Definities
Alle waarden gemeten voor een eenheid. In het fenomenologisch onderzoek is
de eenheid een knipzijde* van een locatie* (2X, 2Y, etc)
*Zie tabel 2.2 voor deze definities

Variabele

Numerieke variabele
Categorische variabele

Relatie
Causale relatie
Correlatie

Correlatiecoëfficiënt

Significantie
p-waarde
α - waarde

Statistische toets

Eigenschap die verschillende waarden kan hebben. Voorbeelden van
variabelen in het fenomenologisch onderzoek zijn: carbonatiediepte,
hellingshoek, mosbedekking, etc.
Getalsmatige variabele, die een oneindig aantal aan mogelijke waarden kan
hebben (bijvoorbeeld de pH-waarde, mosbedekking in gram, druksterkte)
Variabele die een beperkt aantal mogelijke waarden kan hebben, de
categorieën. Deze categorieën kunnen worden uitgedrukt als tekst
(bijvoorbeeld ‘geen’, ‘weinig’, ‘matig’, ‘veel’) of als getal (bijvoorbeeld 1, 2, 3)
Algemene aanduiding dat er een verband is tussen twee of meer variabelen.
Dit kunnen zowel numerieke als categorische variabelen zijn.
Oorzaak-gevolg verband tussen twee of meer variabelen.
Samenhang tussen numerieke variabelen, hier kan een causale relatie aan ten
grondslag liggen, maar er kan ook een andere (mogelijk onbekende) variabele
in het spel zijn die invloed heeft op beide variabelen.
Uitdrukking van de mate waarin twee numerieke variabelen met elkaar
samenhangen als een waarde tussen -1 en 1:
0: geen samenhang
1: perfecte positieve lineaire samenhang (als de ene variabele groter wordt,
dan wordt de andere ook groter)
-1: perfecte negatieve lineaire samenhang (als de ene variabele groter wordt,
dan wordt de andere kleiner)
De mate waarin onaannemelijk is dat een waargenomen effect of correlatie op
toeval berust.
Uitdrukking van de significantie. Kans dat waargenomen effect of correlatie op
toeval berust. Zie paragraaf 4.5 voor meer informatie.
Toetsniveau voor de p-waarde. Als de p-waarde kleiner of gelijk aan α is dan
wordt de waarneming als significant beschouwd. Zie paragraaf 4.5 voor de
gehanteerde significantieniveaus en een toelichting daarbij.
Methode om na te gaan of een bepaalde veronderstelling, nulhypothese
genaamd, in het licht van de waarnemingen verworpen dient te worden. Het is
een hulpmiddel om te bepalen welke conclusies wel of niet getrokken kunnen
worden uit de verzamelde data. Er zijn in de statistiek allerlei toetsen
beschreven voor verschillende toepassingen. Vaak gelden er ook beperkingen
of voorwaarden voor het toepassen van een toets. Indien de naam uit het
Engels komt, dan wordt het vaak een test genoemd. Test en toets betekenen
hier hetzelfde. Gekozen is de naam te hanteren die meest gebruikelijk is.
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Ter informatie zijn in onderstaande tabel een aantal definities uit het verkennend fenomenologisch onderzoek
beknopt beschreven. Zie ook het hoofdrapport van de onderzoekscommissie (bijlage 1) voor de definities.
Tabel 2.2
Termen
mosaangroei
mosgroei
locatie

knip

situatie

S1/S3

Top/Bottom

OC
TA

Overzicht van termen en definities fenomenologisch onderzoek
Beknopte definities
Aanwezigheid van mos op het betonoppervlak
Het groeiproces van mos of de hoeveelheid mos
Onderzochte betonconstructie
Het fenomenologisch onderzoek is gericht op onderzoek aan constructies waar
een scherpe overgang aanwezig is tussen betonoppervlak met en zonder mos
(of tussen veel en weinig mos).
De overgang van wel naar geen mos of van weinig naar veel mos.
Aanduiding van de knipzijde:
X is de kant van de locatie met of met veel mos
Y is de kant van de locatie zonder of met weinig mos
Kenmerk van een locatie
Situatie A: omgevingsfactoren zijn aan beide zijden van de knip gelijk
Situatie B: omgevingsfactoren verschillen over de knip
Situatie C: locatie zonder mosaangroei
Locaties waar situatie A van toepassing is worden aangeduid als A-locaties, etc.
S1 zijn resultaten van het randzonebeton uit het vochtonderzoek (0-50 mm) en
het oppervlaktebeton uit de chemische analyse (0-3 mm), dus uit de buitenste
zone van de constructie.
S3 zijn resultaten van het kernbeton uit het vochtonderzoek (100-150 mm) en
de chemische analyse (150-158 mm), dus uit het midden van de constructie.
Zie Figuur 2.1.
‘Top’ zijn resultaten van het microscopisch onderzoek op randzonebeton (0-30
mm).
‘Bottom’ zijn resultaten van het microscopisch onderzoek op kernbeton (dikte
30 mm, op minimaal 114 mm en maximaal 240 mm diepte).
Zie Figuur 2.1.
Onderzoekscommissie betonaantasting in combinatie met mosgroei
Taakgroep Analyse, subgroep van de onderzoekscommissie betonaantasting in
combinatie met mosgroei
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Figuur 2.1

Positie S1, S3, Top en Bottom proefstukken ten opzichte van het betonoppervlak
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3

Kenmerken database

3.1

Opzet database

In het fenomenologisch onderzoek zijn deelonderzoeken uitgevoerd door verschillende onderzoeksinstituten.
De onderzoekscommissie heeft alle gegevens samengebracht in de verzameldatabase. Op de verzameldatabase
zijn een aantal bewerkingsslagen uitgevoerd om tot een database te komen die geschikt is voor uitvoeren van
de data-analyse, zie onderstaande tabel.
Tabel 3.1
Overzicht databases
Databases
Afkorting
Verzameldatabase
VDB
Onderzoeksdatabase A

ODBa

Onderzoeksdatabase B

ODBb

Getransponeerde
onderzoeksdatabase B
Analysedatabases

ODBbT
ADBs

Beschrijving
Verzameling van data uit verschillende onderzoeken. De data sluit
zoveel mogelijk aan bij de originele bronnen.
Bewerking van de verzameldatabase, waarbij de data geschikt is
gemaakt voor analyse.
Bewerking van onderzoeksdatabase A, waarbij dubbele en niet
relevante variabelen zijn verwijderd.
Getransponeerde onderzoeksdatabase B waardoor variabelen in
kolommen staan en observaties in rijen.
De volledige getransponeerde onderzoeksdatabase B of een
subset daarvan die input is van een analyse.

De volgende bewerkingen zijn uitgevoerd tussen de Verzameldatabase en Onderzoeksdatabase A:
• variabelen met numerieke waarden opgeschoond: “>”en “<” verwijderen
• “.”en “,” als decimaalteken consequent gemaakt en foutieve spaties verwijderd
• variabelen met categorieën: notatie consequent gemaakt ( “Ja”, “ja”, “Yes”, “yes”, “j”, “J”)
• tekstuele beschrijvingen vertaald naar bepaald aantal categorieën
• hiërarchie in categorieën aangegeven met voorloopnummer (bv. 1_geen, 2_beetje, 3_matig, 4_veel)
• S1/S3 en Top/Bottom data zijn gestructureerd per knipzijde
• Tussenkoppen en toelichtingen zijn verwijderd
Van Onderzoekdatabase A naar Onderzoekdatabase B zijn de volgende bewerkingen uitgevoerd:
• evident dubbele variabelen verwijderd
• variabelen die bij voorbaat door de onderzoekscommissie als niet relevant voor de analyse zijn
aangeduid verwijderd (bijvoorbeeld de datum waarop de kernen zijn geboord)
• variabelen die over alle locaties dezelfde waarden hebben zijn verwijderd
• variabelen waarbij voor alle locaties (of grotendeels) de waarneming onder de detectielimiet ligt zijn
verwijderd
Tot slot is onderzoeksdatabase B getransponeerd, zodat de variabelen in kolommen staan en de observaties in
rijen. Het eindresultaat is een database die voldoet aan de principes van tidy data, zoals gedefinieerd door
Hadley Wickham (zie referentie 1).
Afhankelijk van de analyse is de volledige ODBbT als input gebruikt, of een subset van de variabelen en/of
observaties. Dit zijn de analysedatabases.
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Door de onderzoekscommissie is onderbouwd en vastgelegd hoe de gegevens uit de onderliggende
rapportages zijn overgenomen en gecontroleerd t.b.v. de verzameldatabase. Ook zijn de bewerkingen naar
Onderzoeksdatabase A en B gecontroleerd, onderbouwd en vastgelegd. De verslaglegging en onderbouwing
hiervan valt buiten de scope van dit rapport, zie het hoofdrapport van de onderzoekscommissie (hoofdstuk 5)
voor meer informatie.
3.2

Aandachtspunten bij de database

Het fenomenologisch onderzoek is gericht op betonconstructies waar een scherpe overgang aanwezig is tussen
betonoppervlak met en zonder mos, of tussen weinig en veel mos. Hier zijn de locaties specifiek op
geselecteerd. Daarnaast is gezocht naar een verdeling van de locaties over de situaties A, B en C, enige
geografische spreiding binnen Nederland en een spreiding in ouderdom. Bij de interpretatie van de resultaten
moet de wijze van selectie van onderzoeklocaties betrokken worden. Door de niet-willekeurige selectie van de
locaties zijn de resultaten uit het fenomenologisch onderzoek niet per definitie representatief voor
betonconstructies in het algemeen.
Onderzoeksdatabase B bevat 28 observaties en 272 variabelen. Het aantal variabelen is dus veel groter dan het
aantal observaties. Een deel van de analyses zijn uitgevoerd op een subset van observaties (bijvoorbeeld alleen
op de 7 A-locaties met 14 observaties), waardoor het aantal observaties nog kleiner wordt.
Het beperkte aantal observaties tegenover het grote aantal variabelen betekent dat er bij de interpretatie van
de analyseresultaten alertheid nodig is op overfitting en toevalstreffers. Een aantal analysemethoden kunnen
helemaal niet zinvol toegepast worden gezien het aantal observaties, zie paragraven 5.5 en 5.6.
Tot slot is een aandachtspunt dat de database waarnemingen bevat van tijdsafhankelijke processen, die op één
tijdstip zijn vastgelegd. De data is binnen een relatief korte periode verzameld, de leeftijd van de constructie op
dat moment verschilt per locatie. Wat betreft de tijdsafhankelijke aspecten kan dus alleen de invloed van de
leeftijd van de constructie onderzocht worden op de variabelen zoals bepaald op het moment van het
uitvoeren van het onderzoek. Een aandachtspunt hierbij is dat binnen de dataset de spreiding in leeftijd niet
gelijkmatig is en dat locaties naast leeftijd ook verschillen op allerlei andere aspecten. De mogelijkheden om
tijdsaspecten te onderzoeken zijn met de huidige dataset dus beperkt.
Mosgroei is ook een tijdsafhankelijk proces. Voor de observaties met mosaangroei zijn geen gegevens bekend
over de ontwikkeling van de hoeveelheid mos tot het moment van dataverzameling, of vanaf welk moment
mosaangroei aanwezig was op de locatie. Voor observaties zonder mosaangroei bestaat er geen zekerheid dat
mosaangroei altijd afwezig is geweest. In de database zijn wel gegevens opgenomen over
schoonmaakactiviteiten in het verleden indien bekend. De resultaten van dit onderzoek in relatie tot
mosaangroei zijn gebaseerd op de aanwezigheid van mos op het moment van dataverzameling en gelden niet
per definitie ook voor andere momenten in de tijd (verleden of toekomst).
3.3

Type data

Onderzoeksdatabase B bevat een aantal soorten data:
• numerieke variabelen
• categorische variabelen met twee categorieën (bijvoorbeeld ja/nee of X/Y)
• categorische variabelen met meer dan twee categorieën
• datums (bouwjaar)
Ongestructureerde tekstdata (met name toelichtingen en beschrijvingen) zijn niet meegenomen in de analyse.
Er zijn wel categorische variabelen afgeleid uit ongestructureerde tekstdata.
Verslaglegging data-analyse
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Er is geen fotomateriaal direct meegenomen in de analyses. Wel zijn er variabelen afgeleid van foto’s, zie het
hoofdrapport van de onderzoekscommissie (paragraaf 4.4) voor meer informatie.
3.4

Missende data

Onderzoeksdatabase B heeft weinig missende data. Variabelen met veel missende waarden zijn namelijk niet
overgenomen uit onderzoeksdatabase A. Er zijn enkele variabelen waar wel één of enkele waarden missen.
De volgende analysemethoden kunnen niet met missende waarden uit worden gevoerd:
• Statistische toetsen:
o Permutatietest
o Wilcoxon signed-rank test
o onafhankelijke t-toets
o gepaarde t-toets
• Meervoudige lineaire regressie
• Classificatiemodel SVM
• Principal Component Analysis (PCA)
• Correlatiematrices
Er zijn missende waarden in zowel numerieke als categorische variabelen. De numerieke variabelen worden in
alle bovenstaande analyses gebruikt, de categorische variabelen alleen in het classificatiemodel SVM en in een
enkel geval (variabele ‘bekist’) bij de groepsindeling voor een permutatietest.
De meest conservatieve manier om met missende waarde(n) om te gaan is door de observaties of variabelen
met missende waarde(n) in zijn geheel weg te laten uit de analyse. Hiermee wordt echter ook een deel van de
data die wel beschikbaar is, onbenut gelaten. Bij het missen van 1 tot 4 waarden in een variabele is gekozen
deze in te vullen om toch zoveel mogelijk van de aanwezige data te benutten. De wijze van invulling is zodanig
gekozen dat de invloed hiervan op het resultaat van de analyses zo beperkt mogelijk is.
Bij variabelen met een waarneming ‘Top’ en ‘Bottom’ is bij ontbreken van de ‘Top’ waarde deze van ‘Bottom’
overgenomen en vice versa. Aangezien ‘Top’ en ‘Bottom’ waarnemingen aan dezelfde kern betreffen wordt dit
als een aannemelijke waarde beschouwd.
Bij de andere variabelen is bij voorkeur de waarde op X overgenomen van Y of andersom. De analyses richten
zich voornamelijk op het zoeken naar verschillen tussen X en Y. Met deze aanpak zijn bij de ingevulde waarden
X en Y gelijk waardoor er geen (niet waargenomen) verschil tussen X en Y wordt geïntroduceerd. Als het niet
mogelijk is om een waarde van X dan wel Y over te nemen, dan is het gemiddelde van alle X-zijdes dan wel alle
Y-zijdes als waarde aangenomen.
In Tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van alle missende waarden uit ODBb inclusief de wijze van invulling.
Indien waarden zijn ingevuld dan is dit in de analysedatabases gebeurd.
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Tabel 3.2
Overzicht van missende waarden in ODBb en wijze van invulling
Variabelen
Missende Invulling missende waarde
Toelichting
Numerieke variabelen
waarden
in analysedatabases
Categorische variabelen
mosbedekking_g_per_m2
15X, 17X
15X = 0
15X is een C-locatie zonder
mosbedekking_perc
17X = gemiddelde van alle X- mos (ter referentie). Op basis
stoffen in mossen
zijdes excl 15X
van dit uitgangspunt is meest
aannemelijk dat de
hoeveelheid mos 0 is. 15X is
niet meegenomen in het
gemiddelde van alle locaties
die is gebruikt voor 17X
omdat het geen zuivere Xlocatie betreft.
hellingshoek_graden
15X
Waarde op 15X
15X en 15Y liggen vlak bij
kompas_graden
overgenomen van 15Y
elkaar, dus de locatie- en
prefabbeton
omgevingsfactoren zijn
bekist
aannemelijk gelijk.
afstand_bomen
afstand_grasveld
maaisel_blad
schoonmaaksporen
anti-graffiti_hydrofobeer
neerslaginvloed
afstand_bomen
5Y
Gemiddelde van alle overige 5 is een C-locatie met alleen
afstand_grasveld
Y-zijdes
een Y-zijde. Er kan dus geen
waarde van de X-zijde
worden overgenomen. Het
gemiddelde van alle andere
Y-zijdes is aangenomen als
waarde.
afstand_verharding
6Y
Gemiddelde van alle overige 6 is een C-locatie met alleen
Y-zijdes
een Y-zijde. Er kan dus geen
waarde van de X-zijde
worden overgenomen. Het
gemiddelde van alle andere
Y-zijdes is aangenomen als
waarde.
Vochtvariabelen S3
10X, 15Y
10X waarden overgenomen
van 10Y
15Y waarden overgenomen
van 15X
Pel_capillary_porosity_T
5Y, 7X,
Waarde overgenomen van
12Y, 16Y
Pel_capillary_porosity_B van
dezelfde locatie
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Pel_capillary_porosity_B

20Y

Pel_microcracks_length_mm_B

16 van 28
waarden
missen

Pel_petrografical_wcr_T

5Y, 7X,
16Y

TUD_oxidation_B

8Y

TUD_bio_growth_cracks

2Y

druksterkte_N_per_mm2

10X

Waarde overgenomen van
Pel_capillary_porosity_T van
dezelfde locatie
Variabele niet meegenomen
in analyses

Doordat meer dan de helft
van de waarden missen is het
niet zinvol waarden in te
vullen.

Waarde overgenomen van
Pel_petrografical_wcr_B van
dezelfde locatie
Waarde overgenomen van
8X
Waarde overgenomen van
2X
Waarde overgenomen van
10Y
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4

Werkwijze data-analyse

4.1

Analyseproces

In onderstaande figuur is het analyseproces geschematiseerd.

1

Figuur 4.1

2

3

4

5

6

Schematische weergave analyseproces

De eerste drie stappen zijn uitgevoerd bij de omzetting van de verzameldatabase naar de onderzoeksdatabase,
zie paragraaf 3.1. Vervolgens is een visuele dataverkenning van de dataset uitgevoerd. Doel hiervan is inzicht te
krijgen in de dataset als geheel, vast te stellen of er opvallende zaken in de dataset te zien zijn en te
beoordelen of er onverwachte uitschieters in de data zitten. Hierna zijn verschillende analyses uitgevoerd, zie
paragraaf 4.2. Tot slot zijn de resultaten van de analyses door de onderzoekscommissie geduid, door deze in
samenhang met elkaar, met literatuuronderzoek en met aanwezige expertise te beschouwen.
De resultaten van de data verkenning en data-analyses zijn soms aanleiding om bepaalde gegevens nader te
controleren. Het analyseproces is daardoor niet zuiver lineair, maar deels iteratief.
Dit rapport richt zich op de verslaglegging van stap 4 en 5, dataverkenning en analyse. Zie het hoofdrapport van
de onderzoekscommissie (hoofdstukken 3, 4 en 5) voor meer informatie over stap 1 t/m 3 en stap 6.
4.2

Aanpak analyses

In de analyse zijn twee verschillende sporen gevolgd, zie onderstaande figuur.

Figuur 4.2

De twee sporen die zijn gevolgd in de analyse
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Het eerste spoor is dat van systematische analyse. Doel van dit spoor is om onbevooroordeeld en systematisch
de dataset af te zoeken naar verbanden tussen de variabelen en mosaangroei. Het eerste spoor splitst zich in
twee subsporen, eerst is per individuele variabele gezocht naar een verband met mosaangroei, vervolgens zijn
complexere interacties met meerdere variabelen onderzocht.
Het tweede spoor is dat van de expert analyses. Doel van dit spoor is om, gebruikmakend van de expertise in
de onderzoekscommissie, gericht specifieke verbanden tussen variabelen en mosaangroei of variabelen
onderling te onderzoeken. Dit spoor bestaat uit drie subsporen. Ten eerste zijn analyses uitgevoerd om de
situaties (A, B, C) te verifiëren. Doel hiervan is om de situaties te controleren die zijn toegekend bij de selectie
van de locaties voor het onderzoek. Ten tweede zijn relaties tussen specifieke variabelen onderzocht. Ten
derde zijn analyses uitgevoerd op specifieke subsets van observaties en/of variabelen.
De analyses hebben zich in eerste instantie gericht op verbanden met mosaangroei. In tweede instantie is ook
gezocht naar verbanden met het fenomeen ‘aantasting’. Dit betreft statistische toetsen en een aantal expert
analyses.
4.3

Taakverdeling binnen de onderzoekscommissie

Binnen de onderzoekscommissie (OC) is een Taakgroep Analyse (TA) gevormd waarin ongeveer 2/3 van het
aantal leden is betrokken. De TA is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de data-analyse. De overige leden
van de OC zijn verantwoordelijk voor de toetsing. Zij volgen het data-analyse proces op iets meer afstand en
beoordelen de werkwijze en de keuzes van de TA kritisch en sturen waar nodig bij.
De data-analist is betrokken als extern lid van de TA. De data-analyses zijn uitgevoerd door de data-analist in
nauwe samenwerking met de TA. Data-analist en TA hebben een cyclisch proces doorlopen, waarbij telkens de
uitgevoerde analyses en (tussen)resultaten zijn besproken en gezamenlijk de vervolgstappen zijn bepaald.
Bij de systematische analyses (spoor 1) zijn de toegepaste analysemethoden geselecteerd door de data-analist
in afstemming met twee externe experts van de onderzoeksgroep Statistics, van de afdeling Applied
Mathematics van de TU Delft, zie paragraaf 4.4, en in overleg met de TA.
Bij de expert analyses (spoor 2) zijn de analysemethoden geselecteerd door de leden van de TA of OC in
afstemming met de data-analist.
4.4

Afstemming met experts van de TU Delft, Applied Mathematics

De data-analist heeft als vraagbaak gebruik kunnen maken van twee externe experts van de onderzoeksgroep
Statistics, van de afdeling Applied Mathematics van de TU Delft: professor Geurt Jongbloed en assistent
professor Joris Bierkens. Zij zijn over de volgende onderwerpen geraadpleegd:
4.5

Initiële aanpak van de analyse, mogelijk interessante analysemethoden
Interpretatie van resultaten in relatie tot aantal observaties en variabelen
Toegepaste statistische toetsen
Beschouwing locaties als gepaarde dan wel onafhankelijke waarnemingen
Beoordeling van een specifieke correlatie
Gehanteerde significantie niveaus

In de data-analyse is bij resultaten waar mogelijk een p-waarde berekend, als maat voor de zekerheid van het
resultaat. Hoe kleiner de p, des te zekerder is het resultaat. De α-waarde is het toetsniveau voor de p-waarden.
Als de p-waarde kleiner of gelijk aan α is dan wordt de waarneming als significant beschouwd, dus voldoende
zeker om te rapporteren.
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Er kunnen twee soorten (onvermijdelijke) statistische fouten optreden in de resultaten van het onderzoek.
Type 1 is een valse positief. Door een toevalstreffer wordt een signaal gedetecteerd, terwijl die er in de
werkelijkheid eigenlijk niet is. Hoe kleiner de gehanteerde α-waarde, hoe kleiner de kans op dit type fout.
Type 2 is een valse negatief. Er wordt geen signaal gedetecteerd, terwijl die er in werkelijkheid wel is. Dit kan
komen doordat het effect klein is en niet detecteerbaar gezien het kleine aantal observaties, maar het kan ook
dat door toeval het signaal niet sterk genoeg is om te detecteren. Hoe kleiner de gehanteerde α-waarde, hoe
groter de kans op dit type fout.
In de wetenschap is een discussie gaande over welke α-waarde gehanteerd zou moeten worden. In veel
vakgebieden is het gebruikelijk een waarde van 5% te hanteren. De laatste jaren is echter steeds meer onder
de aandacht gekomen dat veel wetenschappelijk onderzoek niet goed reproduceerbaar blijkt. Dit wordt de
‘reproducibility’ of ‘replication crisis’ genoemd. In het artikel ‘Redefine statistical significance’ van Daniel
Benjamin en anderen (referentie 2), wordt voorgesteld de α te verlagen naar 0,5%. Toepassen van een kleinere
α verkleint het risico op toevalstreffers, dus het trekken van onjuiste conclusies van type 1, en moet de
reproduceerbaarheid van onderzoek verbeteren. Nadeel van een kleinere α is dat het onderzoek doen
moeilijker en duurder maakt, ofwel de kans om significante resultaten te vinden verkleind. Volgens het artikel
‘Justify your alpha’ van Daniel Lakens en vele anderen (referentie 3), moet er geen vaste α-waarde
voorgeschreven worden, maar zouden bij elk onderzoek de gehanteerde α-waarden transparant gerapporteerd
en onderbouwd moeten worden. De keuze van de α-waarde zou vóór het verzamelen van de data gemaakt
moeten worden. Dan kan de data zelf geen invloed hebben op de keuze en kan ook nog de grootte van de
steekproef op de gekozen α worden afgestemd.
In dit onderzoek is de α niet voor dataverzameling bepaald, maar aan het begin van het data-analyse proces.
De gekozen α wordt hierna onderbouwd.
Het aantal observaties in de database is dusdanig klein, dat het per definitie niet mogelijk is om heel harde
conclusies te trekken. De kans op toevalstreffers is niet uit te sluiten. Dit betekent echter niet dat er geen
nuttige informatie uit het onderzoek te halen is. Het betreft een verkennend onderzoek, waarbij de resultaten
worden gezien als signalen. Met vervolgonderzoek kan meer zekerheid worden verkregen over de conclusies.
Er is gekozen niet één α te hanteren, maar drie niveaus van 1%, 5% en 10%, zie Tabel 4.1. In de gehanteerde αwaarden is gezocht naar een balans tussen de twee typen fouten, ofwel tussen ‘onzekerheid’ en ‘pakkans’. Bij
een heel lage α is de kans op een toevalstreffer (valse positief, type 1) klein, maar kunnen ook signalen gemist
worden (valse negatief, type 2). Bij een hoge α is de kans op toevalstreffers groter, maar worden signalen
minder snel gemist. Door met verschillende niveaus te werken kan onderscheid worden gemaakt tussen
sterkere en zwakkere (meer onzekere) signalen.
In de resultaten worden de berekende p-waarden gerapporteerd, de α-niveaus worden aangeduid met een
kleurenindex zoals aangegeven in Tabel 4.1.
De gehanteerde α-waarden zijn relatief hoog ten opzichte van het aantal observaties en variabelen. Dit past
echter wel bij het verkennende karakter van het onderzoek en een ‘open mind’ voor onderliggende
fenomenen. Door resultaten in samenhang met elkaar te beoordelen wordt de kans op toevalstreffers zoveel
mogelijk beheerst. Een enkel resultaat in een bepaalde richting wordt geen grote waarde toegekend, maar als
meerdere variabelen en/of de resultaten van meerdere analyses dezelfde kant op wijzen, wordt dit wel
serieuzer genomen. In onderstaande tabel zijn de gehanteerde α-waarden weergegeven.

Verslaglegging data-analyse
Bijlage bij: Verkennend onderzoek naar betonaantasting i.c.m. mosaangroei [29-10-2018]

Pagina 15

25 oktober 2018
2017-0901-R01

Tabel 4.1
α-waarde
1%
5%

Gehanteerde α-waarden
p-waarden Interpretatie
0-1%
Sterk signaal, kans op toevalstreffer relatief klein
1-5%
Matig signaal, kans op toevalstreffer reëel, aan een enkel
matig signaal wordt niet veel waarde gehecht
5-10%
Zwak signaal, alleen meerdere zwakke signalen samen
kunnen een mogelijke richting geven
>10%
Geen signaal

10%

4.6

Kleurenindex

Visualisatie versus numerieke resultaten

Bij de interpretatie is zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de combinatie van numerieke resultaten en
visualisatie. Numerieke resultaten kunnen makkelijker en objectiever vergeleken worden, visualisatie geeft
meer inzicht. De correlatiecoëfficiënt, bijvoorbeeld, geeft numeriek aan in welke mate twee variabelen met
elkaar samenhangen. Op basis van verschillende correlatiecoëfficiënten is eenvoudig de sterkste correlatie te
bepalen. Een scatter plot geeft inzicht in hoe de (cor)relatie tussen de twee variabelen eruit ziet en of daar
opmerkelijke uitschieters in zitten.
4.7

Gebruikte tools

De verzameldatabase, onderzoeksdatabase A, onderzoeksdatabase B en de analysedatabases zijn Microsoft
Excel bestanden. Data voorbewerking is ook voornamelijk met Excel uitgevoerd. Hier is Excel voor gebruikt,
omdat dit toegankelijk en controleerbaar is voor alle leden van de OC.
Alle data-analyses zijn uitgevoerd met Python. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende bibliotheken:
Matplotlib, Seaborn, Pandas, Numpy, StatsModels, SciPy.stats en scikit-learn.
Elke analyse is uitgewerkt als een afzonderlijk python-script. De data wordt uit de betreffende analysedatabase
ingelezen. Het script, de invoer (analysedatabase in Excel) en de uitvoer worden in dezelfde map opgeslagen.
Data-analyses zijn hierdoor controleerbaar en reproduceerbaar. Ook kan dan relatief eenvoudig een revisie
worden doorgevoerd bij wijziging van de inputdata.
4.8

Verwerking revisies databases

Zoals beschreven in paragraaf 4.1 zijn resultaten van de dataverkenning en data-analyses soms aanleiding om
bepaalde gegevens nader te controleren. Hierdoor zijn er tijdens het uitvoeren van de verschillende dataanalyses nog een aantal correcties verwerkt in de databases. De meeste wijzigingen zijn relatief klein en
beïnvloeden de al eerder uitgevoerde analyses maar in beperkte mate. Aan het einde van het analyseproces
zijn de volgende analyses gereviseerd op basis van de op dat moment geldende versie van de
onderzoeksdatabase B, met datum 19-6-2018:
o

o

Statistische toetsen (zie paragraaf 5.3 voor meer informatie):
▪ Permutatietest: A-locaties, A&B-locaties
▪ Onafhankelijke t-toets: A-locaties, A&B-locaties
▪ Wilcoxon signed-rank test: A-locaties, A&B-locaties
▪ Gepaarde t-toets: A-locaties, A&B-locaties
▪ Permutatietest aantasting: X-zijdes, Y-zijdes
▪ Permutatietest CEMIII_met_vliegas: X-zijdes, Y-zijdes
Principal Component Analysis (PCA) (zie paragraaf 5.7 voor meer informatie):

Verslaglegging data-analyse
Bijlage bij: Verkennend onderzoek naar betonaantasting i.c.m. mosaangroei [29-10-2018]

Pagina 16

25 oktober 2018
2017-0901-R01

4.9

Vastlegging resultaten

De uitvoer bestaat hoofdzakelijk uit grafieken, in allerlei vormen. De complete set van grafieken zijn per
analyse opgeslagen in mappen. Resultaten met bijbehorende grafieken zijn daarnaast opgenomen in een
Powerpointbestand inclusief toelichting en, waar van toepassing, conclusies en/of vervolgacties.
Er is een Powerpointbestand gemaakt voor de systematische analyses en een Powerpointbestand voor de
expert analyses. De expert analyses zijn ook opgeslagen als afzonderlijke pdf-bestanden om de resultaten
makkelijker vindbaar te maken. De Powerpointbestanden zijn gebruikt om de (tussentijdse) resultaten te
presenteren en te bespreken binnen de TA en OC. Het zijn tevens groeidocumenten geweest voor het
vastleggen van alle resultaten.
De Powerpoint- en pdf-bestanden met resultaten zijn integraal opgeslagen binnen de Sharepoint-omgeving van
de OC.
De resultaten van de analyses zijn ook opgenomen in dit rapport, zie hoofdstuk 7. De resultaten bestaan uit
tabellen en grafieken met een toelichting. Duiding van de resultaten valt buiten de scope van dit rapport.
Onder duiding wordt verstaan: de resultaten met de aanwezige expertise binnen de OC, in samenhang met
elkaar en in combinatie met bestaande kennis en literatuuronderzoek beschouwen.
De resultaten van de visuele dataverkenning en de systematische analyses zijn volledig opgenomen in dit
rapport. Bij de expert analyses is een selectie gemaakt, omdat het aantal uitgevoerde analyses zodanig groot is
dat volledige opname praktisch niet wenselijk is. Er is voor gekozen om alleen de resultaten op te nemen voor
zover die relevant zijn voor de evaluatie en conclusies van de onderzoekscommissie. Zie het hoofdrapport
(hoofdstuk 8 en 9) voor meer informatie over de evaluatie en de conclusies.
In het hoofdrapport (zie hoofdstuk 7) zijn die resultaten overgenomen (in samengevatte vorm), die door de OC
gebruikt zijn bij de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen.
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5

Analysemethoden

5.1

Visuele dataverkenning

Om inzicht te krijgen in de dataset is eerst een visuele dataverkenning uitgevoerd. Voor zowel de numerieke als
de categorische variabelen is per variabele een grafiek met 4 subplots gemaakt, zie Figuur 5.1 en Figuur 5.2
voor een voorbeeld.

Figuur 5.1

Voorbeeld visuele dataverkenning van een numerieke variabele

Figuur 5.2

Voorbeeld visuele dataverkenning van een categorische variabele
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In de subplots is het volgende weergegeven:
•
Linksboven: Verdelingen van de variabele per mosgroei categorie (0 = geen mos, 1 = ≤ 10% mos, 2 = >
10% mos).
•
Rechtsboven: Variabele afgezet tegen de mate van mosgroei (in oppervlakte %).
•
Linksonder: Variabele per locatie, verloop van X- naar Y-zijde van de knip
•
Rechtsonder: Verschil in variabele per locatie tussen X- en Y-zijde. Bij de numerieke variabelen
betekent een positief getal dat de variabele op X kleiner is dan Y en een negatief getal dat X groter is
dan Y.
Op basis van de grafieken is beoordeeld of de data naar expertise van de taakgroep logisch is en of er
(onverwachte) uitschieters in de data zitten. In het geval van onverwachte uitschieters is de data
gecontroleerd, indien van toepassing door het onderzoeksinstituut dat de data heeft aangeleverd. Indien geen
fout is vastgesteld is per geval beoordeeld hoe hier in de analyse mee omgegaan zal worden.
De grafieken geven ook een eerste indruk of een variabele een verband met mosaangroei lijkt te hebben en
welk beeld de variabele geeft tussen de X- en Y-zijde van locaties.
Als eerste verkenning hoe variabelen verschillen tussen X en Y is met een heatmap gevisualiseerd of variabelen
op X consequent groter zijn dan op Y of andersom. Voor elke variabele is per locatie bepaald of “X groter is dan
Y”, “X gelijk is aan Y”, of “Y groter is dan X”. Voor “X gelijk aan Y” is een bandbreedte gehanteerd van 2% van
het gemiddelde van de variabele over alle locaties. Als het verschil tussen X en Y dus kleiner is dan deze
bandbreedte, dan wordt dit als “gelijk aan” gerekend. Met de sign test is per variabele de bijbehorende pwaarde berekend en toegevoegd aan de heatmap. Zie paragraaf 5.2 voor een toelichting op de sign test.
De resultaten van de visuele dataverkenning zijn opgenomen in paragraaf 7.1.
5.2

Feature engineering

Feature engineering betekent dat nieuwe variabelen worden geconstrueerd op basis van bestaande variabelen.
Domeinkennis wordt ingezet om nieuwe variabelen te verkrijgen die (mogelijk) meer betekenisvol zijn in relatie
tot de onderzoeksvragen dan de originele variabelen.
In dit onderzoek is feature engineering toegepast op de vochtvariabelen die het drooggedrag van het beton
beschrijven. Het gewicht van de droge proefstukken is bepaald en het natte gewicht onder en boven water.
Vervolgens is het drooggedrag bepaald door het gewicht van proefstukken te meten na 1, 2, 4, 8, en 24 uur
drogen. In deze metingen is het gewicht bepaald in gram, waardoor de proefstukgrootte hier ook invloed op
heeft. Feature engineering is toegepast om uit de ruwe variabelen nieuwe variabelen af te leiden voor analyse.
De meetwaarden zijn uitgedrukt als percentages om de invloed van de proefstukgrootte te elimineren. En de
droogsnelheid is bepaald als het verschil tussen de metingen. Ook zijn de meetpunten per meetserie uitgezet
op een logaritmische tijdschaal, waarna er een lineaire regressielijn is gefit. Zoals vanuit expertise ook verwacht
werd, blijken deze punten goed met een rechte lijn gefit te kunnen worden. De helling van deze lijn is als
nieuwe variabele afgeleid. Deze variabele geeft het drooggedrag weer in één variabele in plaats van de losse
variabelen. Een tweede manier om het drooggedrag in één variabele uit te drukken is om in de grafiek de
oppervlakte onder de droogcurve te bepalen. Omdat deze variabele geen toegevoegde waarde bleek te
hebben ten opzichte van de andere variabelen uit het vochtonderzoek, is deze niet in de definitieve analyses
meegenomen.
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Een tweede toepassing van feature engineering is het afleiden van variabelen voor aantasting. Op basis van
fotomateriaal, het verslag van het boorproces en expert opinion is de verwering en het materiaalverlies
ingeschat en is beoordeeld of, gezien de leeftijd van de constructie, het betonoppervlak is aangetast conform
verwachting of meer is aangetast dan verwacht mag worden. Hierbij is geen informatie over de initiële
betonkwaliteit of mengselsamenstelling gebruikt, omdat deze onvoldoende beschikbaar was. Zie paragraaf 4.4
van het hoofdrapport voor meer informatie over de afleiding van de variabelen voor aantasting.
Feature engineering is ook toegepast op de variabele kompas_graden. Deze variabele bevat de oriëntatie van
verticale en schuine vlakken ten opzichte van het noorden (van 0° tot 360°), maar omdat bij een horizontaal
vlak geen oriëntatie ten opzichte van het noorden van toepassing is, staat er in dat geval de tekst ‘horizontaal’.
Hierdoor kan de variabele niet als numerieke variabele gebruikt worden. Om dit alsnog mogelijk te maken is bij
horizontale vlakken de waarde -180 graden aangehouden. Gekozen is voor deze waarde omdat dit duidelijk te
onderscheiden is van de andere waarden, maar wel dezelfde orde grootte heeft.
Nog een toepassing van feature engineering is het afleiden van variabelen voor blauwkleuring (diepte, patroon,
mate, type) uit fotomateriaal.
Tot slot is feature engineering toegepast om de variabele CEMIII_met_vliegas af te leiden uit een aantal
variabelen uit het microscopisch onderzoek. Uit de variabelen TUD_cement_type_T, TUD_cement_type_B,
Pel_cement_type_T en Pel_cement_type_B blijkt dat op alle locaties CEMIII is toegepast. Pel_fly_ash_T,
Pel_fly_ash_B, TUD_fly_ash_T en TUD_fly_ash_B geven aan of er een significante hoeveelheid
poederkoolvliegas (hierna kortweg vliegas genoemd) is waargenomen. Als alleen sporen van vliegas zijn
waargenomen hebben deze variabelen als waarde ‘nee’. Door de experts in de OC is aangegeven dat het in het
kader van dit onderzoek minder relevant is om te kijken naar vliegas alleen, maar dat het met name relevant is
of op locaties de combinatie van CEMIII met een significante hoeveelheid vliegas is toegepast. Van
bovenstaande variabelen is daarom de variabele CEMIII_met_vliegas afgeleid die waarde ‘ja’ heeft bij CEMIII
met vliegas volgens TUD en/of Pelcon en waarde ‘nee’ bij CEMIII zonder vliegas of met alleen sporen van
vliegas.
5.3

Statistische toetsen

Om te onderzoeken welke factoren samenhangen met mosaangroei is onderzocht welke variabelen uit de
database verschillen tussen de observaties met mos (X) en zonder mos (Y). Er is een aantal statistische toetsen
toegepast om de verschillen tussen X en Y te onderzoeken en kwantificeren. De nulhypothese die getest wordt
is steeds dat er geen verschil is tussen X en Y. De uitkomst is een p-waarde per variabele. De p-waarde geeft de
kans aan dat het waargenomen verschil in de variabele tussen X en Y een toevalstreffer is. Komt een variabele
sterk uit de statistische toetsen (met een kleine kans) dan duidt dit erop dat de waarde van een variabele
waarschijnlijk een relatie heeft met X/Y-zijde en dus met de aanwezigheid van mos.
De volgende statistische toetsen zijn toegepast:
1.

2.

Permutatietest
De permutatietest is een verdelingsvrije statistische toets. Dit betekent dat er geen aannames
worden gedaan over de onderliggende verdeling van de variabele. Met een permutatietest
wordt getoetst of er een verschil is tussen de gemiddelden van twee groepen in een
populatie, in dit geval de waarnemingen aan de X-zijden en aan de Y-zijden.
Wilcoxon signed-rank test
Deze test is een verdelingsvrije statistische toets. De test onderzoekt of er een consequent
verschil is tussen de X- en de Y-zijde. Waar de permutatietest de absolute waarden van de
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3.

4.

5.

variabelen beschouwd, kijkt de Wilcoxon signed-rank test naar relatieve verschillen tussen
gepaarde waarnemingen. Waarnemingen zijn gepaard als het een meting betreft die twee
keer is uitgevoerd op dezelfde objecten. De twee knipzijden van locaties kunnen als gepaarde
waarnemingen worden beschouwd.
Onafhankelijke t-toets
De t-toets is een statistische toets die gebruikt kan worden om te toetsen of er een verschil is
tussen de gemiddelden van twee groepen in een populatie, in dit geval de waarnemingen aan
de X-zijden en aan de Y-zijden. De t-toets veronderstelt dat het gemiddelde verschil tussen de
twee groepen normaal verdeeld is en dat beide groepen uit een verdeling komen met
dezelfde variantie (spreiding). Voor het uitvoeren van de onafhankelijke t-toets is de
normaliteit getest met de Shapiro-Wilk test en de variantie met Levene’s test. De
onafhankelijke t-toets is ook uitgevoerd voor variabelen die niet aan deze testen voldoen,
maar dit is wel gemarkeerd in de resultaten. De onafhankelijke t-toets is nauwkeurig voor
normaal verdeelde data, maar als dat niet het geval is geeft de toets nog steeds een richting.
Gepaarde t-toets
Bij de gepaarde t-toets worden twee gemiddelden met elkaar vergeleken van twee groepen
die onderling afhankelijk zijn. Om een gepaarde t-toets te kunnen toepassen moet het gaan
om een meting die twee keer is uitgevoerd op dezelfde objecten. De X- en Y-zijde van de Alocaties kunnen als gepaard beschouwd worden. De gepaarde t-toets veronderstelt dat het
verschil tussen twee gepaarde metingen normaal verdeeld is. Dit is getest met de ShapiroWilk test. De gepaarde t-toets is ook uitgevoerd voor variabelen die niet aan deze test
voldoen, maar dit is wel gemarkeerd in de resultaten. De gepaarde t-toets is nauwkeurig voor
normaal verdeelde data, maar als dat niet het geval is geeft de toets nog steeds een richting.
Sign test
De sign test onderzoekt consistente verschillen tussen gepaarde waarnemingen. Met de sign
test is bepaald of variabelen op X consequent groter zijn dan op Y of andersom. Voor elke
variabele is per locatie bepaald hoe vaak “X groter is dan Y”, “X gelijk is aan Y”, of “Y groter is
dan X”. Voor “X gelijk aan Y” is een bandbreedte gehanteerd van 2% van het gemiddelde van
de variabele over alle locaties. Als het verschil tussen X en Y dus kleiner is dan deze
bandbreedte, dan wordt dit als “gelijk aan” gerekend. De sign test kijkt alleen of een variabele
op X groter is op Y of andersom, de grootte van de verschillen speelt geen rol. Dit is in
tegenstelling tot de Wilcoxon signed-rank test en de gepaarde t-toets waar de grootte van
het verschil wel invloed heeft. De sign test is alleen gebruikt als aanvulling op de heatmap
waarin de verschillen tussen X en Y gevisualiseerd zijn.

De statistische toetsen 1 t/m 4 hangen met elkaar samen volgens Tabel 5.1.
Tabel 5.1

Samenhang statistische toetsen
Niet-parametrische toetsen
Waarnemingen uit twee
Permutatietest
onafhankelijke groepen
Gepaarde waarnemingen
Wilcoxon signed-rank test

Parametrische toetsen
Onafhankelijke t-toets
Gepaarde t-toets

De toetsen op de bovenste rij van Tabel 5.1 gaan uit van onafhankelijke groepen en onderzoeken absolute
verschillen tussen variabelen. De toetsen op de onderste rij gaan uit van gepaarde waarnemingen en
onderzoeken relatieve verschillen, zie Figuur 5.3.

Verslaglegging data-analyse
Bijlage bij: Verkennend onderzoek naar betonaantasting i.c.m. mosaangroei [29-10-2018]

Pagina 21

25 oktober 2018
2017-0901-R01

Figuur 5.3

Principe van toetsen op absolute verschillen bij onafhankelijke waarnemingen (links) en toetsen
op relatieve verschillen bij de gepaarde waarnemingen (rechts).

Alle testen zijn tweezijdig uitgevoerd, dat wil zeggen dat er vooraf geen aanname wordt gedaan of de variabele
op X groter is dan Y of andersom, maar dat er onderzocht wordt of er een verschil is, in welke richting dan ook.
De permutatietest en onafhankelijke t-toets enerzijds en de Wilcoxon signed-rank test en gepaarde t-toets
anderzijds, zijn verschillende methodes om hetzelfde te bepalen. Er is gekozen beide methoden te gebruiken,
omdat elk zijn eigen voor- en nadelen heeft en om een gevoel te krijgen voor de invloed van de methode op
het resultaat. Het voordeel van de parametrische toetsen is dat ze wat gevoeliger zijn, dus sneller een verschil
kunnen detecteren. Nadeel is dat er wel voorwaarden zijn aan de verdeling van de onderliggende data en daar
wordt niet altijd aan voldaan. Het voordeel van de niet-parametrische toetsen is dat geen aannames hoeven te
worden gedaan over de verdeling, maar daardoor zijn ze iets minder gevoelig. Hoewel er dus wel (beperkte)
verschillen te verwachten zijn tussen de uitkomsten van de parametrische en de niet- parametrische toetsen is
het uiteindelijk vooral de onderliggende data zelf die de uitkomst bepaalt en die is bij beide methoden gelijk.
Als uit beide toetsen een kleine p-waarde komt, dan kan dat dus niet worden gezien als extra zekerheid, het
geeft alleen aan dat de methode geen grote invloed heeft op het resultaat.
Toetsen 1 t/m 4 zijn uitgevoerd voor alle numerieke variabelen voor de A-locaties. Bij de A-locaties zijn de
omgevingsfactoren per locatie gelijk en worden hier dus niet door verstoord. Bij B-locaties verschillen de
omgevingsfactoren over de knip. Het aantal B-locaties is zodanig klein dat de statistische toetsen niet kunnen
worden uitgevoerd op deze locaties alleen. Daarom zijn de toetsen na de A-locaties alleen, ook uitgevoerd op
A&B locaties samen. Hierbij is per variabele bepaald of de p-waarde van A&B samen groter of kleiner is dan bij
alleen A.
De permutatietest is ook uitgevoerd voor andere groepsindelingen dan knipzijde X/Y, onder andere voor
aantasting. Voor alle uitgevoerde permutatietesten, zie het overzicht van uitgevoerde analyses in paragraaf
6.1. Omdat de waarnemingen alleen gepaard zijn wat betreft knipzijde en niet bij de indeling in de andere
categorieën, is het niet mogelijk hier een Wilcoxon signed-rank test uit te voeren. Omdat de waarnemingen
gepaard zijn ten opzichte van de knip, worden in de overige permutatietesten niet beide waarnemingen
meegenomen. Dit zou niet zuiver zijn, omdat er dan nagenoeg dubbele waarnemingen in dezelfde groep zitten.
De overige permutatietesten zijn daarom uitgevoerd op de X-zijden en Y-zijden afzonderlijk.
De hierboven genoemde statistische toetsen hebben alleen betrekking op numerieke data. Categorische data is
alleen gebruikt om de data in de groepen te verdelen die met elkaar vergeleken worden. Er zijn ook statistische
toetsen voor categorische data. De data wordt dan omgezet in een frequentietabel. In de tabel wordt per
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groep aangegeven hoe vaak een categorie voorkomt. Of de verschillen in frequenties tussen groepen
significant zijn kan berekend worden met de χ²-toets (chi-kwadraattoets). Er zijn verschillende χ²-toetsen
afhankelijk van of de data in twee of meer groepen verdeeld is en of de variabele twee of meer categorieën
heeft. Door het kleine aantal observaties kan echter niet voldaan worden aan de uitgangspunten voor
minimale frequenties waaraan voldaan moet worden om de verschillende χ²-toetsen te kunnen toepassen.
Voor meer informatie over alle, in deze paragraaf genoemde, statistische toetsen, zie referentie 4.
5.4

Correlaties

Om te onderzoeken of numerieke variabelen met elkaar samenhangen kan de correlatie bepaald worden. Als
maat voor de lineaire correlatie wordt de Pearson’s correlatiecoëfficiënt gebruikt, ook wel pearson’s r
genoemd. Bij een individuele correlatie is in dit onderzoek meestal gebruik gemaakt van een grafiek zoals
weergegeven in Figuur 5.4. Hierin zijn de datapunten te zien, de lineaire regressielijn met een 95%
betrouwbaarheidsband en de verdelingen van de twee variabelen. De correlatiecoëfficiënt is weergegeven (als
pearsonr) en de bijbehorende p-waarde.

Figuur 5.4

Voorbeeld van een individuele correlatie

Per vakgebied kan het erg verschillen vanaf welke correlatiecoëfficiënt de samenhang als interessant wordt
gezien. Bij complexe processen waarin veel factoren een rol spelen, zoals in de biologie, zullen zelden
correlatiecoëfficiënten in de buurt van 1 gevonden worden, in andere vakgebieden is dat wel eerder mogelijk.
Onderstaande tabel geeft aan hoe in dit onderzoek de correlatiecoëfficiënt is geïnterpreteerd.
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Tabel 5.2
Interpretatie correlatiecoëfficiënt
Pearson’s r
Interpretatie
-0,5 tot 0,5
Geen tot zeer beperkte correlatie
0,5 tot 0,7 of -0,5 tot -0,7
Beperkte tot matige correlatie
0,7 tot 0,9 of -0,7 tot -0,9
Correlatie
0,9 tot 1 of -0,9 tot -1
Sterke correlatie
Om systematisch naar correlaties te zoeken tussen meerdere variabelen wordt de correlatiematrix gebruikt. Dit
is een tabel met alle onderzochte variabelen zowel horizontaal als verticaal uitgezet, zie een voorbeeld in
Figuur 5.5. In de tabel is voor elke mogelijke combinatie van twee variabelen de correlatiecoëfficiënt af te
lezen. De correlaties groter dan 0,7 of kleiner dan -0,7 zijn met een kleur aangegeven, om de sterkste
correlaties makkelijker te kunnen onderscheiden. De correlatiematrix is altijd spiegel symmetrisch rond de
diagonaal. De correlatiecoëfficiënt op de diagonaal is altijd 1 (correlatie tussen variabele met zichzelf).

Figuur 5.5

Voorbeeld van een correlatiematrix

In een correlatiematrix van alle 191 numerieke variabelen zijn 191x191 = 36.481 correlaties weergegeven,
waarvan 18.336 unieke. Met het kleine aantal observaties is het zeker dat er toevalstreffers in de
correlatiematrix zitten. Er wordt daarom alleen naar patronen van meerdere variabelen gekeken en met name
naar variabelen waarvan uit andere analyses is gebleken dat die een relatie hebben met mosaangroei. Bij een
mogelijk interessante correlatie wordt deze, inclusief onderliggende data en p-waarde, nader beschouwd
conform Figuur 5.4.
5.5

Meervoudige lineaire regressie (Lasso)

Bij correlatie, zie de vorige paragraaf, wordt gekeken naar de lineaire samenhang tussen twee variabelen. Met
meervoudige lineaire regressie wordt de samenhang tussen meerdere variabelen onderzocht. Er wordt een
meervoudige regressiemodel gefit die als uitkomst de hoeveelheid mos geeft. In dit onderzoek is het doel niet
zozeer die uitkomst, maar de interpretatie van het model. Dit geeft inzicht in welke combinatie van variabelen
het beste gebruikt kunnen worden om de hoeveelheid mos te benaderen.
Door het kleine aantal observaties en het grote aantal variabelen is er altijd een perfect regressiemodel te
fitten, maar dan is per definitie sprake van overfitting. Dit betekent dat het model heel goed aansluit bij de
specifieke dataset, maar niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid beschrijft. Zou er aanvullende data verzameld
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worden, dan sluit het model niet aan bij deze nieuwe data. Om het risico op overfitting te beheersen moet het
aantal variabelen in het model beperkt worden. Hiervoor wordt lasso regressie toegepast. Met lasso regressie
wordt variabele selectie en regularisatie gecombineerd. Variabele selectie betekent dat het aantal variabelen
automatisch wordt beperkt. Met regularisatie worden grote coëfficiënten in het model bestraft, waarmee het
risico op overfitting wordt verkleind. Door het variëren van de modelparameter α kan het aantal variabelen in
het model gestuurd worden. De prestatie van het model, ofwel hoe dicht de uitkomst van het model bij de data
ligt, wordt uitgedrukt als R². Van de variabelen die met lasso regressie zijn geselecteerd wordt de p-waarde
bepaald. De p-waarde geeft hierbij de kans aan dat de coëfficiënt in het model 0 is, ofwel dat de variabele geen
effect heeft in het model. Hoe kleiner de p-waarde hoe meer zekerheid er is dat de variabele een coëfficiënt
groter dan 0 heeft en dus wel betekenisvol is in het model.
Zie referentie 5, hoofdstuk 3, voor meer informatie over lineaire regressie in het algemeen en paragraaf 3.4.2,
over lasso regressie specifiek.
Omdat de orde grootte van variabelen verschilt, wordt de data voor het uitvoeren van de regressieanalyse
eerst genormaliseerd of gestandaardiseerd. De prestatie van variabelen in het model kan dan eerlijk met elkaar
worden vergeleken. Bij normalisatie wordt de data per variabele verschaald naar een bereik tussen 0 en 1. Bij
elke variabele wordt de kleinste waarde 0, de grootste waarde 1 en alle andere waarden liggen daar naar rato
tussen.
Bij standaardisatie wordt elke variabele verschaald zodanig dat het gemiddelde 0 is en de standaarddeviatie 1.
Dit wordt bereikt door per variabele van elke waarde het gemiddelde af te trekken en vervolgens te delen door
de standaarddeviatie.
Lasso regressie is uitgevoerd op de numerieke variabelen voor de A-locaties, met als uitkomst de hoeveelheid
mos in percentage van het oppervlak of in g/m². De parameter α is gevarieerd om modellen met 1 tot
maximaal 10 variabelen te verkrijgen. Er zijn modellen gemaakt met genormaliseerde en met
gestandaardiseerde data.
5.6

Classificatiemodel SVM

Bij meervoudige lineaire regressie (zie paragraaf 5.5) is de uitkomst van het model een numerieke (continue)
variabele. In dit onderzoek is dat mosgroei in percentage per oppervlak of mosgroei in g/m².
Classificatiemodellen hebben als uitkomst een klasse, in dit geval knipzijde X of Y. Bij een classificatiemodel
wordt een algoritme getraind met data waarvan de klasse bekend is. Het algoritme berekent welke variabelen
gebruikt kunnen worden om tot de beste uitkomst te komen. Om de prestaties van het model te bepalen
wordt een deel van de data achtergehouden als test data. De prestaties van het model kunnen vervolgens
verbeterd worden door modelparameters te tunen. Doordat het model getuned wordt op basis van de test set,
kan deze data niet meer gebruikt worden om de prestatie van het definitieve model objectief te bepalen.
Daarvoor moet er nog een extra hoeveelheid data worden achtergehouden, dit is de hold out set. De splitsing
van de data in de train set, test set en hold out set gebeurt willekeurig. Zie onderstaande figuur voor een
schematisatie van de splitsing.
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Figuur 5.6

Splitsing van data om een classificatiemodel te trainen en te testen

Net als bij de regressieanalyse is in dit onderzoek het doel niet zozeer de uitkomst, maar de interpretatie van
het model. Dit geeft inzicht in welke combinatie van variabelen het best gebruikt kan worden om de
aanwezigheid van mos te voorspellen. Het heeft echter pas zin om een model te interpreteren als de prestatie
ervan goed is. De prestatie van het model wordt weergegeven in een confusion matrix, zie Figuur 5.7. Links
boven en rechts onder in de confusion matrix staan de juiste voorspellingen, links onder en rechts boven de
onjuiste. De confusion matrix wordt gemaakt van de test set of wel van de hold out set om de prestatie van een
model te bepalen.

Figuur 5.7

Confusion matrix om de prestatie van een classificatiemodel weer te geven

De hoeveelheid observaties in dit onderzoek is erg beperkt om een algoritme te trainen en te testen volgens
bovenstaande principes. Er is daarom alleen een verkenning gedaan met één algoritme. Het model is niet
getuned. De data is alleen gesplitst in een train set en een test set. Als classificatie-algoritme is een support
vector machine (SVM) toegepast. Dit is een algoritme dat zowel numerieke als categorische variabelen als input
kan beschouwen. De SVM is getraind op 12 van de 14 observaties op A-locaties met default parameters en
getest op de 2 achtergehouden observaties. Van het getrainde model wordt de weegfactor per variabele
weergegeven om inzicht te krijgen in welke variabelen het zwaarst meewegen voor de voorspelling of er wel of
geen mos aanwezig is.
Zie referentie 5, hoofdstuk 12, voor meer informatie over de support vector machine (SVM).
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5.7

Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis (PCA) is een dimensiereductie methode, waarmee een groot aantal variabelen
wordt teruggebracht naar een kleiner aantal relevante variabelen, de principal components, ofwel PC’s. PCA
wordt gebruikt om patronen in data te herkennen. PCA detecteert of meerdere variabelen met elkaar
gecorreleerd zijn. De principal components vertegenwoordigen de maximale variantie in de data. De PCA kan
gebruikt worden als hulpmiddel om inzicht te krijgen in een dataset met veel variabelen.
Voor het uitvoeren van een PCA wordt de data eerst gestandaardiseerd, zodat het gemiddelde van elke
variabele 0 is en de standaarddeviatie 1. Door deze standaardisatie is een gelijkwaardige vergelijking van alle
parameters mogelijk.
Bij het uitvoeren van een PCA worden de eigenvectoren en bijbehorende eigenwaarden van de
covariantiematrix berekend. De eigenvectoren worden gesorteerd op volgorde van de eigenwaarden. De
eigenvectoren met de hoogste eigenwaarde is de eerste principal component (PC0), de eigenvectoren met de
een-na-hoogste waarde de tweede (PC1), etc.
Per PC wordt berekend hoeveel van de totale variantie binnen de dataset ermee verklaard wordt. Als de
verklaarde variantie van de eerste of eerste paar PC’s groot is, dan zit er veel samenhang in de dataset.
Zie referentie 6 voor meer informatie over PCA.
Er is een PCA uitgevoerd op alle numerieke variabelen van de A-locaties als onderdeel van de systematische
analyses. De verklaarde variantie is beschouwd en vervolgens zijn de PC’s uitgezet tegen de knipzijde (X/Y) om
te onderzoeken of de principal components een relatie hebben met mosaangroei. Hierna zijn de PC’s ook
uitgezet tegen de variabelen aantasting en CEMIII_met_vliegas.
Als onderdeel van de expert analyses is een PCA uitgevoerd op een subset van alleen de variabelen uit het
vochtonderzoek.
5.8

Bootstrapping

Bootstrapping is een statistische methode waarbij gebruikt gemaakt wordt van resampling uit de beschikbare
data. Het is een methode om de kans te berekenen dat een waarneming op toeval berust. Met de waarneming
wordt in dit geval een parameter bedoeld zoals het gemiddelde of de spreiding van de populatie of een deel
daarvan. Het principe van bootstrapping is dat heel vaak een nieuwe, willekeurig getrokken, steekproef wordt
genomen uit de huidige steekproef, zijnde de beschikbare data. De nieuwe steekproef wordt genomen met
teruglegging, dat wil zeggen dat een waarneming meer dan één keer kan worden getrokken uit de beschikbare
data. De nieuwe steekproef moet steeds net zo groot zijn als die waarop de waarneming is gebaseerd. Voor
elke steekproef wordt de parameter berekend, zodat hier uiteindelijk een verdeling uit volgt. Vervolgens kun je
de parameter zoals die is waargenomen uitzetten tegen de verdeling, bijvoorbeeld in een histogram zoals
weergegeven in Figuur 5.8.
Uit de resultaten is dan te zien hoe vaak de parameter gelijk of extremer was dan de waarneming (licht blauwe
oppervlak) ten opzichte van een parameter die minder extreem is (donker blauwe oppervlak). Hieruit wordt de
p-waarde berekend als kans dat de waarneming op toeval berust.
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Figuur 5.8

Voorbeeld van de resultaten van een bootstrap analyse

In dit onderzoek is bootstrapping gebruikt om visuele waarnemingen nader te onderzoeken en kwantificeren,
bijvoorbeeld als een variabele bij een bepaalde subgroep groter of kleiner lijkt te zijn dan bij de rest van de
populatie. Met bootstrapping is dan gekwantificeerd hoe groot de kans is dat deze waarneming een
toevalstreffer is. Bij toepassing van bootstrapping is altijd 10.000 keer geresampled.
Zie referentie 7, hoofdstuk 18, voor meer informatie over bootstrapping.
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6

Overzicht van uitgevoerde analyses

6.1

Systematische analyses

Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de uitgevoerde systematische analyses.
Tabel 6.1
Uitgevoerde systematische analyses
Analyse
Observaties
Permutatietest
A-locaties
Permutatietest
A&B-locaties
Onafhankelijke T-toets
A-locaties
Onafhankelijke T-toets
A&B-locaties
Wilcoxon signed-rank test
A-locaties
Wilcoxon signed-rank test
A&B-locaties
Gepaarde T-toets
A-locaties
Gepaarde T-toets
A&B-locaties
Sign test
A-locaties
Lasso regressie
A-locaties

Variabelen
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke
Alle numerieke

Classificatiemodel SVM

A-locaties

Alle numerieke
en categorische

PCA

A-locaties

Alle numerieke

Correlatiematrix
alle locaties

Alle locaties

Alle numerieke

Correlatiematrix
A-locaties

A-locaties

Alle numerieke

Correlatiematrix
aantasting

Locaties met meer

Alle numerieke

aantasting dan

Opmerking
Verschil ten opzichte van alleen A bepaald
Verschil ten opzichte van alleen A bepaald
Verschil ten opzichte van alleen A bepaald
Verschil ten opzichte van alleen A bepaald
Varianten bekeken met mosgroei in %
oppervlak en g/m², en normalisatie en
standaardisatie
Data random gesplitst in 14 observaties
train set en 2 observaties test set
SVM met default parameters
Beschouwing variantie eerste PC’s en alle
PC’s uitgezet tegen knipzijde X/Y,
aantasting en CEMIII_met_vliegas
Weergave als lijst en in clusters van
variabelen die met elkaar samenhangen
Analyse verschillen tussen verschillende
correlatiematrices door OC.
Weergave als lijst en in clusters van
variabelen die met elkaar samenhangen
Analyse verschillen tussen verschillende
correlatiematrices door OC.
Analyse verschillen tussen verschillende
correlatiematrices door OC.

verwacht

Correlatiematrix
geen aantasting

Locaties met aan-

Alle numerieke

Analyse verschillen tussen verschillende
correlatiematrices door OC.

Alle numerieke

Analyse verschillen tussen verschillende
correlatiematrices door OC.

Alle numerieke

Groepsindeling: aantasting conform
verwachting ja/nee

tasting conform
verwachting

Correlatiematrix
CEMIII zonder vliegas

Locaties met
CEMIII_met_vliegas
‘nee’

Permutatietest aantasting

Alle, X- en Y- zijdes
apart
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Permutatietest bekist
Permutatietest
blauwkleuring
Permutatietest
CEMIII_met_vliegas
Permutatietest cementsoort
Permutatietest bouwjaar 1
Permutatietest bouwjaar 2

6.2

Alle, X- en Y- zijdes
apart
Alle, X- en Y- zijdes
apart
Alle, X- en Y- zijdes
apart

Alle numerieke

Groepsindeling: bekist ja/nee

Alle numerieke

Alle, X- en Y- zijdes
apart
Alle, X- en Y- zijdes
apart
Alle, X- en Y- zijdes
apart

Alle numerieke
Alle numerieke

Groepsindeling: Blauwkleuring vertoont
ongebruikelijk streeppatroon ja/nee
Groepsindeling: beton met CEMIII zonder
vliegas en CEMIII met significante
hoeveelheid vliegas
Groepsindeling: Cementsoort CEMIII/A /
CEMIII/B
Groepsindeling: Bouwjaar voor/na 2000

Alle numerieke

Groepsindeling: Bouwjaar voor/na 1990

Alle numerieke

Expert analyses

Zie Tabel 6.2 voor een overzicht van de uitgevoerde expert analyses.
Tabel 6.2
Uitgevoerde expert analyses
Expert analyse
Beschrijving
1
2

Vochtbufferend vermogen versus mosgroei ja/nee en mate
Porositeit, carbonatatie, ASR, scheuren versus mosgroei ja/nee

3
4
4-aanvulling
5
6
7

Controle B2-locaties
Helling betonoppervlak versus vocht en mosgroei
Helling betonoppervlak versus mosgroei, horizontale oppervlakken
Controle situaties B1 en B3
Verschillen in substraat X t.o.v. Y S3 naar stortdiscontinuiteit
Verschillen in substraat X t.o.v. Y S1 en S3

7-aanvulling
8
8-aanvulling
9
10
11

Statistische toets stoffen van buiten
Verschillen in substraat X t.o.v. Y S3 naar situatie A, B, C
Update en gevoeligheidsanalyse
Vochtbufferend vermogen versus bouwjaar
Blauwkleuring versus oxidatie
Opm_verwering versus Schmidthamer en bezwijklast*

12
13
14
15
15-aanvulling
16

Schmidthamer vs bezwijklast S1/S3 (variabele bezwijklast gediskwalificeerd)*
Porositeit Top versus Schmidthamer en bezwijklast S1*
Controle A-locaties op omgevingsfactoren
Mosgroei versus bouwjaar
Mosgroei vs bouwjaar – X-zijden exclusief locatie 11
Vochtbufferend vermogen S1 versus bouwjaar – bootstrap analyse

17
17-aanvulling
18
18-aanvulling
18-aanvulling

Vochtbufferend vermogen S1 en S3 versus bouwjaar
Waterafgifte S1 en S3 versus bouwjaar en vliegas**
Vochtbufferend vermogen S3 versus bouwjaar – bootstrap analyse
Vochtbufferend vermogen S1/S3 ratio versus bouwjaar
Toevoeging waterafgifte S3 versus verschil waterafgifte S1/S3
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19
19-aanvulling

Carbonatatie versus waterafgifte_S1, filter op nieuwer bouwjaar
Carbonatatie versus waterafgifte_S1, filter op ouder bouwjaar

20
21
22
23
23-aanvulling
23-aanvulling

Carbonatatie variabelen naar X en Y
Samenstelling beton Pelcon versus TUD
Groeiremmende en groeibevorderende stoffen versus X en Y
Blauwkleuring versus bouwjaar
Blauwkleuring versus bouwjaar, uitsplitsing patroon Vv en Vo
Blauwkleuring zebra-patroon (Vo) versus bouwjaar, bootstrap-analyse

23-aanvulling
23-aanvulling
24
24-aanvulling
24-aanvulling
25

Blauwkleuring zebra-patroon versus permeabiliteit S1, incl bootstrap analyse
Aanpassing expert analyse, want zebra-patroon is Vv in plaats van Vo
Mangaan en ijzeroxide in de tijd, blauwkleuring versus mosgroei
IJzeroxide in de tijd, verschil S1-S3
IJzeroxide in de tijd, bootstrap analyse spreiding oud versus nieuw
Blauwkleuring versus oxidatiediepte, carbonatatie en waterafgifte_S1

26

Carbonaat en Ca in S1 en S3
Herkomst variabelen vochtonderzoek
Wateropname S1 versus S3
Waterafgifte S1 versus S3
Wateropname versus waterafgifte, op S1 en S3
Wateropname versus waterafgifte, verschillen tussen S1 en S3

27

27-aanvulling
28
29
29-aanvulling
30

Droogsnelheid als percentage van de waterafgifte
Waterafgifte, S1-S3, A en A&B
PCA op vocht variabelen A-locaties, PC's versus X/Y
Oppervlakte onder de droogcurve
Oppervlakte onder de droogcurve, Wilcoxon signed-rank test A&B
Mosgroei naar windrichting

31
32
33
34
34-aanvulling
34-aanvulling

Oxidatie versus waterafgifte S1
Ruwe Schmidthamer waarden - permutatietesten, Wilcoxon signed-rank test
Substraat over alle locaties vergeleken
Correlatiematrix alle variabelen, correlaties met microstructuur
Nadere uitwerking chemische componenten uit correlatiematrix
Nadere uitwerking S3 vocht variabelen uit correlatiematrix

35
36
37
38
39
40
41

Waterafgifte S1, B-locaties versus A-locaties
Stoffen in mossen, vergelijking locaties
Stoffen in mossen, S1 en S3
Mosgroei versus biologische aspecten uit de omgeving
Ammonium en fosfaat versus biologische omgevingsaspecten
Droogsnelheid t.o.v. volume en inhoud
Permeabiliteit > biologische groei > mosgroei

42

43-aanvulling

Drooggedrag S1 versus S3 op A-locaties
Carbonatatie TUD/Pelcon, correlaties met carbonatatie, carbonatatie in de
tijd
Carbontatie in de tijd, op wortel(t) schaal

44
45

Biofilm en biogroei X en Y, A versus B
PO4 in ratio S1/S3 en S3 op X en Y, naar stortdiscontinuiteit

43
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46
47

Carbonatatie-Oxidatie-waterafgifte_0-24u_S1
Uitzetten droogcurves per locatie, S1 en S3, vocht% en verloren vocht

48
49
49-aanvulling
50
51
51-aanvulling

Vergelijk Pelcon en TUD op oxidatie
Cementsoorten in de tijd
Toevoeging waterafgifte_S1 vs TiO2_S1 zonder/sporen van/met vliegas**
Extremen waterafgifte S1
Vliegas** versus aantasting en zebra-patroon
Toevoeging kansberekening

52
52-aanvulling
53

Nieuwe druksterkte resultaten
Toevoeging druksterkte tijd en diepte beproefde schijven
Correlatiematrix zonder vliegas**

*Variabelen bezwijklast_S1_kN en bezwijklast_S3_kN zijn in de loop van het analyseproces gediskwalificeerd. Expert analyses
waarin deze variabelen zijn gebruikt zijn daardoor met terugwerkende kracht ook gediskwalificeerd en in de tabel grijs
gemaakt.
**Redactionele opmerking: In de tabel zijn de originele titels van de expert analyses overgenomen. Hierin is een aantal maal
de variabele CEMIII_met_vliegas afgekort tot ‘vliegas’. Voor ‘vliegas’ moet dus CEMIII_met_vliegas worden gelezen.
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7

Resultaten

In dit hoofdstuk zijn in de grafieken, tabellen en toelichtingen de namen van de variabelen overgenomen uit
ODBb. Zie het hoofdrapport van de onderzoekscommissie (bijlage 6) voor een compleet overzicht van alle
variabelen met benamingen en toelichting.
7.1

Resultaten visuele dataverkenning afzonderlijke variabelen

Uit de visuele dataverkenning zijn de volgende uitschieters en/of opvallende zaken naar voren gekomen:
Proefstuk S1 vochtonderzoek 10X kleiner dan op andere locaties
De variabele droog_gewicht_S1 laat een duidelijk afwijkende waarde zien op locatie 10X, zie Figuur 7.1.
Op locatie 10 was het door de wapeningsdichtheid niet mogelijk alle kernen met Ø70 te boren, maar is een
aantal kernen Ø50 geboord. Dit heeft geresulteerd in kernen met een diameter van 46 mm, in plaats van 66
mm op de andere locaties. Dit verklaart de waargenomen uitschieter.

Figuur 7.1

Verdeling droog gewicht S1 proefstuk

Om de resultaten van 10X te kunnen vergelijken met de andere locaties zijn de waarden die zijn gemeten op
basis van de S1 schijf omgerekend van een kern Ø46 naar Ø66 mm.
NH4+ in S1 en S3
In de S1 schijf zijn verschillende gehaltes van NH4+ geconstateerd, maar in S3 is nergens een waarde boven de
detectielimiet gevonden, zie Figuur 7.2.
Het verschil tussen S1 en S3 is logisch, omdat NH4+ van nature niet in beton voorkomt, maar alleen door
indringing van buiten in het beton komt. Dit verklaart waarom er wel NH 4+ in het oppervlak beton gevonden is
(S1) en niet in de kern (S3).

Figuur 7.2

NH4+ in oppervlaktebeton (S1) en kernbeton (S3)
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Betonsamenstelling 8X
Op locatie 8X lijkt de betonsamenstelling af te wijken van de overige locaties. Het cementgehalte is aanzienlijk
hoger, het aandeel fijn en grof toeslagmateriaal aanzienlijk lager dan op andere locaties, zie Figuur 7.3. Naar
aanleiding van de uitschieter is de data opnieuw gecontroleerd, maar er blijken geen fouten te zitten in het
overnemen van de data uit de originele bron. Verklaring voor het afwijkende resultaat is dat bij de beoordeelde
kern sprake zou kunnen zijn van ontmenging. In dat geval is het verklaarbaar dat dit een uitschieter betreft. Bij
de interpretatie van de resultaten kan dit mee worden gewogen.

Figuur 7.3

Aandeel grof toeslagmateriaal, fijn toeslagmateriaal, cement en water in kg/m³

pH-verschil op locatie 18
In de pH in het oppervlakte beton is bij locatie 18 een aanzienlijk groter verschil geconstateerd tussen X en Y
dan op de overige locaties, zie Figuur 7.4. Een verklaring hiervoor is dat 18Y als enige prefab beton betreft. Dit
maakt het verschil in pH verklaarbaar. Bij de interpretatie van de resultaten kan dit worden meegewogen.

Figuur 7.4

pH in oppervlaktebeton (S1, 0-3 mm diepte) en kernbeton (S3, 150-158 mm diepte)

Afwijkende chemische samenstelling locatie 10 X en Y
Uit de analyse van de chemische samenstelling blijkt dat locatie 10 vaak aanzienlijk afwijkt van de overige
locaties. Dit geldt zowel aan de X- als aan de Y-zijde, en consequent voor zowel het beton aan het oppervlak
(S1) als het kernbeton (S3). In Figuur 7.5 is een aantal voorbeelden gegeven.
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Naar aanleiding van de uitschieter is het onderzoeksinstituut die deze variabelen bepaald heeft, gevraagd de
data nogmaals te controleren. Hierbij is ook gecontroleerd of er geen omrekenfout is gemaakt, aangezien er op
locatie 10 ook een aantal kleinere kernen is geboord. Er zijn geen fouten in de data geconstateerd. De waarden
voor 10X zijn ongewijzigd meegenomen in de analyses. Bij de interpretatie van de resultaten kan worden
meegewogen dat de chemische samenstelling van locatie 10 afwijkend is.

Figuur 7.5

Voorbeelden van afwijkende chemische samenstelling locatie 10
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7.2

Resultaten visuele dataverkenning verschillen X en Y

In onderstaande figuur zijn de resultaten van de dataverkenning naar de verschillen tussen X en Y weergegeven
voor de A-locaties.

Figuur 7.6
7.3

Resultaten dataverkenning verschillen tussen X en Y
Resultaten statistische toetsen i.r.t. knipzijde

In de volgende tabellen zijn de resultaten van de uitgevoerde statistische toetsen weergegeven. In de tabel zijn
de variabelen gegeven met een p-waarde kleiner dan 10% bij de A-locaties. Per variabele is aangegeven of X
consequent groter is dan Y (X > Y) of dat juist Y consequent groter is dan X (Y > X). Naast de p-waarde voor de Alocaties alleen, is ook de p-waarde voor A&B samen weergegeven. Hierbij is ook aangegeven of de p-waarde van
A&B lager is dan alleen A () of dat de p-waarde van A&B hoger is dan alleen A ().
In de resultaten komen veel variabelen voor die afkomstig zijn uit het vochtonderzoek. Deze zijn aangegeven met
(●) voor de naam van de variabele.
Bij de parametrische toetsen is met (*) aangegeven als variabelen niet strikt voldoen aan de normale verdeling
en/of gelijke variantie wat wel uitgangspunten zijn bij deze toetsen. De waarden zijn wel weergegeven, omdat
de t-toets nauwkeurig is voor normaal verdeelde data, maar als dat niet het geval is geeft de test nog steeds een
richting.
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Tabel 7.1

Resultaten permutatietest en onafhankelijke t-toets i.r.t. knipzijde X/Y

Variabelen met p < 10%

X t.o.v. Y

p-waardes [%]
permutatietest

p-waardes [%]
onafhankelijke t-toets

A

A&B

A

A&B

mosbedekking_perc

X>Y

0,0

0,0 

0,9*

0,1* 

mosbedekking_g_per_m2

X>Y

0,0

0,0 

0,1*

0,0* 

Pel_ox_depth_max_overview_mm

X>Y

0,8

15 

0,5*

15* 

pH_S1

Y>X

5,3

24 

14*

23* 

● droogsnelheid_0-1u_S1_percpu

X>Y

5,8

22 

5,7

22 

● droog_vol_massa_S1_kg_per_m3

Y>X

5,8

8,5 

6,3*

8,7 

● gewicht_1u_%tov_nat_S1

Y>X

6,5

23 

6,0

22 

● droogsnelheid_4-8u_S1_percpu

X>Y

6,7

19 

6,4

18 

● gewicht_8u_%tov_nat_S1

Y>X

7,5

19 

7,3

19 

● gewicht_2u_%tov_nat_S1

Y>X

8,3

19 

8,4

10 

● gewicht_4u_%tov_nat_S1

Y>X

8,5

20 

8,6

20 

● droogsnelheid_2-4u_S1_percpu

X>Y

9,3

26 

9,6

26* 

De resultaten van de permutatietest en de onafhankelijke t-toets voor de A-locaties komen goed met elkaar
overeen. Alleen bij de variabele pH_S1 is er een verschil. Dit komt doordat de absolute verschillen bij deze
variabele klein zijn. De permutatietest detecteert hier wel een verschil uit, al is het signaal zwak. De
onafhankelijke t-toets geeft hier geen significant resultaat. Aan het waargenomen verschil in pH-waarde mag
daarom niet teveel waarde gehecht worden.
Ook het beeld bij toevoeging van de B-locaties is gelijk tussen de permutatietest en onafhankelijke t-toets. De
gebruikte statistische toets heeft dus maar weinig invloed op de gevonden resultaten.
In bovenstaande tabel zijn de resultaten van alleen A-locaties en A&B samen met elkaar vergeleken. Bij twee
variabelen wordt de p-waarde bij A&B kleiner, bij de andere variabelen groter.
Het is logisch dat de variabelen mosbedekking_perc en mosbedekking_g_per_m2 bij A&B een sterker signaal
geven. De locaties zijn er namelijk op geselecteerd dat er meer mos op X dan op Y zit. Doordat de steekproef
groter wordt, is de p-waarde bij A&B nog iets kleiner dan alleen A.
Bij de overige variabelen wordt de p-waarde hoger bij toevoeging van de B-locaties. Op de B-locaties is er een
externe verklaring voor de afwezigheid van mos op de Y-zijde. Op de A-locaties zijn de omgevingsfactoren
gelijk. Als bij de A-locaties de p-waarde laag is, en bij A&B hoger, dan is het onwaarschijnlijk dat het
waargenomen verschil door mos veroorzaakt wordt. In dat geval zou je namelijk verwachten dat de B-locaties
het beeld juist zouden bevestigen. Doordat de steekproef groter wordt bij A&B zou de p-waarde dan lager
worden. Doordat de p-waarde bij A&B groter wordt is het dus aannemelijk dat de verschillen in de variabelen
mosaangroei (mede) veroorzaken en niet andersom.
Behalve de mosgroei zelf geeft alleen de variabele Pel_ox_depth_max_overview_mm een sterk signaal. De
waarde van deze variabele is op de zijden met mos gemiddeld hoger dan op de zijden zonder mos, zie Figuur
7.7. Opgemerkt wordt wel dat er in totaal 6 variabelen in ODBb zitten voor oxidatie
(Pel_oxidation_depth_max_mm, Pel_oxidation_depth_av_mm, Pel_ox_depth_max_overview_mm,
Pel_ox_depth_av_overview_mm, TUD_oxidation_depth_max_mm, TUD_oxidation_depth_av_mm) waarvan
dus maar één een significant verschil tussen de X- en de Y-zijdes laat zien.
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Figuur 7.7

Zwermplot van Pel_ox_depth_max_overview_mm (● = X, ● = Y)

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de Wilcoxon signed-rank test en gepaarde t-toets weergegeven.
Tabel 7.2

Resultaten Wilcoxon signed-rank test en gepaarde t-toets i.r.t. knipzijde X/Y

Variabelen met p < 10%

X t.o.v. Y

p-waardes [%]
Wilcoxon signed-rank test

p-waardes [%]
gepaarde t-toets

A

A en B

A

A en B

X>Y

1,8

0,3 

0,6

0,0 

● droogsnelheid_4-8u_S1_percpu

X>Y

1,8

4,5 

0,7

3,6 

● S1_coef_droging

Y>X

1,8

4,1 

0,8

3,7 

● waterafgifte_0tot24u_S1_perc

X>Y

1,8

3,4 

0,9*

3,4 

● gewicht_24u_%tov_nat_S1

Y>X

1,8

3,8 

1

3,5 

● droogsnelheid_2-4u_S1_percpu

X>Y

1,8

5,0 

1,4*

6,9 

● gewicht_8u_%tov_nat_S1

Y>X

1,8

2,3 

1,8*

3,7 

mosbedekking_g_per_m2

X>Y

1,8

0,2 

2,1

0,3 

● gewicht_4u_%tov_nat_S1

Y>X

1,8

2,5 

2,8*

4,6* 

● gewicht_2u_%tov_nat_S1

Y>X

1,8

1,5 

3,3*

4,6* 

pH_S1

Y>X

2,7

1,0 

12*

8,3* 

Pel_ox_depth_max_overview_mm

X>Y

2,8

11 

1,1

6,3 

● droogsnelheid_0-1u_S1_percpu

X>Y

2,8

5,0 

2

3,8 

● gewicht_1u_%tov_nat_S1

Y>X

2,8

4,1 

2,1

3,9 

Ca_S1

Y>X

2,8

5,0 

2,9

2,7 

● droog_vol_massa_S1_kg_per_m3

Y>X

2,8

3,3 

3

3,5 

● nat_vol_massa_S1_kg_per_m3

Y>X

2,8

2,3 

4

5,2 

● droogsnelheid_1-2u_S1_percpu

X>Y

2,8

4,1 

8,4*

8,9* 

Pel_fine_agg_kg_p_m3

Y>X

4,3

21 

3,8

18 

SH_ruw_gemiddeld

Y>X

4,3

8,4 

3,9

6,9 

SH_ruw_mediaan

Y>X

4,3

2,8 

4,2

3,5* 

Pel_carbonation_depth_av_mm

X>Y

4,6

6,1 

4,9

4,1 

● droogsnelheid_1-2u_S3_percpu

X>Y

4,6

4,1 

14*

6,3* 

mosbedekking_perc
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Zn_S1

X>Y

5,8

29 

12*

42 

Pel_fine_agg_volperc

Y>X

6,1

25 

4,1

20 

● vochtgehalte_nat_max_S1_perc

X>Y

6,3

4,1 

4,1

3,8 

● vochtgehalte_nat_min_S1_perc

X>Y

6,3

5,0 

4,5

4,2 

TUD_oxidation_depth_av_mm

X>Y

6,8

44 

8,2*

53 

Pel_water_kg_p_m3

X>Y

7,5

64 

17

99* 

Fe2O3_S1

X>Y

9,1

18 

17*

19* 

NO3_S1

Y>X

14

57 

9,3

40 

De resultaten van de Wilcoxon signed-rank test en de gepaarde t-toets voor de A-locaties komen goed met
elkaar overeen. Net als bij de onafhankelijke t-toets is te zien dat de variabele pH_S1 in de gepaarde t-toets wel
aanzienlijk slechter scoort dan in de Wilcoxon signed-rank test. Daarnaast zijn er wat verschillen aan de
onderzijde van de tabel, maar bij hogere p-waardes zijn ook grotere verschillen te verwachten.
In de tabel komen veel variabelen voor die afkomstig zijn uit het vochtonderzoek. Deze zijn aangegeven met
(●). Het zijn 16 variabelen, waarvan er 15 van S1 afkomstig zijn, dus van het randzonebeton. Opgemerkt moet
wel worden dat de vochtvariabelen niet allemaal onafhankelijk van elkaar zijn. Voor zowel S1 als S3 zijn uit 9
ruwe variabelen 18 variabelen afgeleid voor analyse. Zie paragraaf 5.2 voor meer informatie.
De Wilcoxon signed-rank test en de gepaarde t-toets onderzoeken relatieve verschillen. Dit betekent dat het
absolute niveau tussen locaties kan verschillen, maar dat de waarde op X wel consequent hoger of lager is dan
op Y. Ter illustratie zijn de eerste vier variabelen uit het vochtonderzoek weergegeven in Figuur 7.8.

Figuur 7.8

Vier vochtvariabelen van het randzonebeton (S1) die bij A-locaties een consequent relatief
verschil laten zien tussen X en Y
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Net als bij de permutatietest en de onafhankelijke t-toets zien we bij de Wilcoxon signed-rank test en de
gepaarde t-toets ook dat de variabelen mosbedekking_perc en mosbedekking_g_per_m2 bij A&B een sterker
signaal geven dan bij alleen A. Dit komt doordat de locaties er op zijn geselecteerd dat er meer mos op X dan
op Y zit en de grotere steekproef bij A&B leidt tot een iets kleiner p-waarde dan bij alleen A.
Bij de meeste vochtvariabelen wordt de p-waarde hoger bij toevoeging van de B-locaties. Het is hierdoor
onwaarschijnlijk dat het waargenomen verschil door mos veroorzaakt wordt. In dat geval zou je namelijk
verwachten dat de B-locaties het beeld juist zouden bevestigen en de p-waarde dus lager zou worden door de
grotere steekproef. Doordat de p-waarde bij A&B groter wordt, is het aannemelijk dat de verschillen in
vochtvariabelen (mede)oorzaak zijn van de mosaangroei.
Resumé statische toetsen i.r.t. knipzijde
Uit de vier statistische toetsen blijkt dat vooral de variabelen uit het vochtonderzoek voor S1 significant
verschillen tussen X en Y. Uit de vergelijking van de resultaten van de A-locaties alleen en de A&B locaties samen,
blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat mos de oorzaak is van de verschillen in vochtvariabelen S1, maar dat eerder
de verschillen in vochtvariabelen S1 (mede)oorzaak zijn van de aanwezigheid van mos.
Naast de vochtvariabelen S1 komt er een aantal variabelen minder dominant uit de statistische toetsen, zie
Tabel 7.3. De variabelen komen minder consequent voor in de resultaten van de vier statische toetsen en/of
hebben een lagere significantie (hogere p-waarde) dan de vochtvariabelen S1.
Tabel 7.3
Overige variabelen uit de resultaten van de statistische toetsen naast de vochtvariabelen S1
Verzamelnaam
Variabelen
Oxidatiediepte
Pel_ox_depth_max_overview_mm
TUD_oxidation_depth_av_mm
Aantal chemische componenten S1
Ca_S1
Zn_S1
Fe2O3_S1
NO3_S1
pH-waarde S1
pH_S1
Verhoudingen betonsamenstelling
Pel_fine_agg_kg_p_m3
Pel_fine_agg_volperc
Pel_water_kg_p_m3
Gemiddelde Schmidthamer waarden SH_ruw_gemiddeld
SH_ruw_mediaan
Carbonatatiediepte
Pel_carbonation_depth_av_mm
Vochtvariabelen S3
droogsnelheid_1-2u_S3_percpu
Tot slot is te zien dat de variabelen voor mosgroei (mosbedekking_perc, mosbedekking_g_per_m2) een hoge
significantie hebben (lage p-waarde). Dit is logisch omdat de locaties in het onderzoek zijn geselecteerd op een
scherpe knip, dus een duidelijk verschil in mosgroei tussen de X- en de Y-zijde.
7.4

Resultaten statistische toetsen i.r.t. aantasting

In Tabel 7.4 zijn de resultaten van de permutatietest in relatie tot aantasting weergegeven. De test is uitgevoerd
voor de X-zijden en Y-zijden afzonderlijk. In de resultaten zijn variabelen uit het vochtonderzoek aangegeven met
(●) voor de naam van de variabele.
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Tabel 7.4

Resultaten permutatietest i.r.t. aantasting

Variabelen met p < 10%

meer aantasting i.r.t. conform
aantasting

p-waardes [%]
permutatietest
X-zijdes

Y-zijdes

● gewicht_24u_%tov_nat_S1

conform aantasting > meer aantasting

1,3

0,4

● waterafgifte_0tot24u_S1_perc

meer aantasting > conform aantasting

1,6

0,5

● droogsnelheid_0-1u_S1_percpu

meer aantasting > conform aantasting

0,9

1,5

● gewicht_1u_%tov_nat_S1

conform aantasting > meer aantasting

1,1

1,4

● gewicht_8u_%tov_nat_S1

conform aantasting > meer aantasting

1,5

2,5

● gewicht_4u_%tov_nat_S1

conform aantasting > meer aantasting

1,1

4,3

● droogsnelheid_4-8u_S1_percpu

meer aantasting > conform aantasting

4,8

1,1

● S1_coef_droging

conform aantasting > meer aantasting

3,5

2,7

● gewicht_2u_%tov_nat_S1

conform aantasting > meer aantasting

1,3

5,3

● droogsnelheid_2-4u_S1_percpu

meer aantasting > conform aantasting

5,9

1,2

● droogsnelheid_8-24u_S1_percpu

meer aantasting > conform aantasting

6,6

2,7

Zn_S1

conform aantasting > meer aantasting

3,3

6,5

● droog_vol_massa_S3_kg_per_m3

conform aantasting > meer aantasting

4,3

10

afstand_bomen

conform aantasting > meer aantasting

5,3

10

Na2O_S3

meer aantasting > conform aantasting

13

4,9

Ti_S3

meer aantasting > conform aantasting

5,5

13

TUD_petrografical_wcr_B

meer aantasting > conform aantasting

16

3,3

● gewicht_24u_%tov_nat_S3

conform aantasting > meer aantasting

11

9,0

SrO_S1

meer aantasting > conform aantasting

7,0

13

● waterafgifte_0tot24u_S3_perc

meer aantasting > conform aantasting

12

8,3

● droogsnelheid_2-4u_S3_percpu

meer aantasting > conform aantasting

14

6,7

● S3_coef_droging

conform aantasting > meer aantasting

13

7,9

● vochtgehalte_nat_max_S1_perc

meer aantasting > conform aantasting

9,1

12

● vochtgehalte_nat_min_S1_perc

meer aantasting > conform aantasting

9,8

12

● droogsnelheid_4-8u_S3_percpu

meer aantasting > conform aantasting

18

7,6

Ti_S1

meer aantasting > conform aantasting

9,0

18

● droogsnelheid_8-24u_S3_percpu

meer aantasting > conform aantasting

19

8,7

afstand_verharding

meer aantasting > conform aantasting

20

8,4

Al2O3_S3

meer aantasting > conform aantasting

24

7,8

S_S1

conform aantasting > meer aantasting

4,9

28

druksterkte_N_per_mm2

conform aantasting > meer aantasting

1,9

34

Al2O3_S1

meer aantasting > conform aantasting

7,8

35

Pel_bio_growth_depth_mm

conform aantasting > meer aantasting

5,3

39

● droogsnelheid_1-2u_S1_percpu

meer aantasting > conform aantasting

2,4

43

SrO_S3

meer aantasting > conform aantasting

42

3,7
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SH_ruw_gemiddeld

conform aantasting > meer aantasting

37

8,3

K2O_S3

meer aantasting > conform aantasting

42

4,1

Pel_fine_agg_kg_p_m3

meer aantasting > conform aantasting

56

8,6

pH_S1

conform aantasting > meer aantasting

9,7

85

PO4_S1

conform aantasting > meer aantasting

95

1,1

In de tabel komen veel variabelen voor die afkomstig zijn uit het vochtonderzoek. De vochtvariabelen zijn zowel
afkomstig van S1 (randzonebeton) als van S3 (kernbeton), maar de S1-variabelen hebben wel lagere p-waardes.
Er zijn wel verschillen in de resultaten voor de X-zijden en de Y-zijden, maar het globale beeld komt goed overeen.
Met name voor de vochtvariabelen S1 zijn zowel voor de X-zijden als de Y-zijden de p-waardes kleiner dan 5%.
Wat opvalt is dat er veel meer variabelen uit deze permutatietest komen dan die in relatie tot de knipzijde,
terwijl de steekproefgrootte vergelijkbaar is. Bij de permutatietest i.r.t. de knipzijde (alleen A-locaties) zijn er 7
waarnemingen op X en 7 waarnemingen op Y. Bij de permutatietest i.r.t. aantasting zijn er bij de X-zijdes 5
waarnemingen conform verwachting en 7 waarnemingen meer dan verwacht en bij de Y-zijdes 8
waarnemingen conform verwachting en 7 waarnemingen meer dan verwacht.
Dat er meer variabelen uit de permutatietest komen geeft aan dat de observaties over het geheel meer
verschillen in relatie tot aantasting, dan in relatie tot knipzijde.
In Figuur 7.8 zijn vier vochtvariabelen van het randzonebeton (S1) weergegeven die bij A-locaties een
consequent relatief verschil laten zien tussen X en Y. Van deze zelfde variabelen is in Figuur 7.9 te zien hoe deze
absoluut verschillen in relatie tot aantasting.
Y-zijdes

X-zijdes

Aantasting conform
verwachting

Meer aangetast dan
verwacht

Aantasting conform
verwachting

Y-zijdes

X-zijdes

Aantasting conform
verwachting

Meer aangetast dan
verwacht

Meer aangetast dan
verwacht

Aantasting conform
verwachting
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Y-zijdes

X-zijdes

Aantasting conform
verwachting

Meer aangetast dan
verwacht

Aantasting conform
verwachting

Y-zijdes

X-zijdes

Aantasting conform
verwachting

Figuur 7.9

7.5

Meer aangetast dan
verwacht

Meer aangetast dan
verwacht

Aantasting conform
verwachting

Meer aangetast dan
verwacht

Zwermplots van vier vochtvariabelen van het randzonebeton (S1) in relatie tot aantasting,
links voor X-zijdes, rechts voor Y-zijdes. (● = Aantasting conform verwachting, ● = Meer
aangetast dan verwacht)
Resultaten overige statistische toetsen

Naast knipzijde en aantasting is voor nog een aantal categorische variabelen met twee categorieën een
permutatietest uitgevoerd. De observaties worden hierbij steeds in twee groepen ingedeeld en met een
permutatietest worden de verschillen tussen de groepen onderzocht. De volgende groepsindelingen zijn
beschouwd:
• CEMIII_met_vliegas ja/nee
• cementsoort CEMIII/A / CEMIII/B
• bekist ja/nee
• bouwjaar voor/na 2000
• bouwjaar voor/na 1990
• blauwkleuring vertoont ongebruikelijk streeppatroon ja/nee
Omdat de waarnemingen gepaard zijn ten opzichte van de knip, worden in de overige permutatietesten niet de
X- en Y-zijde tegelijk meegenomen. Dit zou niet zuiver zijn, omdat er dan nagenoeg dubbele waarnemingen in
dezelfde groep zitten. De overige permutatietesten zijn daarom uitgevoerd op de X-zijden en Y-zijden
afzonderlijk.
De resultaten van de overige permutatietesten zijn weergegeven in Figuur 7.10. Hierin zijn de overige
permutatietesten voor de X-zijden opgenomen. Die voor de Y-zijden geven een vergelijkbaar beeld.
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Figuur 7.10

Resultaten overige permutatietesten

In Figuur 7.10 zijn de variabelen niet met naam weergegeven, omdat de resultaten alleen globaal beschouwd
worden. De bovenste vier rijen geven de permutatietesten in relatie tot knipzijde en aantasting weer die in de
paragraven 7.3 en 7.4 al in detail besproken zijn.
Wat uit de vergelijking van de verschillende permutatietesten blijkt, is dat de meeste en meest significante
verschillen optreden bij de groepsindeling volgens CEMIII_met_vliegas ‘ja’ of ‘nee’. Hier zien we de meeste
gekleurde vakjes en de meest groene en gele vakjes. Bij de overige permutatietesten zijn aanzienlijk minder
en/of minder significante verschillen te zien. In Tabel 7.5 zijn de resultaten gekwantificeerd.
Tabel 7.5

Aantal variabelen uit de verschillende permutatietesten
Aantal variabelen uit permutatietest
Permutatietesten
p-waarde 0-1%
p-waarde 1-5% p-waarde 5-10%

Totaal p<10%

Permutatietesten i.r.t. knipzijde en aantasting (ter vergelijking)

knipzijde A-locaties
knipzijde A&B-locaties
aantasting Y-zijden
aantasting X-zijden

3
2
3
1

0
0
13
14

9
1
14
9

12
3
30
24

Overige permutatietesten

CEMIII_met_vliegas X-zijden
cementsoort X-zijden
bekist X-zijden
voor/na 2000 X-zijden
voor/na 1990 X-zijden
blauwkleuring strepen
X-zijden

21
0
0
2
2

27
2
4
9
6

6
23
4
13
2

54
25
8
24
10

0

1

2

3

In de resultaten van de permutatietest in relatie tot CEMIII_met_vliegas staan veel variabelen uit het
vochtonderzoek. Er zijn 11 vochtvariabelen S1 met een p-waarde tot 0,3% en 10 vochtvariabelen S3 met een pwaarde tussen 0,8% en 4%.
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7.6

Resultaten meervoudige lineaire regressie (Lasso)

Uit de uitgevoerde lasso regressies zijn geen bruikbare resultaten gekomen. Het kleine aantal observaties en
grote aantal variabelen resulteert in:
Modellen met een klein aantal variabelen presteren slecht. Er is een aanzienlijk verschil tussen de
voorspelde hoeveelheid mos (uitkomst model) en de waargenomen hoeveelheid.
Er zijn modellen nodig met meer dan 10 variabelen om tot een redelijke prestatie te komen, maar dan
is haast zeker sprake van overfitting.
De p-waarde van de meeste variabelen in de modellen is groot, dit betekent dat de onzekerheid in de
resultaten groot is.
De resultaten variëren sterk als de data genormaliseerd of gestandariseerd is, de uitkomsten zijn
daarmee niet robuust.
De variabelen die door het model geselecteerd worden zijn niet logisch vanuit bestaande kennis.
7.7

Resultaten classificatiemodel SVM

Uit de SVM zijn geen bruikbare resultaten gekomen. Van de 14 waarnemingen zijn er 12 gebruikt om de SVM te
trainen en 2 zijn willekeurig achtergehouden om de prestatie van het model te bepalen. Dit is een aantal keer
herhaald (cross-validation). Het blijkt dat door het kleine aantal observaties en grote aantal variabelen er altijd
een SVM-model te trainen is die alle uitkomsten van de train set 100% juist voorspelt. Bij het bepalen van de
prestatie op de test set is deze gemiddeld echter ongeveer 50%. Dat betekent dat het model net zo goed
presteert als wanneer de klassen random zouden worden toegekend (bijvoorbeeld door een munt opgooien).
Daaruit blijkt dat hier duidelijk sprake is van overfitting en interpretatie van de getrainde modellen niet zinvol is.
7.8

Resultaten PCA

Met Principal Component Analysis (PCA) wordt een groot aantal variabelen teruggebracht naar een kleiner
aantal relevante variabelen, de principal components (ofwel PC’s). De PC’s vertegenwoordigen de maximale
variantie in de data.
PCA is toegepast voor de A-locaties op alle numerieke variabelen. In Figuur 7.11 is de samenstelling van de
eerste twee PC’s te zien en in Figuur 7.12 is de verklaarde variantie per principal component weergeven.
PC0 verklaart 40% van de variantie en PC1 15%. De eerste twee PC’s verklaren dus samen 55% van de variantie.
Dit betekent dat er een behoorlijke samenhang in de numerieke data zit. Uit de samenstelling van PC0 blijkt dat
vooral de variabelen uit het vochtonderzoek met elkaar samenhangen. Deze hebben de grootste (absolute)
weegfactoren in de samenstelling van PC0.
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Weegfactor in PC0

Figuur 7.11

Weegfactor in PC1

Samenstelling van PC0 (links) en PC1 (rechts)
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Figuur 7.12

Verklaarde variantie van de PC’s uit de PCA van de A-locaties

Om te beoordelen of de PC’s relatie hebben met mosaangroei zijn ze uitgezet tegen de knipzijde, zie
onderstaande figuur.

Figuur 7.13

PC’s uit de PCA uitgezet naar knipzijde

Voor geen van de PC’s is in Figuur 7.13 een duidelijke scheiding of verschuiving zichtbaar tussen de knipzijdes.
De PCA heeft hierdoor geen nieuwe inzichten opgeleverd in relatie tot mosaangroei.
De PC’s zijn vervolgens ook uitgezet tegen aantasting en CEMIII_met_vliegas, zie Figuur 7.14 en Figuur 7.15.
In Figuur 7.14 laat PC0 wel een verschuiving zien, maar de twee groepen (meer aantasting dan verwacht en
aantasting conform verwachting) overlappen elkaar deels. Dit sluit aan bij de resultaten van de permutatietest
in relatie tot aantasting, zie paragraaf 7.4. Hieruit blijkt dat veel variabelen uit het vochtonderzoek verschillen
tussen locaties die zijn aangetast conform verwachting en locaties die meer dan verwacht zijn aangetast. Doordat
in PC0 de variabelen uit het vochtonderzoek dominant zijn is het logisch dat deze ook een verschuiving laat zien
voor aantasting.
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Figuur 7.14

PC’s uit de PCA uitgezet naar aantasting

Figuur 7.15

PC’s uit de PCA uitgezet naar CEMIII_met_vliegas

In Figuur 7.15 laat PC0 een duidelijke scheiding zien, zonder overlap. Dit sluit aan bij de resultaten van de
permutatietest in relatie tot CEMIII_met_vliegas, zie paragraaf 7.4. Hieruit blijkt dat veel variabelen uit het
vochtonderzoek verschillen tussen locaties met CEMIII met vliegas en locaties met alleen CEMIII. De p-waarden
in deze permutatietest in relatie tot CEMIII_met_vliegas zijn kleiner dan bij de permutatietest voor aantasting.
Het is daarom logisch dat de scheiding in PC0 bij CEMIII_met_vliegas ‘ja’ en ‘nee’ sterker is dan bij aantasting.
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In Figuur 7.13, Figuur 7.14 en Figuur 7.15 is te zien dat er in PC1 twee clusters optreden, één met positieve en
één met negatieve waarden. Het betreft de locaties 2, 8 en 10 enerzijds en de locaties 4, 7, 17 en 18 anderzijds,
met steeds X en Y in hetzelfde cluster. Deze scheiding valt niet samen met knipzijde, aantasting of
CEMIII_met_vliegas, want in elke cluster zien we zowel X als Y, zowel aantasting conform als meer dan
verwachting en zowel CEMIII_met_vliegas als alleen CEMIII. In de database is ook geen andere variabele
gevonden die precies samenvalt met de verdeling in de twee clusters. In de samenstelling van PC1 (zie Figuur
7.11) is er geen duidelijke samenhang te zien in de variabelen met de hoogste (absolute) weegfactoren. De
analyse van PC1 uit de PCA geeft geen nieuwe inzichten in relatie tot de onderzoeksvragen.
7.9

Correlatiematrices

Er zijn een aantal verschillende correlatiematrices opgesteld:
-

Alle locaties
A-locaties
Locaties met meer aantasting dan verwacht
Locaties met aantasting conform verwachting
Locaties met alleen CEMIII (met variabele CEMIII_met_vliegas waarde ‘nee’)

De analyse van de correlatiematrices en de onderlinge verschillen is uitgevoerd door de onderzoekscommissie.
De resultaten hiervan zijn daarom niet opgenomen in dit rapport, maar in het hoofdrapport van de
onderzoekscommissie (zie hoofdrapport paragraaf 7.8).
7.10

Resultaten expert analyses

De resultaten van de expert analyses zijn niet integraal opgenomen in deze verslaglegging. Zie paragraaf 4.9
voor een toelichting op de selectie.
Verificatie van de situaties
Als onderdeel van de expert analyses zijn de situaties A en B geverifieerd. Bij de A-locaties zijn alle
omgevingsfactoren inderdaad gelijk tussen X en Y, terwijl dat bij de B-locaties niet altijd het geval is, zie Figuur
7.16.

Figuur 7.16

Verificatie van de A en B situaties
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Voor een aantal uitgangspunten in relatie tot de situaties was onvoldoende data beschikbaar om deze volledig
te verifiëren, maar wel is vastgesteld dat de beschikbare data er in elk geval niet mee strijdig is. Het gaat om de
volgende uitgangspunten:
Bij B-locatie 20 ligt de verklaring van de knip waarschijnlijk in de blootstelling aan een hogere
concentratie dooizouten op Y dan op X.
Op B-locatie 11 ligt de verklaring van de knip waarschijnlijk in de blootstelling aan een hogere
concentratie zink op Y dan op X door de aanwezigheid van een hekwerk aan de Y-zijde.
- Op de A-locaties is op X en Y waarschijnlijk de betonsamenstelling gelijk. Alleen voor locatie 18 is dit
wellicht verschillend. Voor deze locatie is niet uit te sluiten dat de betonsamenstelling verschilt,
vanwege het vermoeden van prefab beton bij locatie 18Y.
Mosgroei in de tijd
In onderstaande figuur is voor de X-zijden de hoeveelheid mosgroei uitgezet tegen het bouwjaar van de
constructie. Het bouwjaar is daarbij geanonimiseerd, waarbij 0 de oudste constructie in de database aangeeft en
1 de nieuwste. Locaties 12X en 17X zijn niet meegenomen omdat hier bekend is dat ze in het verleden minimaal
één keer zijn schoongemaakt. Locatie 15X is ook niet meegenomen, omdat het een referentielocatie betreft
zonder mos.

Figuur 7.17

Hoeveelheid mosgroei naar bouwjaar van de constructie

In Figuur 7.17 is geen relatie te zien tussen de hoeveelheid mosgroei en het bouwjaar van de constructie.
Hierbij wordt opgemerkt dat de spreiding in bouwjaar binnen de dataset niet gelijkmatig is, er zijn relatief
weinig oude constructies onderzocht. Daarnaast is een aandachtspunt dat de locaties zijn geselecteerd op de
aanwezigheid van een scherpe knip in mosgroei. Hierdoor is het goed mogelijk dat de dataset niet
representatief is voor de hoeveelheid mosgroei op betonconstructies naar leeftijd in het algemeen.
Carbonatatiediepte
In Figuur 7.18 en Figuur 7.19 zijn correlaties weergegeven tussen de gemiddelde carbonatatiediepte en twee
variabelen uit het vochtonderzoek. De waterafgifte_S1 (variabele waterafgifte_0tot24u_S1_perc) is de
hoeveelheid vocht die het beton verliest in 24 uur drogen en kan worden gezien als een maat voor de
porositeit. De droogsnelheid_S1 (variabele droogsnelheid_0-1u_S1_percpu) is de snelheid waarmee het beton
vocht verliest en kan worden gezien als een maat voor de permeabiliteit.
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Figuur 7.18

Correlatie tussen carbonatatiediepte en waterafgifte_S1 voor alle locaties (links) en alleen de
locaties na 1996.

Figuur 7.19

Correlatie tussen carbonatatiediepte en droogsnelheid_S1 voor alle locaties (links) en alleen de
locaties na 1996.

Voor alle locaties is de correlatie zwak, maar worden de locaties met een bouwjaar van 1996 of eerder buiten
beschouwing gelaten, dan is de correlatie aanmerkelijk sterker. De p-waarde is daarbij ook klein, ruim kleiner
dan 1%.
Er is geen verband waargenomen voor carbonatatiediepte in de tijd. Ook niet op een wortel(t)-schaal, zie Figuur
7.20. Vanwege de invloed van vochtverzadiging op carbonatatiediepte die bij horizontale vlakken meer optreedt
dan bij verticale vlakken, is de richting van het vlak in onderstaande grafiek gemarkeerd met kleur. De horizontale
vlakken zijn altijd bovenvlakken.
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Figuur 7.20

Gemiddelde carbonatatiediepte uitgezet tegen wortel(t)

Oxidatiediepte
Er is een zwakke correlatie gevonden tussen de gemiddelde oxidatiediepte (variabele
Pel_oxidation_depth_av_mm ) en carbonatatiediepte (variabele Pel_carbonation_depth_av_mm), zie
onderstaande figuur.

Figuur 7.21

Correlatie tussen de gemiddelde carbonatatiediepte en de gemiddelde oxidatiediepte

Er is geen correlatie tussen de oxidatiediepte en waterafgifte_S1 of droogsnelheid_S1 gevonden, zoals dat wel
bij carbonatatiediepte het geval was.
Microscopisch onderzoek door twee instituten
Het microscopisch onderzoek is dubbel uitgevoerd door twee instituten, omdat in dit type onderzoek expert
opinion een rol speelt. De twee instituten hebben dezelfde proefstukken (slijpplaatjes) onderzocht. Uit de
vergelijking van de resultaten blijkt dat er aanzienlijke verschillen zitten tussen de twee instituten, zie twee
voorbeelden in Figuur 7.22. De gemiddelde carbonatatiediepte is maar zwak gecorreleerd, en de gemiddelde
oxidatie is helemaal niet gecorreleerd.
Omdat niet zomaar onafhankelijk is te bepalen welk van de twee instituten het meest betrouwbaar is, zijn de
resultaten van beiden in de data-analyse meegenomen.
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Figuur 7.22

Twee voorbeelden van vergelijking van de resultaten van twee onderzoeksinstituten

Biologische expert analyses
Er zijn diverse expert analyses uitgevoerd vanuit biologische hoek.
Er is geen relatie gevonden tussen de hoeveelheid mosgroei of de aan-/afwezigheid van mos en:
•
•
•
•

Groeiremmende stoffen in het beton
Groeibevorderende stoffen in het beton
Stoffen in mossen
Biologische aspecten uit de omgeving

Opgemerkt wordt dat deze constateringen gelden voor de beschouwde dataset en niet in algemene zin. Het kan
bijvoorbeeld zo zijn dat er in het algemeen wel een relatie is tussen de aanwezigheid van groeiremmende of
groeibevorderende stoffen en mosaangroei op beton, maar dat het in deze dataset, die gericht is op
knipsituaties, niet het geval is. Gezien het relatief kleine aantal observaties is er daarnaast ook een kans dat het
signaal te zwak is om te detecteren (valse negatief).
Samenhang variabelen vochtonderzoek
Er is een PCA uitgevoerd op de variabelen van het vochtonderzoek. Hieruit blijkt dat de eerste PC 75% van de
variantie verklaart en de eerste twee PC’s samen 86% van de variantie. Dit betekent dat er een sterke samenhang
zit in deze subset.

principal components (PC’s)

Figuur 7.23

Verklaarde variantie van de PC’s uit de PCA vochtonderzoek
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PC0 en PC1 zijn in absolute zin niet onderscheidend voor knipzijde X/Y. Er is wel een consequente richting in het
verschil tussen X en Y, net zoals voor diverse losse variabelen uit het vochtonderzoek. Er is een Wilcoxon signedrank test uitgevoerd op PC0 en PC1. Voor beide is de uitkomst een p-waarde van 1,8%. Dit is net zo klein als van
een aantal losse variabelen, waaronder waterafgifte_0tot24u_S1_perc en droogsnelheid_2-4u_S1_percpu.
Met de PCA kan het vochtonderzoek dus samengevat worden in 1 of 2 variabelen. Het signaal hier uit is in relatie
tot mosaangroei even sterk als de afzonderlijke variabelen.
Vochtvariabelen vergelijking S1 en S3
In de resultaten van de statistische toetsen in relatie tot knipzijde waren variabelen uit het vochtonderzoek voor
S1 dominant. Vochtvariabelen van S3 kwamen veel minder sterk naar voren. Het kan zijn dat die verschillen er in
S3 wel zijn, maar dat deze te klein zijn om gedetecteerd te worden met het beperkte aantal observaties. Dit is
visueel nader onderzocht, zie twee voorbeelden in onderstaande figuur.

Figuur 7.24

Verloop X-Y van waterafgifte (links) en coëfficiënt droogcurve (rechts), S1 ten opzichte van S3
voor A-locaties

In Figuur 7.24 is te zien dat op de A-locaties de waterafgifte op S1 groter is dan op S3 en coef_droging (de
coëfficiënt van de droogcurve) op S1 kleiner is dan op S3 (per locatie). De gemiddelde waterafgifte is op S1
daarom groter dan op S3, en de gemiddelde coëfficiënt van de droogcurve op S1 kleiner (sterker negatief) dan
op S3. In de visuele vergelijking tussen S1 en S3 is echter niet gekeken naar het absolute niveau, maar naar de
verschillen over de knip, dus de richting van X naar Y.
Bij S1 is het verschil consequent dezelfde richting op, bij S3 is het wisselender. Er lijkt daarom geen sprake te zijn
van een verschil in S3 dat uitvergroot wordt in S1.
Correlaties met waterafgifte_S1
In de resultaten van de statistische toetsen zijn de variabelen uit het vochtonderzoek dominant. Belangrijke
vervolgvraag is dan ook waardoor de vochtvariabelen op X afwijken van die op Y. Met een correlatiematrix is hier
een verkenning naar gedaan. Gekeken is voor de A-locaties wat de sterkste correlaties zijn met
waterafgifte_0tot24u_S1_perc (hierna kortweg waterafgifte_S1 genoemd). De waterafgifte_S1 is geselecteerd
als kenmerkende variabele van het vochtgedrag. Aandachtspunt bij deze analyse is wel dat de data in de database
verzameld is op basis van knipsituaties in relatie tot mosaangroei. Dit is daardoor niet per se een representatieve
dataset voor waterafgifte_S1.
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In Tabel 7.6 zijn de correlaties met waterafgifte_S1 met een correlatiecoëfficiënt groter dan 0,7 of kleiner dan 0,7 weergegeven.
Tabel 7.6

Correlaties met waterafgifte_S1 voor de A-locaties

Variabelen met pearson correlatiecoëfficiënt > 0,7 of < -0,7
droogsnelheid_2-4u_S1_percpu
droogsnelheid_4-8u_S1_percpu
droogsnelheid_1-2u_S1_percpu
droogsnelheid_0-1u_S1_percpu
vochtgehalte_nat_max_S1_perc
vochtgehalte_nat_min_S1_perc
vrijw_wateropn_S1_massaperc
vrijw_wateropn_S1_volperc
droogsnelheid_1-2u_S3_percpu
droogsnelheid_0-1u_S3_percpu
droogsnelheid_8-24u_S1_percpu
Ti_S3
droogsnelheid_2-4u_S3_percpu
Ti_S1
TiO2_S3
Fe2O3_S1
waterafgifte_0tot24u_S3_perc
Mn3O4_S1
Mn_S1
TiO2_S1
vrijw_wateropn_S3_massaperc
Pel_petrografical_wcr_B
vochtgehalte_nat_min_S3_perc
vochtgehalte_nat_max_S3_perc
vrijw_wateropn_S3_volperc
Mn_S3
droogsnelheid_4-8u_S3_percpu
S3_coef_droging
S1_coef_droging

pearson correlatiecoëfficiënt met
waterafgifte_S1

p-waarde
correlatiecoëfficiënt
[%]

0,984
0,919
0,916
0,909
0,900
0,892
0,880
0,875
0,868
0,835
0,819
0,815
0,814
0,812
0,805
0,795
0,790
0,777
0,777
0,776
0,772
0,770
0,769
0,769
0,760
0,720
0,719
-0,744
-0,985

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,4
0,2
0,0

Waterafgifte_S1 is het sterkst gecorreleerd met de andere vochtvariabelen S1, daarna met de vochtvariabelen
S3 en daarnaast met een aantal chemische componenten. Op S1 en S3 zijn dat Ti, TiO2 en Mn, op alleen S1 ook
nog Fe2O3 en Mn3O4. Als voorbeeld is de correlatie met TiO2 weergegeven in Figuur 7.25.
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Figuur 7.25

Correlatie tussen waterafgifte_S1 en TiO2_S1 voor A-locaties

De correlaties zijn nader onderzocht door naar verschillende subsets te kijken. Hieruit blijkt dat bij sommige
subsets de correlaties sterker worden en bij andere subsets de correlaties verdwijnen, zie Figuur 7.26.

Figuur 7.26

Correlatie tussen waterafgifte_S1 en TiO2_S1 voor aangetaste locaties (links) en voor locaties
met CEMIII_met_vliegas ‘nee’ (rechts)

Uit het nadere onderzoek van de correlaties met de chemische componenten is gebleken dat hierin steeds twee
clusters zijn te onderscheiden, een cluster met variabele CEMIII_met_vliegas ‘ja’ en een cluster met variabele
CEMIII_met_vliegas ‘nee’, zie Figuur 7.27 als voorbeeld. De locaties met CEMIII met sporen van vliegas liggen niet
in de buurt van het cluster met CEMIII_met_vliegas ‘ja’.
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Figuur 7.27

Twee clusters voor CEMIII_met_vliegas ja/nee in correlatie chemische component met
waterafgifte_S1, alle locaties

Uit de nadere beschouwing van de correlaties komt geen eenduidig beeld. Het kan zijn dat de gevonden
correlaties tussen chemie en waterafgifte_S1 vals zijn en alleen komen door twee verschoven puntenwolken
(met CEMIII_met_vliegas ‘ja’ of ‘nee’). Het kan ook zijn dat er wel een correlatie bestaat. Hierachter kan een
causale relatie zitten, maar het kan ook dat er een andere factor een rol speelt (die niet in de database zit), die
zowel de concentratie chemische componenten als de waterafgifte_S1 beïnvloedt. Het is niet mogelijk op basis
van de huidige database hier met statistische methodes meer duidelijkheid over te verkrijgen.
CEMIII_met_vliegas in relatie tot waterafgifte_S1 en waterafgifte_S3
Uit nader onderzoek van de correlaties tussen chemie en waterafgifte_S1 kwam naar voren dat de variabele
CEMIII_met_vliegas sterk onderscheidend is voor de waterafgifte_S1. In onderstaande zwermplots zijn de
verschillen voor waterafgifte in S1 en S3 in relatie tot de variabele CEMIII_met_vliegas weergegeven.

CEMIII_met_vliegas

Figuur 7.28

CEMIII_met_vliegas

Zwermplots in relatie tot CEMIII_met_vliegas ja/nee voor de waterafgifte_S1 (links) en
waterafgifte_S3 (rechts) (● = CEMIII_met_vliegas: nee ● = CEMIII_met_vliegas: ja)
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Uit een permutatietest voor de waterafgifte_S1 in relatie tot CEMIII_met_vliegas komt een p-waarde van 0,0%.
Uit een permutatietest voor de waterafgifte_S3 in relatie tot CEMIII_met_vliegas komt een p-waarde van 0,3%.
De kans dat het waargenomen verschil tussen de groepen CEMIII_met_vliegas ‘ja’ en ‘nee’ op een toevalstreffer
berust, is dus nihil voor waterafgifte_S1 en zeer klein voor waterafgifte_S3.
De waterafgifte_S1 is tot slot ook uitgezet naar het bouwjaar van de constructie, zie Figuur 7.29. Het bouwjaar
is daarbij geanonimiseerd, waarbij 0 de oudste constructie in de database aangeeft en 1 de nieuwste.

CEMIII_met_vliegas:
● ja
● nee

Figuur 7.29

Waterafgifte_S1 in de tijd

In Figuur 7.29 is opnieuw te zien dat de locaties met variabele CEMIII_met_vliegas ‘ja’ duidelijk een hogere
waterafgifte_S1 hebben, maar hier blijkt ook dat dit relatief nieuwe constructies betreft.
Dat de variabele CEMIII_met_vliegas onderscheidend is voor waterafgifte_S1 betekent niet automatisch dat dit
een oorzaak-gevolg relatie is. Dit kan het geval zijn, maar het is ook mogelijk dat er een andere factor is die
beiden beïnvloedt. De huidige database geeft hier geen uitsluitsel over.
Aantasting van beton
Op basis van expert opinion zijn variabelen bepaald voor de aantasting van het betonoppervlak, zie paragraaf 5.2
voor meer informatie. In Figuur 7.30 en Figuur 7.31 zijn de variabelen in relatie tot aantasting in beeld gebracht.
Uit Figuur 7.30 blijkt dat de verschillen in aantasting van het betonoppervlak binnen een locatie (over de
knipzijdes, steeds X t.o.v. Y) in de huidige dataset beperkt zijn. Alleen de verwering van het oppervlak is op vier
locaties (11, 18, 19 en 20) één gradatie zwaarder op de X-zijde dan aan de Y-zijde, verder zijn de waarnemingen
op de X- en de X-zijde steeds gelijk. Zowel X- als Y-zijde zijn meer aangetast dan verwacht of zowel X- als Y-zijde
zijn conform verwachting aangetast. In Figuur 7.31 is te zien dat op 9 van de 12 A&B-locaties de X-zijde wel als
meer aangetast is beoordeeld dan aan de Y-zijde. In deze dataset lijkt mosaangroei dus wel de aantasting te
verergeren, maar niet de (enige) oorzaak ervan te zijn.
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Figuur 7.30

Variabelen in relatie tot aantasting, waarneming per locatie voor X- en Y-zijden

Figuur 7.31

Aantasting ten opzichte van de knip, waarneming per locatie (alleen A- en B-locaties)

In Figuur 7.32 is de waterafgifte_S1 uitgezet naar aantasting en CEMIII_met_vliegas. Hieruit blijkt dat alle locaties
met CEMIII_met_vliegas ‘ja’ meer zijn aangetast dan verwacht, maar daarnaast zijn er nog een aantal locaties
met CEMIII_met_vliegas ‘nee’ die ook meer zijn aangetast dan verwacht.
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Figuur 7.32

Waterafgifte_S1 naar aantasting en CEMIII_met_vliegas
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8

Samenvatting resultaten en evaluatie

8.1

Samenvatting resultaten data-analyse

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de resultaten van de data-analyse. Aan deze resultaten is door de
onderzoekscommissie verdere duiding gegeven door ze met de aanwezige expertise, in samenhang met elkaar
en in combinatie met bestaande kennis en literatuuronderzoek te beschouwen. Zie voor meer informatie
hierover het hoofdrapport van de onderzoekscommissie (hoofdstuk 8 en 9). De conclusies van de
onderzoekscommissie vallen buiten de scope van dit rapport.
Beperkingen dataset
De dataset van dit onderzoek kenmerkt zich door een groot aantal variabelen en een relatief klein aantal
observaties (de onderzochte locaties). Dit heeft tot gevolg:
 Toevalstreffers in de resultaten zijn niet uit te sluiten (valse positief).
 Het is niet uit te sluiten dat invloeden niet in de resultaten naar voren zijn gekomen die in
werkelijkheid wel een rol spelen (valse negatief).
 Onderlinge interacties van meerdere variabelen konden niet worden onderzocht.
 Hoofdzakelijk numerieke variabelen zijn beschouwd, categorische variabelen in beperkte mate.
De locaties voor het onderzoek zijn specifiek geselecteerd, ten eerste op de aanwezigheid van een scherpe
overgang tussen betonoppervlak met en zonder mos, daarnaast op een verdeling tussen de situaties (A/B/C),
geografische ligging en ouderdom. Het betreft dus geen willekeurige steekproef. De wijze van selectie betekent
dat constateringen uit de dataset niet per definitie gelden voor betonconstructies in het algemeen.
Mosgroei is een tijdsafhankelijk proces. De huidige database bevat waarnemingen van de hoeveelheid mosgroei,
die op één tijdstip zijn vastgelegd. De leeftijd van de constructie op dat moment verschilt per locatie. De
resultaten van dit onderzoek in relatie tot mosaangroei zijn gebaseerd op de aanwezigheid van mos op het
moment van dataverzameling en gelden niet per definitie ook voor andere momenten in de tijd (verleden of
toekomst).
Vochtvariabelen S1 dominant in resultaten
In veel resultaten van de uitgevoerde statistische analyses waren variabelen uit het vochtonderzoek dominant.
Bij het vochtonderzoek is onder testcondities bepaald hoeveel vocht het beton kan opnemen en hoeveel en hoe
snel het beton vocht weer verliest bij drogen. Dit is voor randzonebeton (S1) en kernbeton (S3) bepaald.
Relatief verschil in vochtvariabelen S1 tussen knipzijdes
Bij kniplocaties situatie A (gelijke omgevingsfactoren) neemt het randzonebeton aan de zijde met mos meer
vocht op en droogt het sneller dan aan de zijde zonder mos. Het betreft een relatief verschil per knipzijde. Bij
toevoeging van de B-locaties (verschillende omgevingsfactoren) aan de analyse blijkt dat het onwaarschijnlijk is
dat mos de oorzaak is van het verschil in vochtgedrag, maar dat eerder het vochtgedrag (mede)oorzaak is van
mosaangroei.
Overige variabelen die verschillen tussen knipzijdes
Naast de vochtvariabelen S1 zijn er voor de A-locaties nog andere variabelen die verschillen tussen knipzijdes,
maar minder consequent of met meer onzekerheid. Er is een absoluut verschil (Alle X-zijden t.o.v. alle Y-zijden)
waargenomen voor de maximale oxidatiediepte. Er is een relatief verschil (X t.o.v. Y per knipzijde) waargenomen
voor de gemiddelde carbonatatiediepte, één vochtvariabele S3, verhoudingen betonsamenstelling (fijn
toeslagmateriaal, water), enkele chemische componenten, pH-waarde en gemiddelde Schmidthamer waarden.
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Ook meer aantasting dan verwacht zonder mosaangroei
Op basis van expert opinion is bepaald of aantasting van het betonoppervlak conform verwachting is of meer is
dan verwacht mag worden rekening houdend met de leeftijd van de constructie. Initiële betonkwaliteit is niet
meegenomen in deze beoordeling. De verschillen in aantasting van het betonoppervlak binnen een locatie (over
de knipzijde, X t.o.v. Y) zijn binnen de huidige dataset beperkt gebleken. Zowel X- als Y-zijde zijn meer aangetast
dan verwacht of zowel X- als Y-zijde zijn conform verwachting aangetast. De aantasting is aan de bemoste X-zijde
vaak waarschijnlijk wel wat erger dan aan de schone Y-zijde. Bij de aangetaste constructies laat ook de Y-zijde
een beeld zien dat niet aan de verwachting voldoet, waar andere Y-zijden voldoen aan het verwachte beeld. In
deze dataset lijkt mosaangroei de aantasting wel te verergeren, maar niet de (enige) oorzaak ervan te zijn.
Vochtvariabelen dominant in verschillen tussen beton dat meer dan/conform verwachting is aangetast
Beton dat, rekening houdend met de ouderdom, meer is aangetast dan verwacht neemt gemiddeld meer vocht
op en droogt sneller dan beton dat aangetast is conform verwachting. Dit geldt voor zowel het randzonebeton
(S1) als het kernbeton (S3), al is bij S3 de onzekerheid in de resultaten wel groter. Het verschil in vochtgedrag
tussen beton dat meer dan ofwel conform verwachting is aangetast, is groter dan de verschillen die zijn
waargenomen tussen knipzijdes.
Groepsindeling naar variabele CEMIII_met_vliegas
Uit de analyses is gebleken dat veel variabelen verschillen tussen locaties met variabele CEMIII_met_vliegas ‘ja’
of ‘nee’. Bij de vochtvariabelen S1 en S3 is er een absoluut verschil met een hoge mate van zekerheid. Van alle
onderzochte groepsindelingen geeft de indeling in CEMIII_met_vliegas ‘ja’ en ‘nee’ de meeste en meest
significante verschillen. Dit betekent niet automatisch dat het gebruik van de combinatie CEMIII en vliegas
oorzaak is van de verschillen. Het is ook goed mogelijk dat er een andere factor is die beiden beïnvloedt. De
huidige database geeft hier geen uitsluitsel over.
Tijdsafhankelijke aspecten
Wat betreft de tijdsafhankelijke aspecten kan met de huidige dataset alleen de invloed van de leeftijd van de
constructie onderzocht worden op de variabelen zoals bepaald op het moment van dataverzameling.
Uit de analyses is het volgende gebleken in relatie tot de leeftijd van de constructie:
 Er is binnen deze dataset geen relatie gevonden tussen de hoeveelheid mosgroei op de X-zijde en de
leeftijd van de constructie.
 Er is binnen deze dataset geen relatie gevonden tussen carbonatatiediepte en de leeftijd van de
constructie.
 Er is wel een correlatie gevonden tussen carbonatatiediepte en de vochtvariabelen S1 voor de locaties
van na 1996.
Overige constateringen
Uit de analyses van de huidige dataset is het volgende gebleken:
 Er is geen relatie gevonden tussen de hoeveelheid mosgroei of de aanwezigheid van mos en
groeiremmende of groeibevorderende stoffen in het beton, stoffen in mossen of biologische aspecten
uit de omgeving.
 Bij het microscopische onderzoek aan dezelfde slijpplaatjes zijn er aanzienlijke verschillen in de
waarnemingen van twee verschillende onderzoeksinstituten.
 Er is een correlatie gevonden tussen vochtgedrag en een aantal chemische componenten (met Ti, Mn
en Fe). De sterkte van de correlatie varieert per subset binnen de database. De correlatie wordt
sterker bij alleen de A-locaties en bij alleen de aangetaste locaties. De correlatie verdwijnt als locaties
met variabele CEMIII_met_vliegas ‘ja’ buiten beschouwing worden gelaten.
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8.2

Evaluatie data-analyse

Aandachtspunten bij de interpretatie van de resultaten
De gehanteerde α-waarden zijn relatief hoog ten opzichte van het aantal observaties en variabelen. Dit past
echter wel bij het verkennende karakter van het onderzoek en een ‘open mind’ voor onderliggende
fenomenen. Zowel valse positieve als valse negatieve resultaten zijn niet uitgesloten. De resultaten dienen in
samenhang met elkaar beschouwd te worden om de kans op toevalstreffers te beheersen. Aan een enkel
resultaat in een bepaalde richting moet geen grote waarde worden toegekend, maar als meerdere variabelen
en/of de resultaten van meerdere analyses dezelfde kant op wijzen, moet dit wel serieuzer worden genomen.
Zie paragraaf 4.5 voor meer informatie over de gehanteerde α-waarden.
Bij de interpretatie van de resultaten moet de wijze van selectie van onderzoeklocaties betrokken worden.
Door de niet-willekeurige selectie van de locaties zijn de resultaten uit het fenomenologisch onderzoek niet per
definitie representatief voor betonconstructies in het algemeen. Zie paragraaf 3.2 voor meer informatie.
Advies tot nadere beschouwing twee constateringen
Uit het onderzoek is een tweetal constateringen gekomen waarvan de data-analist adviseert deze eerst nader
te beschouwen voordat verder vervolgonderzoek wordt opgezet. Uitkomsten kunnen namelijk helpen om de
huidige onderzoeksresultaten in de juiste context te plaatsen. Dit kan bijdragen aan een aanscherping van de
probleemstelling van vervolgonderzoek en/of helpen bij de opzet van vervolgonderzoek.
1.

Variabele CEMIII_met_vliegas

De huidige database als geheel verschilt het meest bij een groepsindeling naar de variabele
CEMIII_met_vliegas. De resultaten uit de permutatietesten zijn het meest significant voor deze variabele. Dit
beeld wordt bevestigd door de scheiding naar CEMIII_met_vliegas in PC0 van de PCA, zie paragraaf 7.8. De
meest significante verschillen zitten in de vochtvariabelen. En juist die vochtvariabelen hebben een relatie tot
mosaangroei (relatief) en een relatie tot aantasting van beton (absoluut).
Dat er significante verschillen zitten tussen de groep met CEMIII_met_vliegas ‘nee’ en de groep met
CEMIII_met_vliegas ‘ja’, betekent niet dat dit ook door deze variabele wordt veroorzaakt. Met de huidige
dataset kan niet worden vastgesteld of dit een causale relatie betreft. Dit kan het geval zijn, maar het kan ook
dat er een andere factor is (die niet in de huidige dataset zit) die de oorzaak is.
De data-analist adviseert de onderzoekscommissie de groep locaties met variabele CEMIII_met_vliegas ‘ja’
nader te beschouwen om meer duidelijkheid te krijgen of de variabele zelf de oorzaak is van de waargenomen
verschillen of dat er mogelijk een andere factor achter zit.
2.

Mosaangroei versus aantasting

In eerste instantie is de analyse gericht geweest op mosaangroei. In tweede instantie zijn ook analyses uitgevoerd
in relatie tot aantasting. Opmerkelijk is dat de verschillen in relatie tot aantasting significanter bleken dan in
relatie tot mosaangroei, hoewel de locaties op basis van mosaangroei zijn geselecteerd.
Daarnaast bleek uit de huidige dataset dat er ook onverwachte aantasting van betonoppervlak is opgetreden
zonder mos. Wellicht is in deze dataset mosaangroei (in een deel van de gevallen) een symptoom van aantasting
en geen oorzaak. Een mogelijkheid is ook dat er twee verschillende fenomenen door elkaar lopen, aantasting
onder invloed van mosaangroei en aantasting door een andere oorzaak. De huidige dataset geeft hier geen
uitsluitsel over.
Tot slot wordt opgemerkt dat de variabelen voor aantasting zijn afgeleid op basis van expert opinion en daardoor
vatbaar kunnen zijn voor discussie.
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Op basis van deze punten adviseert de data-analist nadere beschouwing van aantasting van betonoppervlak en
naar de manier waarop dit samenhangt met mosaangroei.
Aandachtspunten bij validatieonderzoek
Het aantal observaties in de database is dusdanig klein dat de kans op toevalstreffers (valse positief of valse
negatief) niet is uit te sluiten. Met validatieonderzoek kan meer zekerheid worden verkregen over de
resultaten. De reproduceerbaarheid van de resultaten van dit onderzoek kan daarmee onderzocht worden.
Indien een validatieonderzoek wordt uitgevoerd geeft de data-analist hierbij de volgende aandachtspunten:
• Met een groter aantal observaties en minder variabelen kan meer zekerheid over de resultaten
verkregen worden.
• Als de knipsituaties los worden gelaten en een meer willekeurige steekproef genomen wordt, dan zijn
de resultaten makkelijker te vertalen naar betonconstructies in het algemeen.
• Om meer duidelijkheid te kunnen krijgen over de invloed van de leeftijd van de constructie kan een
keuze gemaakt worden voor de bouwperiode waarbij de steekproef objecten bevat met een
gelijkmatige spreiding in leeftijd binnen de gekozen periode.
• Om meer duidelijkheid te kunnen krijgen over tijdsafhankelijke processen zoals mosgroei kunnen
meerdere metingen in de tijd aan dezelfde objecten worden uitgevoerd.
Algemene aandachtspunten bij vervolgonderzoek
Bij het opzetten van vervolgonderzoek adviseert de data-analist vóór het verzamelen van data na te denken over
welke analysemethoden toegepast gaan worden en welke onzekerheid in de conclusies acceptabel is. Op basis
hiervan kan een onderbouwde keuze gemaakt worden voor het aantal variabelen dat onderzocht wordt, het
aantal proefstukken (de steekproefgrootte), de wijze waarop de data wordt verzameld (selectie van de
steekproef) en het gehanteerde significantieniveau.
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