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Informatie uit Remote Sensing wordt gekenmerkt door zowel een sterke ruimtelijke als temporele
component, en daarmee kan ze potentieel een grote toegevoegde waarde hebben bij
vegetatiekarteringen in het veld en helpen bij het meten van veranderingen in de vegetatie of het
terrein (bv. verstuiving, verruiging en verlanding en het volgen van de impact van PASbeheersmaatregelen op de vegetatie). De huidige vegetatiemonitoringmethoden voor de beoordeling
van habitats (bv. beheertypen en habitattypen) zijn vaak arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie
van de monitoring is daardoor vaak laag en heeft het risico dat de beheerder/beleidsmaker te laat in
de gaten krijgt dat de kwantiteit of kwaliteit van een habitat achteruitgaat. Tegelijkertijd zien we een
snelle ontwikkeling van nieuwe satellietsensoren en daarmee samenhangende beschikbaarheid van
nieuwe satellietbeelden en processingtechnieken. De inwinningstechnieken als wel de schaal waarop
satellietdata vrij beschikbaar komen, is sterk aan het veranderen en kan daardoor mogelijk ten goede
komen aan de gebruikerswensen. Een goed voorbeeld is het straks vrij beschikbaar komen van
Sentinel-2-satellietbeelden met een ruimtelijke resolutie van 10 m en uiteindelijk met een wekelijkse
opnamefrequentie (Sentinel-2A is gelanceerd op 23 Juni 2015). Een van de belangrijkste conclusies uit
de gemaakte interviews met een aantal terreinbeheerders en ecologische groenbureaus is dat goede
geografische basisinformatie door iedereen als onontbeerlijk wordt gezien voor een objectieve
interpretatie en het maken van goede vegetatie-, habitat- en structuurkaarten. De huidige resolutie
van 25 tot 50 cm van actuele luchtfoto’s sluit hier voor de meeste organisaties het beste op aan.
Expertise op het gebied van satellietbeelden en de verwerking is vaak nihil bij terreinbeherende
organisaties en karteringsbureaus, en de ruimtelijke resolutie (maximaal 50 cm panchromatisch) sluit
nog niet goed aan op de resolutie van de luchtfoto’s. Het grote voordeel is echter wel dat bij
satellietbeelden deze voor de verschillende seizoenen in het jaar kunnen worden ingewonnen en
hiermee waardevolle informatie geven over de ruimtelijke variatie door de tijd, en beter kunnen
helpen bij de monitoring en (tussentijdse) interpretatie van de vegetatie-, habitat- en/of
structuurtypen. Omdat behalve voor visuele interpretatie van zeer hoge resolutie satellietbeelden, de
verdere processing van satellietbeelden door organisaties erg lastig is, is het centraal beschikbaar
maken van hoge resolutie halfproducten, zoals vegetatiehoogten uit LiDAR-puntenwolken (denk aan
AHN) – naast de classificatie van zand, water en ander levensvormen (bomen, struiken etc.) – erg
gewenst (denk bv. aan de verruiging van terreinen met struiken, bomen en grassen). Dat wat men
met semiautomatische classificatietechnieken uit satellietbeelden, luchtfoto’s en andere RS-producten
als LiDAR kan halen, is consistenter in de tijd te herhalen en daarmee geschikter voor het bepalen van
veranderingen in de vegetatiestructuur dan op basis van veldmetingen alleen. Met de inzet van uit
LiDAR afgeleide vegetatiehoogten en spectrale informatie uit luchtfoto’s en/of zeer hoge resolutie
satellietbeelden, is het waarschijnlijk mogelijk om een tussentijdse vegetatiestructuurmonitoring uit te
voeren en dan vooral voor specifieke gebieden waar de dynamiek hoog is. Daarnaast zijn de
verwachtingen hoog bij terreinbeheerders van de inzet van UAV’s (drones) die op elk gewenst tijdstip
en voor elk specifiek gebied opnamen kunnen maken volgens de gewenste gebruikerswensen. Vooral
voor kwetsbare en niet gemakkelijk toegankelijke gebieden is de inzet van UAV’s gewenst.
Trefwoorden: Remote Sensing, AHN, structuurkarteringen, vegetatiemonitoring, UAV’s
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Foto omslag: Detail van een Worldview-2 satellietbeeld met een ruimtelijke resolutie van 2 m en met
8 multi-spectrale banden. Het satellietbeeld is opgenomen op 29 September 2011 boven de Ederheide
(bron: bij DigitalGlobe, USA)
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Woord vooraf

De huidige vegetatiemonitoringmethoden voor de beoordeling van habitats (bv. beheertypen en
habitattypen) zijn vaak arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de monitoring is daardoor
vaak laag en heeft het risico dat de beheerder/beleidsmaker te laat in de gaten krijgt dat de kwantiteit
of kwaliteit van een habitat achteruitgaat. En hoewel de ontwikkelingen in Remote Sensing (RS) snel
gaan, worden deze technieken nog maar weinig ingepast in de huidige werkprocessen. Dit project
inventariseert veelgebruikte vegetatiemonitoringmethoden en RS-data en -technieken om zo een
actueel overzicht te krijgen van de potentie van RS om de monitoring van vegetatie in Nederland te
ondersteunen. Hierbij zal zeker specifieke aandacht zijn voor de potentie van Remote Sensing voor het
monitoring van (vegetatie)structuurkenmerken die relevant zijn voor de beoordeling van beheertypen
en habitattypen en het tussentijds actualiseren van bestaande vegetatiekaarten. Ook wordt
onderzocht welke belemmeringen er zijn voor invoering van gebruik van RS-data en -technieken. De
uitdaging van deze rapportage is om de twee verschillende werelden van de Remote Sensing en de
terreinbeheerders/ ecologen die zich bezig houden met vegetatiekarteringen wat dichter bij elkaar te
brengen en inzicht te geven waar men elkaar kan versterken. De overzichten van monitoringmethoden, RS-data en RS-technieken, inclusief voorbeelden van toepassing, worden gepresenteerd in
dit rapport. Dit rapport beschrijft:
1. De verwachtingen en houding van terreinbeherende organisaties en groenbureaus ten aanzien van
de inzet van RS-technieken en -methoden voor vegetatiemonitoring op basis van interviews en
hoe wij hier op kunnen inspringen.
2. Een illustratie van de inzet van niet-reguliere RS-technieken en methoden voor
vegetatiemonitoring op basis van een voorbeeldgebied (Ederheide en Ginkelse Heide) gebaseerd
op eerder onderzoek en een aantal huidige analyses.
En als nuttige achtergrondinformatie:
1. Een overzicht van reguliere (operationele) vegetatiemonitoringmethoden.
2. Een overzicht van potentiële RS-data en -technieken voor vegetatiemonitoring.
De opdrachtgever is Directie DAK, cluster Kennismanagement N&R, van het Ministerie EZ te Den
Haag, in nauwe samenwerking met BIJ12 in Utrecht. De begeleidingscommissie bestond uit
Wilmar Remmelts (EZ), Marcelle Lock en Marlies Ellenbroek (BIJ12). Het werk is uitgevoerd door een
interdisciplinair team van Alterra, bestaande uit: Raymond van der Wijngaart, Rik Huiskes,
Anne Schmidt en Sander Mücher. Interviews voor deze rapportage zijn afgenomen met
Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Provincies, Monitoring groep Defensie, Bureau
Waardenburg BV en de Interbestuurlijke Projectgroep habitatkartering.
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Samenvatting

De huidige vegetatie(structuur)monitoringmethoden voor de beoordeling van habitats (bv. de
beheertypen van de Index NL en de habitattypen van Annex I van de Europese Habitatrichtlijn) zijn
arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de huidige vegetatiemonitoring is daardoor vaak laag
(meestal eens in de 10-12 jaar) en heeft het mogelijke risico dat de beheerder/beleidsmaker te laat in
de gaten krijgt dat de kwantiteit of kwaliteit van een habitat achteruitgaat. Remote-sensingdata en
-technieken bieden de mogelijkheid om sneller inzicht te krijgen in tussentijdse (binnen 3-6-12 jaar)
veranderingen. Hoewel de ontwikkelingen in Remote Sensing (RS) snel gaan, worden deze technieken
nog maar weinig ingepast in de huidige werkprocessen. Is dat omdat deze technieken nog niet
operationeel zijn, niet de juiste informatie opleveren en te veel expertise en kennis vragen of is het de
onbekendheid van de terreinbeherende organisaties en groenbureaus met desbetreffende technieken?
Deze vragen willen wij graag de revue laten passeren in deze rapportage.
Dit project inventariseert veelgebruikte Nederlandse vegetatiemonitoringmethoden en internationale
RS-data en -technieken en geeft antwoord op de potentie van huidige RS-technieken en -methoden
voor vegetatiemonitoring in Nederland. In interviews met terreinbeherende organisaties en
groenbureaus wordt ook aandacht besteed aan de vraag waarom deze RS-data en -technieken nog
niet worden gebruikt. Algemene conclusie is dat voor grove vegetatiestructuurtypen t.b.v. de
beoordeling van beheertypen en habitattypen Remote Sensing heel bruikbaar is. Voor meer
gedetailleerdere structuurtypen wordt het lastiger en zeker op het niveau van soorten.
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1

Project opzet

1.1

Probleemstelling

Het rijk, de provincies en de terreinbeheerders hebben in het kader van de rapportageverplichting op
grond van de Europese Habitatrichtlijn (artikel 17), de beheerplannen voor Natura-2000-gebieden, de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL
behoefte aan informatie over de omvang (oppervlakte) en natuurkwaliteit van beheertypen (SNL) en
habitattypen (Natura 2000/PAS) die van oudsher verkregen wordt door middel van arbeidsintensieve
monitoringmethoden, te weten veldkarteringen, al dan niet ondersteund door luchtfoto-interpretaties.
De verkregen informatie bevat vaak een zekere mate van subjectiviteit doordat veel methoden
bestaan uit een individuele inschatting van oppervlakten, aantallen of locatiesoorten, en begrenzingen
in het veld. Daarnaast hanteren veel veldwerkers hun persoonlijke methodieken die niet altijd
geprotocolleerd zijn of volgens huidige protocollen worden uitgevoerd. Ook verschillen veldwerkers in
ervaring, wat sterke invloed kan hebben op de kwaliteit van de resultaten. Daarnaast spelen
terreincondities een rol die fysieke beperkingen opleggen aan de waarneembaarheid van vegetatiepatronen. De vraag komt dan naar voren of met RS-data en -technieken, het veldwerk efficiënter kan
worden uitgevoerd en hiermee betere informatie ingewonnen kan worden.
Traditionele vegetatiemonitoringmethoden zijn arbeidsintensief en daardoor duur. Daar staat
tegenover dat terreinbeheerders vaak zeer verschillend tegenover het gebruik van nieuwe
technologieën staan, zoals het gebruik van RS-data en -technieken. Kritische vragen zijn: laten deze
nieuwe, meer geautomatiseerde methoden wel voldoende ruimte over voor de expertise die ecologen
inbrengen in reguliere methoden? En zijn deze nieuwe technieken wel effectief in te passen in de
huidige werkprocessen? En scheelt het daadwerkelijk tijd? Want ook RS-data en -technieken moeten
(in het veld) gekalibreerd worden. Hoe zit het met de aanschaf van data, software, hardware, scholing
etc.? Hoe verhouden de patronen van de veldkarteringen zich ten opzicht van RS-kaarten – zijn ze
vergelijkbaar, zinvol en herhaalbaar? Al deze vragen komen ook in de interviews met terreinbeherende organisaties en groenbureaus aan bod.
In het kader van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling NatuurNetwerk Nederland (NNN)
en Natura 2000/PAS (Van Beek, 2014) worden twaalfjaarlijks vegetatiekarteringen uitgevoerd voor
een selectie van beheertypen binnen de NNN. Niet alle terreinbeherende organisaties krijgen subsidie
van de provincies (bv. RWS en Defensie) en zij hebben dan ook hun eigen methodiek voor
vegetatiekartering, die af kan wijken van de werkwijze. Een aantal habitattypen komt buiten de NNN
voor en daar is het maar de vraag of vegetatiekarteringen worden gemaakt.
De vegetatiekarteringen vormen een belangrijke bron voor de monitoring en beoordeling van de staat
van instandhouding van habitattypen (Schmidt et al., 2015). Echter, hierover dient zesjaarlijks
gerapporteerd te worden aan de Europese Commissie (EC) op grond van artikel 17 van de
Habitatrichtlijn. Ook voor beheerplannen en de PAS zijn vegetatiekarteringen een belangrijke
informatiebron om te kunnen oordelen over (veranderingen in) de oppervlakte en kwaliteit van
habitattypen. Afhankelijk van de dynamiek van een habitattype is een tussentijdse vegetatiekartering
(frequenter dan twaalfjaarlijks) dus zeer wenselijk. Voor de PAS is zelfs een driejaarlijkse
monitoringfrequentie gewenst om de effecten van de genomen beheersmaatregelen te kunnen
evalueren (is nu nog lang geen realiteit). Hier bieden RS-technieken en -methoden, inclusief het
gebruik van luchtfoto’s, mogelijk een uitkomst.
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1.2

Achtergrond

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een heroriëntatie van SNL ter vermindering van de
uitvoeringslasten en te komen tot een eenvoudigere uitvoering. Ondertussen ontwikkelen RS-data en
-technieken zich steeds verder (Delalieux et al., 2012; Ficetola et al., 2014; Lucas et al., 2014;
Mücher et al., 2009; Mücher et al., 2013; Van den Borre et al., 2011). Tot op heden worden, met
uitzondering van visuele interpretaties van luchtfoto’s, RS-data en -technieken nog maar weinig
geïntegreerd in de monitoringmethoden, terwijl ze mogelijk toch additionele informatie aan kunnen
leveren, zoals tussentijdse monitoring. Natuurlijk hebben RS-data en -technieken ook hun nadelen,
zoals benodigde expertise en software en beperkingen met betreft tot operationalisering.
Binnen de RS-wereld zijn uitgebreide en zeer uiteenlopende toepassingen van RS-data en -technieken
onderzocht die buiten Nederland al sneller hun toepassing hebben gevonden ter ondersteuning van
vegetatie- en habitatkarteringen. Dit is ook het gevolg van de grotere arealen die gekarteerd moeten
worden en de kleinere capaciteit aan beheerders per vierkante kilometer. Denk bijvoorbeeld aan een
bosbeheerder in Australië in vergelijking met een bosbeheerder in Nederland. Wat betreft de RS-data
en -technieken kun je hierbij denken aan het semiautomatisch classificeren van luchtfoto’s of RSbeelden, 3D-vegetatiestructuuranalyses, al dan niet in combinatie met LIDAR-technieken, biomassainschattingen, identificatie van dominante of invasieve soorten m.b.v. hyperspectrale data, het meten
van veranderingen in de tijd, oppervlakteschattingen, landgebruikclassificaties en schattingen van het
bodemvocht. Meerdere van deze toepassingen zijn in Nederland potentieel geschikt voor het inwinnen
van ecologische gegevens zoals die voor onder andere provinciale of EU-rapportages benodigd zijn.
Wel heeft de ruimtelijke schaal (resolutie) hierbij speciale aandacht, omdat de eisen hieraan in
Nederland in vergelijking met het buitenland vaak groter zijn (veel meer detail gewenst).
In het kader van internationale habitatmonitoring m.b.v. remote-sensingtechnieken heeft Alterra ook
meegewerkt aan het EU FP7 BIO-SOS project. In dit project werden gereedschappen ontwikkeld om
op een consistente manier RS-beelden te interpreteren ten behoeve van habitatmonitoring (Lucas
et al., 2015; Mücher et al., 2015).
Onderzoeksvragen waren:
1. Wat is de potentie van huidige RS-technieken en -methoden voor vegetatie(structuur) monitoring
t.b.v. tussentijdse monitoring en beoordeling van beheertypen en/of habitattypen?
2. Wat maakt dat desbetreffende technieken en methoden niet worden toegepast door
terreinbeheerders en groenbureaus?

1.3

Projectdoelstelling

Luchtfoto’s en satellietbeelden geven een sterk synoptisch overzicht, met zowel een sterke ruimtelijke
als temporele component en kunnen een toegevoegde waarde hebben bij de totstandkoming van
karteringen en het volgen van tussentijdse veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan het karteren van
verstuiving, verruiging en verlanding. De ontwikkeling van RS-data en -technieken gaat hard en zowel
de inwinningstechnieken veranderen (spaceborne, airborne sensoren als de inzet van drones) alsook
de schaal waarop data gratis beschikbaar komen. Dit alles komt mogelijk ook ten goede aan de
Nederlandse gebruikerswensen waardoor het gebruik op lokaal gebiedsniveau toch binnen de
mogelijkheden gaat behoren. Denk daarnaast ook aan het Europese Sentinel-satellietprogramma,
waarvan de eerste satelliet in april 2014 gelanceerd is en waarvan de data in de komende jaren gratis
beschikbaar komen met een ruimtelijke resolutie variërend van 60 tot 10 meter en wekelijkse
opnamefrequentie. Kunnen we deze data inzetten ter ondersteuning van Nederlandse vegetatiemonitoring? Andere technieken die makkelijker bereikbaar worden, zijn het gebruik van de aan AHN
gerelateerde LIDAR-data die naast het bepalen de maaiveldhoogte ook ingezet kunnen worden ten
behoeve van karteringen van de vegetatiestructuur (denk aan hoogte vegetatie) alsook de inzet van
UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle) waaronder verschillende camera’s opgehangen kunnen worden
(denk aan multispectrale, hyperspectrale en thermische sensoren). Niet alleen de data-kant is
interessant, maar ook technieken die veel gebruikt worden bij de interpretatie van RS-data kunnen
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gebruikt worden bij de interpretatie van luchtfoto’s; denk daarbij aan segmentatie- en
classificatietechnieken. Deze technieken kunnen gedeeltelijk ook toegepast worden op luchtfoto’s die
nu al vaak worden gebruikt voor visuele interpretaties.
Het doel van dit project is om de toegevoegde waarde van Remote Sensing-technieken op gangbare
methoden voor de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen en habitattypen te
verkennen en te illustreren op basis van:
1. Een inventarisatie van bestaande traditionele vegetatiemonitoringmethoden, waaronder de
Werkwijze Monitoring en Beoordeling NNN en Natura 2000/PAS en een inventarisatie van huidige
RS-technieken en -methoden en onderlinge vergelijking, toegespitst op wensen van
terreinbeheerders en groenbureaus n.a.v.;
2. Interviews met terreinbeheerders en groenbureaus over hun verwachtingen en houding t.a.v.
RS-technieken en -methoden voor vegetatiemonitoring.
3. De toepassing van een selectie van RS-technieken en -methoden voor
vegetatie(structuur)monitoring in een proefgebied (Edese en Ginkelse Heide) en vertaling van de
resultaten naar de wensen (het bestaande monitoring en beoordelingssysteem) van de
terreinbeheerder (in dit geval Defensie).

1.4

Afbakening

Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken uit beschikbare documenten,
publicaties en interviews. Het rapport gaat niet in op toekomstige, verwachte ontwikkelingen op het
gebied van RS. Er wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt in welke mate RS-data en -technieken
van toegevoegde waarde zijn. Aan de hand van een studiegebied wordt een vergelijk gemaakt tussen
een kartering volgens reguliere methoden versus een kartering met behulp van RS-data en
-technieken. Zo wordt aan de hand van bestaande gegevens de meerwaarde gedemonstreerd, met
name voor het invullen van tussentijdse structuurveranderingen tussen de bestaande twaalfjaarlijkse
perioden van karteringen. Er zullen geen nieuwe data, resultaten, gereedschappen of technieken
worden ontwikkeld.

1.5

Leeswijzer

Na het inleidende hoofdstuk dat ingaat op de probleemstelling, achtergrond, projectdoelstelling en de
afbakening m.b.t. verkenning mogelijkheden RS-data en -technieken ter ondersteuning van
tussentijdse vegetatiekartering en monitoring, zijn hoofdstuk 2 en 3 inleidende hoofstukken die
mogelijk door de lezer overgeslagen kunnen worden als zij voldoende kennis hebben. Wij hebben
echter gemerkt dat terreinbeheerders en groenbureaus vaak weinig kennis hebben van Remote
Sensing en vice versa: de Remote Sensing-wereld weinig kennis heeft van de details van vegetatiemonitoring in Nederland. Daarom geeft hoofdstuk 2 een bondig overzicht van de traditionele
vegetatiemonitoringmethoden, waarbij er ook aandacht is voor vegetatieopnamen, vegetatie- en
vegetatiestructuurkaarten, soortwaarnemingen en abiotische metingen. Specifieke aandacht is er
hierbij voor vegetatie- en structuurkenmerken van beheertypen en habitattypen gezien vanuit de
nieuwe Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS (BIJ12). Hoofdstuk 3
is ook een inleidend hoofdstuk en gaat in op RS-data en -technieken die mogelijk interessant zijn voor
inzet binnen de vegetatiemonitoring. Bijlage 1 en 2 zijn aan dit hoofdstuk gerelateerd, waarbij
Bijlage 1 dieper ingaat op de verschillende dimensies van de dataresoluties in de Remote Sensing en
Bijlage 2 dieper ingaat op de verschillende typen aan RS-data.
Hoofdstuk 4, 5 en 6 behoren tot de kern van dit rapport. Hoofdstuk 4 gaat in op de verwachtingen van
terreinbeheerders en groenbureaus t.a.v. Remote Sensing die verkregen zijn middels interviews. De
hoofdonderwerpen van de interviews waren: i) wat zijn de reguliere (operationele) kartering- en
monitoringmethoden?; ii) zijn er problemen met de uitvoering van monitoringbeoordelingsmethoden
volgens ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?; iii) welke RS-data
en -technieken acht de beherende instantie kansrijk; iv) welke belemmeringen ervaart de betreffende
instantie voor de inzet de van – niet reguliere – Remote Sensing-methoden? Er zijn interviews
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afgenomen met de volgende organisaties: Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten,
Provincies, Monitoring groep Defensie, Bureau Waardenburg BV en de Interbestuurlijke Projectgroep
habitatkartering (Bijlage 3 t/m 6 geven beknopt de volledige interviews weer). Wij zijn ons ervan
bewust dat dit slechts een beperkte selectie is en dus zeker geen compleet beeld geeft. Echter, de
geïnterviewden geven gezamenlijk wel aan dat zij vooral mogelijkheden zien voor Remote Sensing
voor bij (tussentijdse) structuurkarteringen. Hoofdstuk 5 gaat daarom dieper in op structuurkarteringen m.b.v. remote sensing. Hoofdstuk 6 betreft een nadere uitwerking van RS-producten voor
structuurkarteringen op het defensieterrein Ederheide en Ginkelse Heide. Er is voor dit terrein gekozen
omdat voor dit terrein niet alleen veel RS-producten al beschikbaar waren (op basis van eerdere
projecten), maar ook aangezien er voor dit terrein voldoende vegetatie- en structuurkarteringen van
Defensie beschikbaar waren in de vorm van digitale geo-databases. Speciale aandacht is er in
hoofdstuk 6 voor de mogelijkheden van tussentijdse structuurkartering op basis van zeer hoge
resolutie satellietbeelden, zoals SPOT 6, die nu vrij beschikbaar zijn via het nationale satellietdataportaal (www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal) en die binnen een dag verwerkt kunnen
worden voor een specifiek gebied. Hoofdstuk 7 geeft de voornaamste conclusies en aanbevelingen
weer.
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2

Traditionele
vegetatiemonitoringmethoden

2.1

Overzicht huidige reguliere monitoringmethoden

Insteek was tot voor kort om reguliere beheer- en beleidsmonitoring of daaruit afgeleide data in te
zetten voor het beantwoorden van nieuwe monitoring- en beleidsvragen. Nu de monitoring ten
behoeve van de beleidsverantwoording op het gebied van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL) en de Natura 2000/PAS in elkaar geschoven zijn, ontstaat met de nieuwe beheertypologie
(Index NL), die in principe voor alle beheerders en beleidsmakers toepasbaar is, een nieuwe
monitoringopdracht voor beheerders en de bevoegde gezagsorganen.

Figuur 1

Relatie tussen de monitoring voor het natuurnetwerk en voor de Natura 2000/PAS zoals

opgenomen in de nieuwe werkwijze monitoring (BIJ12 2014, pag. 19).

De natuur in het natuurnetwerk wordt beschreven aan de hand van beheertypen (Index NL). De
kwaliteit van een beheertype wordt beoordeeld aan de hand van de aanwezigheid van soorten,
vegetatietypen, structuurelementen, gemeten standplaatsfactoren, ruimtelijke condities en de mate
van natuurlijkheid. Het deel van het natuurnetwerk dat ook is aangewezen als Natura-2000-gebied
wordt specifieker beoordeeld aan de hand van de habitattypen en habitat- en vogelrichtlijnsoorten.
Een habitattype wordt toegekend op basis van een aantal voor dat type kwalificerende vegetatietypen.
Abiotische randvoorwaarden, aanwezigheid typische soorten, kenmerken goede structuur en functie
bepalen de kwaliteit van het habitattype. Aangezien een deel van de habitattypen gevoelig is voor
(een hoge) stikstofbelasting, is voor deze typen een aantal procesindicatoren benoemd waarmee de
kwaliteit, de toekomstbestendigheid, maar ook de effectiviteit van de getroffen maatregelen gevolgd
kunnen worden. In de onderstaande tabel worden de momenteel operationele monitoringmethoden
benoemd en daarna kort toegelicht. Hierbij wordt het nieuwe document ‘Werkwijze Monitoring en
Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’ (BIJ12) als vertrekpunt gebruikt. Per methodedoelcombinatie is gescoord of zij momenteel onderdeel uitmaakt van de reguliere monitoring
uitgevoerd door of in opdracht van de terreinbeheerders of beleidsverantwoordelijken. Daarbij is een
inschatting gemaakt of een beheerder de methode-doelcombinatie inzet voor zijn reguliere monitoring
(prestatie, onderbouwing beheersubsidie) of dat de methode-doelcombinatie meer wordt opgehangen
aan specifieke projecten of onderzoekstrajecten (aangegeven als incidenteel). Hierbij valt te denken
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aan wetenschappelijk onderzoek in terreinen door universiteiten of instituten, onderzoek in het kader
van OBN of voormalige EGM-maatregelen. De laatste kolom in deze tabel geeft aan of de methodedoelcombinatie wordt benoemd in het monitoringprotocol van BIJ12.

Tabel 1
Operationele monitoringmethoden.
Methode

Doel

Regulier/

Vereist SNL/

Incidenteel

PAS

Flora en fauna
Selectieve vegetatieopnamen

Random vegetatieopnamen

Permanente kwadraten

Structuurkartering

Classificatie vegetatietypen

R

Vegetatiekaart

R

X

Habitattypenkaart

R

X

Classificatie vegetatietypen

R

X

Vegetatiekaart

I

X

Habitattypekaart

I

X

Statistische veranderingen

R

Volgen successie

R

Volgen effecten herstel of ingrepen

I

Bepalen landelijke natuurkwaliteit

R

Volgen successie

R

structuurtypen

X
X

Schatting omvang en verspreiding
R

Kartering Soort-verspreiding en Vaststellen aan-/afwezigheid soort

R

Terreingebruik door soort (Fauna)

R

Aanwezigheid beleidsrelevante soorten

R

X

Vegetatiekaart (omvang en verspreiding

R

X
X

abundatie
Vegetatiekartering

X

vegetatietypen)
Habitatkarteringen

Habitat (omvang en verspreiding)

I

Incidentele waarnemingen

Verkeersslachtoffers

R

Waarnemingen bezoekerscentra,
publieksexcursies en internetfora

R

Waarneming.nl

R

PGO/NDFF

R

Bodemchemie

I

Grondwaterchemie

I

Abiotiek
Standplaatsfactoren

Vochttoestand bodem

I

Grondwaterstand bodem

R

Temperatuur

I

X

X

Bodemvorming (incl. humusvorming)

I

Depositie vermestende stoffen

R

Chemie oppervlaktewater

R

Kwantiteit oppervlaktewater

R

Ruimtelijke samenhang (beheertype)

I

Barrières voor fauna?

I

X

Aanwezigheid geïsoleerde snippers

I

X

Volgen ruimtelijke veranderingen in de tijd

I

Gebruik terrein door grote grazers

I

Gebruik terrein door recreanten

I

X

Ruimtelijke condities
GIS-analyse

Panoramafoto’s
Overig
Gps-trackers
Toegangsregistratie
Telemetrie
Camera vallen
R= Regulier, I = incidenteel
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I
Terreingebruik door uitgezette dieren

I

Inzicht in ruimtegebruik door specifieke soorten

I

Gebruik van faunapassages

I

Aanwezigheid specifieke schuwe dieren

I

X

2.1.1

Vegetatieopnamen

Vegetatieopnamen bestaan uit een gelokaliseerde beschrijving van de plantengroei aan de hand van
de waargenomen soorten en de gesommeerde bedekking van soorten binnen de beschreven
oppervlakte. De bedekking is daarbij de verticale projectie van de planten op het grondvlak. De
grootte van het grondvlak is geoptimaliseerd voor het specifieke vegetatietype in relatie tot de
verwachte schaal van diversiteit in de plantengroei. De groottes van de vegetatieopnamen variëren
van 3 tot 5 vierkante meter voor graslanden tot 100 vierkante meter voor een bosvegetatie. Meestal
worden homogene en representatieve stukken van de vegetaties beschreven in een opname, wat wil
zeggen dat er bij voorkeur geen overgangen tussen structuurtypen of vegetatietypen in een opname
worden gemonsterd. De methodiek van de Frans-Zwitserse school (Braun Blanquet) is de meest
reguliere methode voor het maken van vegetatieopnamen (Barkman et al., 1964; Westhoff &
Van der Maarel 1978).
Er zijn verschillende methodes om de plaats van een opname te kiezen. Afhankelijk van de
onderzoeksvraag kan deze vooraf (random) bepaald zijn of juist niet. In de eerste gevallen wordt
bijvoorbeeld via een randompuntengenerator een aantal punten op een kaart geplot die door de
opnemer worden beschreven. Daarnaast kunnen specifieke delen van een gebied of een vegetatieeenheid worden onderzocht via een gestratificeerde random selectie. De klassieke opnamemethode is
dat een opname niet random wordt gesampled, maar juist dat de standplaats van een belangwekkende soort, een specifiek terreindeel (heg, kalkgrasland, oever duinmeer etc.) wordt beschreven
waarbij de waarnemer in het veld de locatie bepaalt en daarbij zijn of haar eigen afwegingen maakt.
Hierbij spelen veelal zaken als homogeniteit van de vegetatie, de gewenste vegetatiestructuur of een
waarneming ter bevestiging/onderbouwing van een lokaal vegetatietype een rol.
Speciale vegetatieopnamen vormen de permanente kwadraten, vaak afgekort tot PQ’s. De plekken
van de vegetatiebeschrijvingen liggen ruimtelijk vast en worden met een specifieke regelmaat
opgenomen. Het monitoren van PQ’s is een van de methoden die gebruikt kan worden om
veranderingen in de vegetatie of terreinen in de tijd inzichtelijk te maken. De vorm van deze opname
is niet enkel vierkant zoals de naam doet vermoeden, kan ook rond zijn, maar is veelal wel op een of
andere manier in het veld gemarkeerd. Door de inzet van zeer nauwkeurige gps-apparatuur kan de
bovengrondse markering soms achterwege blijven. Van belang bij het maken van PQ-opnamen is de
zekerheid waarmee de opnemer precies hetzelfde grondvlak beschrijft als de eerdere waarnemingen.
Wanneer deze zekerheid er niet is, ontstaat er ruis in de analyse en worden er conclusies getrokken
over ontwikkelingen die mogelijk helemaal niet hebben plaatsgevonden. De gebruikte opnameschalen
voor PQ’s en wijze van opnemen zijn beschreven door Doing Kraft in 1954 en Londo in 1976.
Redenen om een vegetatieopname te maken zijn divers, maar dit type van puntwaarneming wordt ook
vaak ingezet om de ruimtelijke modellering van soorten of vegetatietypen te trainen en te valideren.

2.1.2

Vegetatie- en vegetatiestructuurkaarten

De vegetatiekaarten bestaan meestal uit vlakken en binnen de vlakken in de kaart voldoet de
waargenomen vegetatie vaak aan een aantal vooraf vastgestelde criteria. Hierbij valt te denken aan
aanwezigheid van specifieke soorten of vegetatietypen of samenstelling van typen en/of soorten. De
basis voor de meeste vegetatiekaarten vormt een recente luchtfoto waarop waarneembare grenzen
tussen vegetaties zijn ingetekend. Dit gebeurt op basis van het visueel digitaliseren van de vlakken op
de luchtfoto. De uitkomsten van de beide bewerkingen is een veldkaart die door middel van veldwerk
verder wordt ingevuld. De ‘netste’ manier is om op basis van een set random gepositioneerde
opnamen een lokale vegetatietypologie op te bouwen, waarbij per lokaal vegetatietype duidelijk
waarneembare determinerende en discriminerende soorten zijn benoemd en waar nodig ook
grenswaarden zijn vastgesteld voor de minimale of maximale bedekkingen binnen een vegetatietype
wat betreft soorten en structuurkenmerken (bv. % boomvormers in een heidetype voordat het
onderdeel gaat uit maken van een bostype). In veel karteringen is sprake van een herkartering of de
wens om het gekarteerde gebied te vergelijken met een eerdere vegetatiekaart of zelfs een kaart van
een ander gebied. In het laatste geval wordt daarom vaak een doorvertaling gemaakt naar een
landelijk geldende vegetatietypologie (Vegetatie van Nederland of SBB catalogus). Bij herkarteringen
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kan een eerder gehanteerde typologie het vertrekpunt voor de nieuwe kartering vormen. Het is ook
mogelijk om rechtstreeks in een landelijke vegetatietypologie te karteren, maar veelal geeft dit meer
discussie in het veld dan een lokale typologie. Hoe dan ook zal het veldoordeel (van een deel) van de
toedelingen aan vegetatietypen met vegetatieopnamen moeten worden onderbouwd.
De vegetatiekartering in het veld houdt in dat de grenzen op de veldkaart (digitaal of analoog) worden
nagelopen en waar nodig worden aangepast aan de waargenomen situatie. Tevens wordt per vlak,
veelal een minimale oppervlakte van 500 vierkante meter – maar ingeval van (landelijk) zeldzame
soorten of vegetatietypen kan hiervan worden afgeweken – een vegetatietype toegekend. In het geval
dat gekarteerd wordt op basis van een lokale typologie wordt enkel een nieuwe onderbouwende
vegetatieopname gemaakt wanneer een waargenomen vegetatie nog niet was beschreven in de lokale
typologie. In het geval er gewerkt wordt vanuit een standaardtypologie wordt er per gekarteerd type
een minimaal aantal opnamen vereist om te kunnen controleren of een typologie op gebiedsschaal
juist is toegepast.
Een laatste methode voor het opstellen van vegetatiekaarten is door middel van visuele of
computermatige luchtfoto-interpretatie (segmentatie) de kaartvlakken te identificeren en een
kaartlegenda op te stellen. Achter het bureau zijn verschillende vegetatiekenmerken ook goed
zichtbaar op luchtfoto’s en kunnen typen als bijvoorbeeld open grond, duindoorn struweel of
dennenbos worden vastgesteld. Er blijven vaak ook eenheden over die niet direct kunnen worden
geduid. De moeilijk toe te delen vegetatietypen moeten daarom in het veld worden nagelopen en
worden toegedeeld aan een vegetatietype. Om een goede vertaling naar de landelijke
vegetatiesystematiek mogelijk te maken, is ook hier het maken van een minimum aantal
vegetatieopnamen per vegetatie type een must.
De legenda van een vegetatiekaart bestaat uit normaal gesproken uit verschillende vegetatietypen.
Het is mogelijk dat bepaalde vegetatietypen binnen een minimaal vlak moeilijk te scheiden zijn
(afhankelijk van de karteerschaal) en dan kan aan een vlak een complex van twee of meerdere
vegetatietypen worden toegekend. Hierbij wordt veelal per type een oppervlaktepercentage binnen het
vlak vermeld. Er is sprake van een mozaïek van twee of meer vegetatietypen wanneer het
onderscheid in percentages oppervlakten moeilijk te maken is.
Structuurkaarten geven o.a. inzicht in processen als vergrassing of veroudering van heiden en
stuifzanden of verruiging van graslanden. Specifiek in bossen geeft dit type kaarten informatie over de
aanwezigheid van dood en staand dood hout. Vaak kan een structuurkenmerk worden gekoppeld aan
een vlak in een vegetatiekaart.

2.1.3

Soortwaarnemingen

Soortwaarnemingen kunnen zowel flora als faunasoorten betreffen en het zijn in de meeste gevallen
puntwaarnemingen. Van belang is te weten wat de precisie en inhoud van een dergelijk punt is. Dat
een waarneming bekendgemaakt is op locatie x, y en z (dan wel longitude, latitude, en hoogte) hoeft
nog niet te betekenen dat een soort/individu daar ook werkelijk verblijft. Het kan de waarneming van
een langs vliegende vogel zijn, of de plek waar de roep van boomkikkers is waargenomen. Daarbij is
men mede afhankelijk van de precisie van het gps van de waarnemer. Door het te onderzoeken
terrein te verdelen in een gelijkvormige grid kan de betreffende punt ook de vertaling zijn van de
desbetreffende gridcel waarbinnen de soort is waargenomen. Soms wordt er aan een dergelijke
waarneming nog een abundantie, dichtheid of aantal gekoppeld.

2.1.4

Incidentele waarnemingen

In het kader van monitoringsprogramma’s is het heel moeilijk te sturen op de beschikbaarheid van
incidentele waarnemingen. Maar door de inzet van PGO’s en internet zijn de waarnemingen
gemakkelijk inzichtelijk te maken en te valideren. Moest men eerder een waarnemer bellen over
aanvullende informatie over een waarneming van een soort buiten het bekende verspreidingsgebied,
dan is nu veelal deze informatie voorhanden in een databank zoals waarneming.nl of in een van de
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PGO-databases of in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). En de waarnemingen zijn nu
veelal voorzien van foto, fenologische toestand en een oordeel van de soortenexpert.
Verkeersslachtoffers vormen een specifieke groep waarnemingen. Wanneer het kadaver relatief vers
is, kan er via sectie nog veel over de gezondheid van het dier worden achterhaald en daarmee ook
een extrapolatie naar de toestand van een populatie. Ook in projecten waar soorten worden
geherintroduceerd, is het onderzoek aan verkeersslachtoffers een waardevolle aanvulling op de
monitoring van de levende exemplaren via zicht en telemetriewaarnemingen.

2.1.5

Abiotische metingen

In het kader van monitoring natuurkwaliteit in het natuurnetwerk en Natura-2000-gebieden zal er
naast abiotische metingen ook vaak gebruik worden gemaakt van indirecte metingen. Met indirecte
metingen wordt bedoeld dat de standplaatskarakteristieken afgeleid worden uit de
vegetatiewaarnemingen.
2.1.5.1

Water

Voor zowel oppervlakte- als grondwater ligt er een netwerk van permanente meetpunten over heel
Nederland, waarbij de frequentie in natuurgebieden mogelijk wat minder hoog is dan in het landelijk
gebied of stedelijke omgeving. Afhankelijk van beleidsmatige keuzes, bijvoorbeeld Kaderichtlijn Water
(KRW) of Nationaal Natuur Netwerk (NNN) en aanwezige natuurwaarden of de nabijheid van mogelijke
vervuilingsbronnen wordt er intensiever gemeten. Dit gebeurt handmatig of geautomatiseerd.
Meeteenheden zijn meestal kwantiteit water, chemische en biologische kwaliteit van het water.
Een drietal landelijke meetnetten genereren de onderzoekinformatie waarop landelijke overzichten
worden opgesteld, de meetnetten zijn in beheer bij het RIVM. Het TrendMeetnet Verzuring (TMV) richt
zich specifiek op de grondwaterkwaliteit onder bos-/natuurgebieden als gevolg van verzurende
depositie. Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
(LMM) geven inzicht in de invloed van menselijk grondgebruik, waaronder de invloed van landbouw op
het grondwater en in het laatste geval ook het oppervlaktewater. Op regionale schaal zijn water- en
hoogheemraadschappen verantwoordelijk voor zowel kwantiteit als kwaliteit van het
oppervlaktewater. Zij hebben uitgebreide monitoringnetwerken waarbij langjarig zowel de chemische
als de biologische kwaliteit van het water wordt gemonitord.
De drinkwaterbedrijven hebben vanuit hun productiedoelstelling interesse in de chemische kwaliteit en
de kwantiteit van het grondwater. In een ruime straal rondom winlocaties wordt deze dan ook actief
gevolgd.
Om verdroging in natuurgebieden en natschade in landbouwgebieden te beperken, wordt er veelal op
provinciaal niveau actief de kwantiteit en de waterstand van het grondwater gemeten. Tevens is er
veelal een provinciaal programma ter bestrijding van verdroging van natuurgebieden.
Biologische kwaliteit van het oppervlaktewater wordt nog steeds handmatig gemonsterd waarbij
verschillende groepen dieren en planten worden gescoord in aanwezigheid en dichtheid. Hiervoor
worden per beleidsrelevante watergangen en andere waterlichamen steekproeven genomen en
geanalyseerd door of in opdracht van de waterschappen.
2.1.5.2

Luchtkwaliteit (inclusief vermestende stoffen)

Veel luchtkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd om de menselijke leefomgeving te monitoren en zo
gezondheidsrisico’s te beperken. Tevens wordt de verspreiding van deze vervuilende stoffen
gemodelleerd om effecten van ruimtelijke ingrepen op langere of korte termijn inzichtelijk te krijgen,
waarbij momenteel door de landelijke emissieregistratie inzicht wordt verkregen in wat er maximaal
(vergund) wordt uitgestoten. Deze registratie vormt daarmee input voor de landelijke
depositiemodellen. Om de modellen te kalibreren en valideren en om inzicht te krijgen in de werkelijke
depositie van vervuilende stoffen, is er in Nederland een aantal landelijke meetnetten luchtkwaliteit
operationeel. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden
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(MAN) worden beide geëxploiteerd door het RIVM. De laatste richt zich heel specifiek op de depositie
van ammoniak op natuurterreinen.
2.1.5.3

Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit wordt grotendeels op projectbasis in beeld gebracht, al is er ook een Landelijk Meetnet
Bodemkwaliteit (LMB) actief. Dit meetnet maakt op een landelijke schaal voor landbouwbedrijven per
bedrijfstype inzichtelijk wat de invloed op de bodemkwaliteit is.
Op projectbasis wordt specifiek gekeken naar bodemparameters kalkgehaltes, pH of meststofgehaltes
in de bodem voorafgaand aan herstelingreep (bv. Plaggen). Onderdeel daarbij kan ook het bepalen
van de bodemopbouw met aandacht voor de humusvorm zijn.
2.1.5.4

Temperatuur

Temperatuur is een belangrijke parameter van de chemische wateranalyse, o.a. voor de bepaling van
het maximale zuurstofgehalte van het water. Temperatuurverschillen in bodem of water zijn indicatief
voor veranderingen of processen zoals het optreden van kwel.

2.1.6

GIS-analyse en ruimtelijke modelering

Door de inzet van landelijke bestanden, zoals het actueel hoogte bestand (AHN), nationale
landgebruiksdatabase (LGN), topografische kaarten, luchtfoto’s, en bodemkaart, kan op een
methodische manier een ruimtelijke inschatting gegeven worden over geslotenheid van een gebied,
het aantal meters houtwal, aanwezigheid van veengrond etc. Wel is de ruimtelijke resolutie van de
gebruikte gegevens vaak een beperking in de modellering. Deze komen soms niet onder de 25 bij 25
m, en dit kan te grof zijn voor sommige analyses. Maar veelal is de informatie momenteel niet op een
hoger detail niveau beschikbaar.
Veel van de monitoringinformatie wordt via de inzet van een GIS (Geografisch Informatie Systeem)
verbeeld door het maken van geo-databases en daarmee samenhangende kaarten. Hierbij wordt de
informatie puur verbeeld of door interpolaties (bv. Kriging) of vergridden van puntwaarnemingen
inzichtelijk gemaakt.

2.1.7

(Panorama)foto’s

Door op vaste punten in een terrein foto’s te maken en dit in de tijd te herhalen, is een verbeelding te
maken van veranderingen in de ruimtelijke structuur van dat terrein.
Daarnaast is het zinvol om bij vegetatieopnamen en permanente kwadraten ook foto’s te maken van
het opnamevlak en de directe omgeving. Mogelijk kunnen met deze foto’s veranderingen die uit
opnameanalyse volgen, worden verbeeld.

2.1.8

Overige methoden

Gps-trackers
Het inzetten van gps-trackers wordt al geruime tijd gedaan bij onderzoek naar verspreiding van wilde
dieren of geherintroduceerde dieren buiten Nederland en het onderzoek naar gedrag van trekvogels.
In Nederland zijn daarnaast onderzoeken naar het terreingebruik (Freenature zie Natuurbericht)
gekoppeld aan een aantal lichaamsparameters om bijvoorbeeld de fitheid van grote grazers te volgen.
Het tv-programma Nederland van boven (VPRO 2013) liet het gebruik van een natuurterrein door
recreanten volgen door hen te voorzien van een gps-tracker. Iets vergelijkbaars is binnen dit
programma gedaan door in een bepaalde buurt de huiskatten te voorzien van een gps-tracker en hun
gedrag daarna te analyseren.
Toegangsregistratie
Er is maar een zeer beperkt aantal natuurterreinen waarvoor toegang moet worden betaald en
daardoor via de verkochte toegangsbewijzen inzicht is in het gebruik van het terrein. Daarnaast is via
telslangen inzicht te krijgen in voorkeursroutes en piekmomenten in het gebruik van het gebied.
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Telemetrie
Door dieren te voorzien van een zender kunnen zij voor langere of korte termijn precies gevolgd
worden. Dit geld ook voor dieren die deels ondergronds verblijven. Het uitpeilen van de dergelijke
individuen is veelal een arbeidsintensieve klus en vaak wordt dit type onderzoek verbonden aan
experimenteel onderzoek of aan herintroductieprojecten.
Camera vallen
Door camera’s te gebruiken die via een bewegingssensor worden geactiveerd, kan het terreingebruik
door zeer schuwe en nachtactieve dieren worden vastgesteld.
Locatieregistratie via mobiel netwerk
Het is ook mogelijk om de gebruikers van mobieltjes te tracken a.d.h.v. locatiebepaling via het
mobiele netwerk. Om privacyredenen wordt hier nog nauwelijks gebruik van gemaakt.

2.2

Monitoring door beherende instanties

Door de verschillen in achtergrond van terreinbeheerders wordt vaak op verschillende wijze de
vegetatie gemeten en hiervan verslag gelegd. Dit is deels ingegeven door de vereisten vanuit de
financiering of beleidsverantwoording, maar vaak ook ingegeven vanuit de opgedane ervaring en
historie. Het overgrote deel van de vegetatiemonitoring wordt door of in opdracht van de
(natuur)terreineigenaren uitgevoerd. Daarnaast monitoren de provincies op provinciale schaal de
natuurkwaliteit, verdroging en waterkwaliteit. Waarbij voor de laatste twee beleidsvelden een
belangrijke rol bij de waterschappen ligt. In onderstaande tabel wordt per instantie gescoord of er
momenteel gemonitord wordt met inzet van vermelde methodes.

Tabel 2
Provinciale landschappen

Rijkswaterstaat

Defensie

(Drink)waterbedrijven

X

X

x

X

x

waterschappen

Natuurmonumenten

X

Provincie / DLG

SBB

Methode

Provincie (NEM meetnet)

Relatie terreinbeheerders tot de traditionele meetmethoden van de vegetatie.

Flora en fauna
Selectieve vegetatieopnamen
Random vegetatieopname

X

Permanente kwadraten

x

x

Structuur kartering

x

x

Vegetatiekaart

x

x

Habitatkaart

x

x

Kartering Soort-verspreiding

X

X

x
X

Aantal schatting
Incidentele waarnemingen

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

x
x

x
x

X

x

x

x

x

x

x

Abiotiek
Standplaatsfactoren
Ruimtelijke condities
GIS-analyse

x

Panoramafoto’s
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2.3

Vegetatie- en structuurkenmerken van beheertypen
en habitattypen

Om inzichtelijk te maken of bepaalde terrein- of typekenmerken met behulp van RS karteerbaar of
vast te stellen zijn, is het nodig inzichtelijk te maken wat de te karteren parameters zijn. Hierbij
gebruiken we de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS (Van Beek,
2014) als leidraad.

2.3.1

Kenmerken structuurtypen vanuit de beheertypen

Binnen de Werkwijze Monitoring worden 32 structuurtypen onderscheiden, zie Tabel 3. Hiervoor zullen
we verkennen waar Remote Sensing in de breedste zin een rol kan spelen (zie hoofdstuk 5).
Onderstaande tabel is overgenomen uit Bijlage 6 in de Bijlage deel II bij de Werkwijze Monitoring en
Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS).

Tabel 3
Structuurtypen en definitie uit de Werkwijze Monitoring (Van Beek, 2014).
Structuurtype

Definitie

Bochtige smele, pijpenstrootje- en pitrusvelden

Soortenarme rompgemeenschappen met dominantie van
genoemde soorten

(Bos met) dikke dode bomen

Bos met dikke (diameter > 30 cm, gemeten op borsthoogte)
liggende of staande dode bomen met het aangegeven aantal per
ha. Deze bomen moeten tenminste een lengte hebben van 10 m.

(Bos met) dikke levende bomen

Bos met >8 dikke (diameter > 50 cm, gemeten op borsthoogte)
levende bomen per ha.

Europees (bos)

Bos waar inheemse soorten (zie hiervoor de lijst onder deze
tabel) minimaal 80% van de bedekking ofwel het grondvlak
uitmaken

Gelaagd (bos)

Bos met boomhoogte van > 20 m met daaronder tenminste een
andere boomlaag van ten minste 6 m hoog met minimale
bedekking van 25% en/of een struiklaag van 1,5 tot 6 m met
minimale bedekking van 25%

Gemengd (bos)

Bos dat naast de hoofdboomsoort minimaal 20% van de
bedekking ofwel minimaal 20% het grondvlak uit een andere
boomsoort bestaat

Gesloten lage vegetaties, grassen, zeggen en kruiden

Vochtige en drogere (hei)schrale graslandvegetaties < 40 cm
(monotone begroeiingen (> 70 % bedekkend) van bochtige
smele, pijpenstro en pitrus niet meegerekend)

Heidevegetaties

Begroeiingen met een hoog aandeel (> 40%)
struik-, dop- en/of kraaihei

Hoge grassen, zeggen of natte strooiselruigte

Hogere (> 40 cm) rietmoerassen, zeggenmoerassen en riet- of

(> 40 cm)

wilgen-roosjesruigtes

Hoog gras en kruiden (> 40 cm)

Hogere vegetaties (> 40 cm), bestaand uit grassen en kruiden

Hoog struweel incl. braam-, gagel- en bremstruwelen

Opslag van hoge struiken en jonge bomen (1,5-5m), inclusief

(geen dominantie van struweel- en bosvormers)
braam-, gagel-, brem-, en duindoornstruweel
Jeneverbesstruwelen
Kale bodem en/of open pioniervegetaties

Aaneengesloten struwelen van jeneverbes (dichtheid > 30%)
Zand-, leem- of kleigrond met geen, of met een open (< 50%)
en lage (< 20cm) begroeiing, bijvoorbeeld: soorten van
buntgrasduinen, zilver-havergraslanden, ass. van moeraswolfsklauw en snavelbiezen, alle natte pioniers van de oeverkruid-,
zeevetmuur- en knopbies-orde.

Kleinschalig bulten- en slenkenpatroon

Een kleinschalige afwisseling van bulten en slenken (beide
aanwezig op 100 m2), met elk hun eigen typische soorten van
bulten en slenken in hoogveen.

Krabbenscheervelden
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Vegetatie waarin minstens lokaal frequent krabbenscheer

Structuurtype

Definitie
aanwezig is. Delen zonder krabbenscheer maar met bv. gewoon
blaasjeskruid en/of kikkerbeet mogen worden bijgeteld bij de
totale oppervlakte.

Kreken of vergelijkbare watergangen

Ondiepe natuurlijke waterlopen in kwelder- of duingebied die
(soms nog) onder invloed staan van het getij

Laag struweel, niet gedomineerd door heide (< 2m)

(Kruipwilg)struwelen, struiken en/ of boomopslag lager dan 2 m;
dwergstruiken als heide niet inbegrepen

Los zand

Zand dat werkelijk verstuifbaar is, dus zonder algenlaagje of
pionier-soorten; zand waarin je voetstap als ingezakt kuiltje
achterblijft.

Oever tot 30 m van hoogwaterlijn vrij van bomen

Oever tot 30 m van hoogwaterlijn vrij van bomen (een enkele
solitaire boom uitgezonderd)

Oude heide

Mozaïek van oude (‘volwassen’) en aftakelende/afstervende
heidevegetaties

Riet, hoge zeggen en/of hoge biezen

Vegetatie van polvormende zeggen (vaak pluimzegge), russen
en/of biezen met meestal daartussen riet of andere hoge
helofyten, vegetatie hoger dan 80 cm

Ruigte

Soortenarme begroeiingen van hoge kruidachtigen: van
wilgenroosjes- en rietruigtes tot droge ruigtes met bijv.
boerenwormkruid en sint-janskruid

Slootlengte

Strekkende meter slootlengte (dus niet oeverlengte), gemeten
per ha

Solitaire bomen en kleine bosjes (> 5 m)

Vrijstaande berken, vliegdennen e.d., of kleine groepen daarvan
(< 10 ex.)

Struweel en bosjes incl. solitaire bomen

Alle bomen en boomopslag en hoge en lage struwelen
gezamenlijk

Struweel en open plekken

Open plekken in het bos of alleen met struweel begroeide
plekken, waarbij deze plekken een minimale diameter moeten
hebben van 20 m

Veenmos

Het % bedekking met veenmos binnen het beheertype (dit zal als
aspect aan vegetatievlakken moeten worden gekoppeld bij
vegetatiekar-tering)

Vegetaties van kleine zeggen

Mesotrafente vegetaties van snavelzegge of andere kleine
zeggen; meestal in combinatie met veenpluis, zonder dominantie
van veenmossen

Vegetaties van ondergedoken of drijvende waterplanten Vegetaties van ondergedoken of drijvende waterplanten
Vegetaties van snavelzegge en/of veenpluis

Vegetatie gedomineerd door oligo- of mesotrafente helofyten als
snavelzegge en/ of veenpluis. Vegetaties van eutrafente soorten
als riet, rietgras, lisdodde, grote zeggen en pitrus tellen hierin
uitdrukkelijk niet mee.

Water

Water waarvan minder dan 5% van de oppervlakte wordt
ingenomen door een vegetatie van boven het water uitstekende
moeras- en waterplanten.

Waterriet (riet met voeten in water)

IJle, niet jaarlijks gemaaide rietvegetatie op permanent onder
water staande bodem

2.3.2

Vegetatie- en structuurkenmerken van habitattypen

Onderstaande tabel is gebaseerd op Bijlage 11 van de Werkwijze “Veldwaarnemingen - Overige
Kenmerken van een goede structuur en functie – Habitattypen” (Van Beek, 2014). Bij deze vegetatie
en structuurkenmerken van habitattypen kan RS een rol spelen bij het vaststellen of terreindelen
voldoen of om veldwerk om vaststellen of terreindelen voldoen te vergemakkelijken. In de
monitoringshandleiding (Van Beek, 2014) wordt al aangegeven dat een groot gedeelte van de
kenmerken kan worden afgeleid uit bestaand kaartmateriaal zoals luchtfoto’s, AHN, bodemkaart, en
vegetatiekaarten. Hierop zullen we dieper ingaan in Hoofdstuk 5 ‘Mogelijkheden van Remote Sensing
voor structuurkarteringen’. Maar eerst zullen we dieper ingaan op de meest gangbare remote sensing
en technieken.
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Tabel 4
Vegetatie- en structuurkenmerken van habitattypen.
Habitat-

Habitattype naam

Beheertype

Omschrijving structuurkenmerk profieldocument

Zilte pionierbegroeiingen

9.01

Bedekking van meerjarige soorten < 10%

typenr.
1310A

(zeekraal)
2110

Embryonale duinen

8.01

Biestarwegras… - vegetatietype

2130

Grijze duinen

8.02

Geen of weinig opslag van struiken (< 25%; niet

2140

Duinheiden met kraaihei

8.04

Bedekking van grassen < 25%

2140

Duinheiden met kraaihei

8.04

Bedekking van struiken en bomen < 10%;

2150

Duinheiden met struikhei

8.04

Dominantie van Struikhei;

2150

Duinheiden met struikhei

8.04

Hoge bedekking van korstmossen (> 20%), wat een relatief

2160

Duindoornstruwelen

08.02/15.01

2190

Vochtige duinvalleien

8.03

Opslag van struiken en bomen is beperkt: < 10%;

2310

Stuifzandheiden met struikhei

7.01

Hoge bedekking van mossen en korstmossen (> 30%);

2320

Binnenlandse

7.01

Dominantie van kraaihei;

7.01

Hoge bedekking van mossen en levermossen (> 30%);

7.01

Lage bedekking van grassen (< 10%), struweel (< 10%) en

vegetatievormend);

open vegetatiestructuur vergt;
Gering aandeel van exoten (zoals Amerikaanse vogelkers);

kraaiheibegroeiingen
2320

Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

2320

Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

bos (< 10%);

2330

Zandverstuivingen

7.02

Hoge bedekking van korstmossen (> 10%);

3110

Zeer zwakgebufferde vennen

6.05

Geen of weinig dominantie van veenmossen en/of

3130

Zwakgebufferde vennen

6.05

Geen of weinig dominantie van veenmossen (< 20%);

3160

Zure vennen

6.06

Combinatie van open water en verlandingsvegetatie;

3160

Zure vennen

6.06

Kruidlaag, indien aanwezig, gedomineerd door schijngrassen

3160

Zure vennen

6.06

Moslaag, indien aanwezig, gedomineerd door veenmossen

4010 A

Vochtige heiden (hogere

6.04

Bedekking struiken en bomen is beperkt < 10%

6.04

Bedekking van grassen < 25%

6.04

Hoge bedekking van veenmossen (lokaal subtype A)

6.01

Bedekking struiken en bomen is beperkt < 10%

6.01

Bedekking van grassen < 25%

6.01

Hoge bedekking van veenmossen

slaapmossen (< 20%);

zandgronden)
4010 A

Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

4010 A

Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

4010 B

Vochtige heiden
(laagveengebied)

4010 B

Vochtige heiden
(laagveengebied)

4010 B

Vochtige heiden
(laagveengebied)

4030

Droge heiden

7.01

Lage bedekking van grassen (< 25%) en struweel (< 10%)

6210

Kalkgraslanden

11.01

Gevarieerde structuur van de kruidlaag met goed

6410

Blauwgraslanden

10.01

Opslag van struwelen en bomen < 5%

6430 AB

Ruigten en zomen

05.01/12.06/

Dominantie van ruigtekruiden

(moerasspirea/harig

10.01

ontwikkelde moslaag (> 10%)

wilgenroosje)
6430 C
6510 A

Ruigten en zomen (droge

N12.06/N14.0 Dominantie van ruigtekruiden

bosranden)

1/N14.03

Glanshaver- en vossenstaart-

12.01/12.03

Bloemrijk

10.02

Bloemrijk

hooilanden (glanshaver)
6510 B

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)

7110

Actieve hoogvenen

06.03/06.06

Veenvorming door een door veenmossen gedomineerde

7110

Actieve hoogvenen

06.03/06.06

Dominantie van veenmossen

7110

Actieve hoogvenen

06.03/06.06

Aanwezigheid van dwergstruiken op bulten

7120

Herstellende hoogvenen

06.03/06.07

Veenvorming door een door veenmossen gedomineerde

vegetatie
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Habitat-

Habitattype naam

Beheertype

Omschrijving structuurkenmerk profieldocument

Overgangs- en trilvenen

N06.02/N11.0 Gelaagde vegetatiestructuur met een goed ontwikkelde

(trilvenen)

1

moslaag (> 30%)

Overgangs- en trilvenen

6.01

Gelaagde vegetatiestructuur met een goed ontwikkelde

typenr.
vegetatie
7140 A
7140 B

(veenmosriet-landen)
7150

Pioniervegetaties met

moslaag (> 30%)
6.04

Moslaag wordt gedomineerd door veenmossen

10.01

Goed ontwikkelde moslaag met dominantie van slaapmossen

snavelbiezen
7230

Kalkmoerassen

(> 30%)
7230

Kalkmoerassen

10.01

Dominantie van schijngrassen (met name Carex en

7230

Kalkmoerassen

10.01

Geen dominantie van grassen als pijpenstrootje, borstelgras,

9110

Veldbies-beukenbossen

15.02

9110

Veldbies-beukenbossen

15.02

Eleocharis)
hennegras, moerasstruisgras of gestreepte witbol
Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of
oude hakhoutstoven
Op landschapsschaal: aanwezigheid van soortenrijke open
plekken en bosranden met plantensoorten uit de klasse
Melampyro-Holcetea mollis of bijzondere braamsoorten
(Rubus)
9120

Beuken-eikenbossen met hulst

15.02/14.03

Op landschapsschaal: aanwezigheid van soortenrijke open
plekken en bosranden met plantensoorten uit de klasse
Melampyro-Holcetea mollis of bijzondere braamsoorten
(Rubus)

9120

Beuken-eikenbossen met hulst

15.02/14.03

Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of

9160

Eiken-haagbeukenbossen

14.03

9160

Eiken-haagbeukenbossen

14.03

Lage bedekking van klimop (< 10%)

9190

Oude eikenbossen

15.02

Goed ontwikkelde moslaag en/of korstmoslaag

91D0

Hoogveenbossen

14.02

Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of

91E0

Vochtige alluviale bossen

14.01

91E0

Vochtige alluviale bossen

14.01

Bedekking van exoten < 5%

91E0

Vochtige alluviale bossen

14.01

Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of

91F0

Droge hardhoutooibossen

14.01

Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of

oude hakhoutstoven
Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of
oude hakhoutstoven

oude hakhoutstoven
Dominantie van wilgen, zwarte populier, gewone es, iep of
zwarte els

oude hakhoutstoven
oude hakhoutstoven
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3

Remote Sensing-data en -technieken

1

Dit hoofdstuk geeft een zo eenvoudig mogelijk beknopt overzicht van Remote Sensing (RS) ten
behoeve van vegetatie- en structuurmonitoring als alternatief voor de traditionele
vegetatiekarteringen. Er zal worden uitgelegd welke soorten RS-’data’ en welke RS-’technieken’
kunnen worden ingezet. Bijlage 1 gaat daarbij nog eens meer in detail in op de verschillende soorten
resoluties in satellietsensoren. Bijlage 2 geeft meer inzicht in de typen Remote Sensing-data.

3.1

Luchtfoto-interpretaties

Bij de traditionele vegetatiemonitoringmethoden (of vegetatiekarteringen) wordt vaak gebruikgemaakt
van gedetailleerde luchtfoto’s (~ schaal 1:5000, dit komt grofweg overeen met luchtfoto’s met 50 cm
detail in het veld) die zijn genomen met geavanceerde camera’s vanuit een vliegtuig. Deze foto’s zijn
vaak dusdanig opgenomen dat ze deels overlappen zodat ze ook stereoscopisch geïnterpreteerd
kunnen worden (d.w.z. dat hoogteverschillen in terrein en vegetatie zichtbaar worden). Informatie
over hoogteverschillen kunnen sterk helpen bij de interpretatie van de luchtfoto’s. Daarnaast bevatten
luchtfoto’s ook informatie over vegetatiebedekking en vegetatiestructuur, o.a. afhankelijk van
opnametijdstip, schaal en filmtype: zwart-wit (panchromatisch), true- en false-color, zoals getoond in
Figuur 2. Een true-colorfoto is een kleurenfoto zoals het menselijk oog het zou zien. Voor
vegetatiemonitoring worden vaker ook false-colorfoto’s gebruikt, deze worden ook wel infraroodfoto’s
genoemd en zijn gevoeliger voor variatie in de vegetatie. De RS-gemeenschap heeft voorkeur voor het
laatste, ook omdat dan verschillende vegetatie-indices kunnen worden berekend, terwijl sommige
ecologen de voorkeur geven aan true-colorfoto’s (afhankelijk van hun ervaringen).

Figuur 2

Voorbeeld van een ‘true-color’ (linksonder) en ‘false-color’ (rechtsboven) luchtfoto

(bron: http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/luchtfoto-index/producten-luchtfoto%27/).

1

Waarbij vnl. het werk van Lillesand et al. (2007) is geraadpleegd.
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Tabel 5
Overzicht van luchtfotografiesystemen.
Foto’s

Omschrijving

Toepassingen

Zwart-witfoto (panchromatisch)

(Stereoscopische) foto verkregen uit een camera met
zwart-witfilm.

Landgebruikskartering

Kleurenfoto (‘true-color’)

(Stereoscopische) foto verkregen uit een camera met

Landgebruikskartering

kleurenfilm. Is net als het menselijk oog begrensd tot
Infraroodfoto (‘false-color’)

het zichtbare deel van het spectrum (zie Figuur 2).
(Stereoscopische) foto verkregen uit een camera met
een film die gevoelig is voor infraroodlicht (net nabij
rood).

Vegetatiekartering i.c.m.
veldwerk

De verkregen luchtfoto’s worden in het algemeen op twee manieren geïnterpreteerd om tot een
vegetatiekaart te komen. Bij de landschapsgeleide methode wordt – aan de hand van gelijkenis in
luchtfotokenmerken – representatieve informatie uit het veld doorvertaald naar vlakken die niet zijn
bezocht. Deze methode wordt vnl. toegepast voor eentonige, grote en/of slecht bereikbare gebieden.
Bij de fotogeleide methode worden in principe alle vlakken in het veld bezocht en beschreven. Beide
methoden bestaan grofweg uit de volgende stappen: 1) interpretatie van de luchtfoto’s: de
verschillende fotokenmerken worden geïnterpreteerd en hiervan wordt een vlakkenkaart vervaardigd,
waardoor de ruimtelijke spreiding van vegetatietypen in beeld wordt gebracht. De vlakken
onderscheiden zich op basis van reliëf, kleur, structuur en textuur. 2) veldwerk: de verschillende
vlakken worden d.m.v. vegetatieopnamen bemonsterd in het veld. De belijnde vlakken worden
voorzien van inhoud, zoals voorkomende vegetatietypen plus hun bedekkingsgraad en
soortensamenstelling. 3) classificatie en herinterpretatie om tot een definitieve inhoud van de
kaartvlakken te komen. 4) rapportage en kaartvervaardiging. Een uitgebreide beschrijving van
traditionele vegetatiemonitoringmethoden is te vinden in hoofdstuk 2.
In de meeste gevallen gaat het om visuele interpretaties van luchtfoto’s waarbij de interpretaties
worden uitgewerkt in een GIS-systeem. Echter, het is ook mogelijk semiautomatische methoden te
gebruiken waarbij segmentatie- en classificatiesoftware zoals eCognition worden gebruikt. Dit soort
software wordt veelal voor de classificatie van zeer hoge resolutie satellietbeelden gebruikt, maar kan
ook voor luchtfoto’s worden gebruikt. In de Natura-2000-gebieden waarvoor nog geen habitatkaarten
waren, is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het maken van basissegmentaties, met van
tevoren vastgestelde segmentatieparameters voor o.a. schaal, vorm, compactheid, en wegingsfactor
voor individuele banden. De verkregen polygonen konden in de meeste gevallen al van tevoren op
basis van de false-colorluchtfoto’s worden geclassificeerd in bos, heide, gras, kaal zand en water. Voor
verdere interpretatie zijn vegetatieopnamen vanuit de Landelijke Vegetatie Database (LVD)
opgenomen om de individuele vlakken te beschrijven en zijn door ecologen in het veld de vlakken
verder beschreven. Vaak werden sommige vlakken in het veld weer samengevoegd als er geen
onderscheid te zien was in het veld, en in sommige gevallen werden de vlakken opgesplitst als er
verschillen in de vegetatie in het veld te zien waren. Het blijft echter vaak lastig om alle expertise en
contextuele informatie die de expert heeft van het terrein mee te nemen in een semiautomatische
classificatie. Daarom wordt vaak nog de voorkeur gegeven aan visuele interpretatie, maar deze kost
wel vaak meer tijd dan een semiautomatische classificatie. Een nadeel van een visuele interpretatie is
ook dat elke expert zijn eigen interpretatiemethodiek gebruikt en dit kan leiden tot grote verschillen in
detail. De voornaamste voor- en nadelen zijn hieronder nog eens in een tabel opgesomd.
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Tabel 6
Voor- en nadelen van visuele interpretatie versus semiautomatische interpretatie met software.
Visuele luchtfoto-interpretatie

Semiautomatische classificatie luchtfoto’s

Subjectief, sterk afhankelijk van expert

Objectiever door standaardisatie. Bij vaststellen parameters kan dezelfde
segmentatie worden gerund.

Veldkennis van de expert kan makkelijker

Minder makkelijk om alle veldkennis en contextinformatie van de expert mee

worden meegenomen in de classificatie

te nemen in classificatie.

Geen dure software nodig

Software kan tot 10k euro kosten en is vaak te duur voor beperkt gebruik.
Bovendien moet men tijd investeren in expertise opbouw gebruik software.

Beperkte processingcapaciteit

Figuur 3

Grote processingcapaciteit

Gebruik van segmentatie- en classificatiesoftware ter ondersteuning van

habitatkarteringen op basis van false-colorluchtfoto’s.

Omdat luchtfoto’s vaak absoluut niet gekalibreerd kunnen worden tot fysische parameters zoals dit
wel mogelijk is met satellietbeelden, is het wel zo dat automatische classificaties vaker makkelijker toe
te passen zijn op satellietbeelden dan op luchtfoto’s. Daar staat weer tegenover dat Nederlands
landsdekkende luchtfoto’s al enige jaren een resolutie van 25 cm hebben die nog niet gehaald kan
worden met satellietbeelden, die tegenwoordig een maximale resolutie van 46 cm hebben (denk aan
bij Worldview 3 panchromatisch).
Een combinatie van luchtfoto’s met objecthoogten (OHN) afgeleid uit LiDAR-data (afkomstig van AHN)
geeft weer iets meer perspectief voor vegetatiestructuurkarteringen dan op basis van luchtfoto’s
alleen.
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Figuur 4

Geautomatiseerde vegetatiestructuurkartering Oost-Ameland op basis van luchtfoto’s en

AHN (Kramer et al., 2014).

3.2

Inwinning Remote Sensing-data

In deze sectie volgt een overzicht van RS-bronnen die relevant kunnen zijn voor vegetatiemonitoring.
Spectrale, ruimtelijke en temporele resolutie en bereik zijn belangrijke aspecten waarin
camerasystemen/-sensoren van elkaar verschillen. In de verschillende beschrijvingen komen deze
termen vaak terug. De termen worden uitgelegd in Bijlage 1. Bijlage 2 geeft nog meer inzicht in de
typen RS-data.
2

De meest gangbare RS-data worden verkregen d.m.v. optische opnamen, thermografie, RADAR en
3

LIDAR . Daarbij worden de sensoren op een platform geplaatst om ‘op afstand’ het aardoppervlak te
kunnen ‘waarnemen’ (‘Remote Sensing’). Grofweg bestaan er drie soorten platforms: de groundbased
2
3

RAdar Detection And Ranging.
LIght Detection And Ranging.
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platforms, waarbij de sensor is gemonteerd op een mast of met de hand wordt vastgehouden boven
het aardoppervlak. Daarnaast kunnen met behulp van airborne platforms (o.a. vliegtuig, helikopter,
4

ballon of UAV ) vanuit de lucht RS-data worden verzameld. Met name het gebruik van UAV’s, beter
bekend als drones, neemt snel toe voor RS-doeleinden, waarbij spectrale, ruimtelijke en temporele
resolutie vaak flexibel in te stellen zijn (maar met beperkte dekking in vergelijking met andere
platforms). Tot slot zijn er de spaceborne platforms, waarbij de sensoren zijn gemonteerd op een
satelliet om vanuit de ruimte de aarde te kunnen observeren (Figuur 5). De waarnemingen van de
verschillende platforms worden vaak geïntegreerd voor opschaling en neerschaling van de metingen
en afgeleide informatie.

Figuur 5

Groundbased (links), airborne (midden) en spaceborne Remote Sensing (rechts).

5

Vanaf welk platform RS-data worden verzameld, bepaalt voor een groot deel de ruimtelijke resolutie,
d.w.z. het vermogen om het kleinste detail te onderscheiden. Zo is de ruimtelijke resolutie van de
meeste huidige multispectrale spacebornesensoren onvoldoende (~2 - 250 m) om de aanwezigheid
van individuele planten te detecteren. Identificatie van individuele boomkronen is eventueel wel
mogelijk (Colgan et al., 2012). De meeste airbornesensoren hebben echter wel voldoende hoge
ruimtelijke resolutie (pixels van 0.5–5 m) om kleinschalige variatie in de vegetatie te registreren.
Echter, spacebornesystemen hebben het voordeel dat ze met vaste intervallen overkomen (variërend
van een paar dagen tot enkele weken). Hierdoor kan met regelmaat een nieuwe opname worden
gemaakt, waardoor de fenologie in beeld kan worden gebracht. Zie in onderstaande tabel een
overzicht van de satellietsystemen, die ingezet kunnen worden voor vegetatiekarteringen en hun
belangrijkste kenmerken.

4
5

Unmanned Areal Vehicle.
Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals de prestaties van de sensor, actieve of passieve RS-systemen en het
golflengtegebied waarin wordt gekeken (zichtbaar, thermisch, microgolf).
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Tabel 7
Spaceborne RS-bronnen die relevant kunnen zijn voor vegetatiemonitoring.
Satelliet sensoren

WorldView-2

Lancering

2009

Aantal banden

Ruimtelijke

Revisit tijd

resolutie [m]

[dagen]

8 (B,G,R,coastal, yellow,

0.46 (pan)

1.1

NIR, RedEdge, NIR2)

1.8 (ms)

Biophysical parameters

Reflectie, NDVI, LAI, blad
chlorofyl (en stikstof)
concentratie
Classificatie

WorldView-3

QuickBird

2014

2001

8 (B,G,R,coastal, yellow,

0.31 (pan)

<1

Reflectie, NDVI, LAI, blad

NIR, RedEdge, NIR2)

1.24 (ms)

chlorofyl (en stikstof)

8 SWIR

3.7 (short wave

concentratie

12 CAVIS

IR)

4 (B,G,R,NIR)

0.65 (pan)

Classificatie
1 - 3.5

Reflectie, NDVI, LAI

2.6 (ms)
Classificatie
GeoEye-1

2008

GeoEye-2

2016

4 (B,G,R,NIR)

(WorldView-4)

0.4 (pan)

~3

Reflectie, NDVI, LAI

0.3 (pan)

<3

Reflectie, NDVI, LAI, blad

1.2 (ms)

chlorofyl (en stikstof)
concentratie
Classificatie

Ikonos

1999

4 (B,G,R,NIR)

1 (pan)

Reflectie, NDVI, LAI

4 (ms)
Classificatie
RapidEye (5

2008

5 (B,G,R,NIR, RedEdge)

5 (ms)

1

Reflectie, NDVI, LAI, blad

satelliet

chlorofyl (en stikstof)

constellatie)

concentratie
Classificatie

Pleiades-1A & B (2

2011/2012

4 (B,G,R,NIR)

satelliet

0.5 (pan)

1

Reflectie, NDVI, LAI

2 (ms)

constellatie)

Classificatie

SkySat-1 & 2

2013/2014

4 (B,G,R,NIR)

SPOT-6 & 7

2012/2014

4 (B,G,R,NIR)

0.9 (pan)
2 (ms)

constellatie
Landsat-8

1.5 (pan)

1

8 (ms)
2013

11 (VNIR,SWIR,TIR)

15 (pan)

16

Reflectie, NDVI, LAI,
temperatuur

30m (ms)
100m (TIR)

Classificatie
Aster

1999

3, 6, 5 (VNIR,SWIR,TIR)

15 (VNIR)
30 (SWIR)
90 (TIR)

Sentinel-2A & B (2

2015/20166 13 (VNIR, NIR, SWIR)

10, 20, 60

<5

Reflectie, NDVI, LAI, blad

satelliet

chlorofyl (en stikstof)

constellatie)

concentratie
Classificatie

B: blauw, G: groen; R: rood; NIR: nabij infrarood; pan: panchromatisch; ms: multi-spectraal; VNIR: zichtbaar en nabij infrarood; SWIR:
shortwave infrarood; TIR: thermisch-infrarood

Met de inzet van UAV’s kan een nog hogere ruimtelijke en temporele resolutie worden behaald dan
met airborne- of spacebornesystemen. Echter, dit is ook afhankelijk van het type camera dat wordt
gebruikt. Op dit moment is het al mogelijk om met multispectrale of hyperspectrale camera’s onder
bijvoorbeeld een multicopter te werken, zie ook bijvoorbeeld http://www.wageningenur.nl/uarsf.
Het multicopter- of vliegtuig-UAV-platform kan meestal volledig autonoom gevlogen worden. Dat
houdt in dat de UAV een vooraf aangegeven pad met routepunten volgt (x, y en z) die als gps-punten
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in het vliegsysteem geladen kunnen worden. De piloot beperkt zich hierbij tot het veilig in de lucht
brengen van de UAV en laat deze uiteindelijk ook weer veilig landen. Een octocopter kan met
maximaal 2 kg aan camerasystemen vliegen, terwijl dit voor verschillende vliegtuigen, zoals fixed
wing Mavinci, soms maar een paar honderd gram is. Echter, een vliegtuigje kan wel tot veertig
minuten in de lucht blijven en kan zo veel grotere oppervlaktes in kaart brengen. In één dag kan een
vliegtuigje van vijf vierkante kilometer foto’s maken. De vliegtijd van een multicopter met 2 kg lading
kan slechts ~ 10 minuten vliegen. Met deze vliegtijd kan in de praktijk een traject met een lengte van
maximaal 1 km gevlogen worden of een oppervlakte van ongeveer 5 ha worden opgenomen. Daarna
wordt de accu door een nieuwe vervangen en kan na 5 minuten het volgende traject gevlogen
worden. Voordeel van een multicopter is weer dat die beter manoeuvreerbaar is. Als je bijvoorbeeld
een open plek in het bos in kaart wil brengen, is het handig dat je verticaal kan opstijgen en landen en
dat je obstakels kunt ontwijken.

Figuur 6

Multicopter met hyperspectrale camera en een fixed wing-vliegtuigje met

fotogrammetrische camera.

Het detail van de opgenomen beelden is afhankelijk van de hoogte waarop wordt gevlogen. Tabel 8
geeft een overzicht van de mogelijke pixelgrootte en breedte van de opname bij verschillende
hoogtes.

Tabel 8
Haalbare pixelgrootte en opnamebreedte bij gegeven vlieghoogte UAV.
Hoogte (m)

Pixelgrootte

Breedteopname

Pixelgrootte

Max. vliegsnelheid

hyperspectrale

hyperspectrale

Orthofoto (cm)

(m/s)

camera (cm)

camera (m)

20

5.3

16

0.52

1.1

40

11

32

1.0

2.1

60

16

48

1.6

3.2

80

21

64

2.1

4.3

100

27

80

2.6

5.3

120

32

96

3.1

6.4

De toegepaste meetprincipes van optisch, thermografie, RADAR en LIDAR verschillen met die van de
(traditionele) luchtfotografiesystemen, wat een aantal belangrijke voordelen oplevert. Deze worden
hieronder nader uitgelegd. Fotografiesystemen kunnen geen onderscheid maken tussen de
verschillende golflengten, waaruit het elektromagnetisch (EM) spectrum is opgebouwd (zie Figuur 7).
Net als het menselijk oog geeft een kleurenfoto een gekleurde samenstelling van 3 brede golfbanden
(rood, groen en blauw) in het zichtbare deel van het spectrum (m.u.v. infraroodfoto’s). De spectrale
resolutie van optische systemen is daarentegen veel beter, waardoor een optisch systeem
verschillende (smalle tot brede) banden in het EM-spectrum kan onderscheiden. De meeste optische
systemen meten op 2 tot 10 specifiek geselecteerde banden. We spreken dan van een multispectraal
beeld. In het geval het aantal (smalle aaneengesloten) banden ligt tussen de 10 en 1000 spreken we
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van een hyperspectraal beeld (Figuur 8). Het verschil in spectrale resolutie tussen een
panchromatische (breedband), een multi- en een hyperspectraal beeld is te zien in Figuur 9.

Figuur 7

Het elektromagnetisch spectrum

(bron: http://www.bestchoice.net.nz/chemistry/1129/p17766.htm).

Figuur 8

Een hyperspectraal beeld, opgebouwd uit een aantal verschillende banden. Op basis van

de ‘spectrale signatuur’ of ‘reflectiecurve’ van de verschillende oppervlakken zijn deze beelden o.a.
zeer geschikt voor classificatiedoeleinden (bron: http://www.markelowitz.com/Hyperspectral.html).
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Figuur 9

Het spectrale verschil tussen een panchromatisch, multi- en hyperspectraal beeld (bron:

https://www.exelisvis.com/Company/PressRoom/Blogs/TabId/836/PageID/2/PgrID/2928/PID/2928/Ca
tegoryID/59/CategoryName/ENVIWhitepaper/Default.aspx).

Daarnaast kunnen veel optische systemen zowel in het zichtbare spectrum (0.4-0.7 µm) maar ook tot
ver in het infraroodspectrum (tot ongeveer 2.5 µm) straling meten, waardoor nuances in de vegetatie
zichtbaar worden. Figuur 10 toont een aantal verschillende soorten RS beelden: een panchromatisch
beeld (linksboven), een multispectraal beeld (rechtsboven), een thermisch infraroodbeeld (linksonder)
en een radarbeeld (rechtsonder). Alle beelden zijn representatief voor hetzelfde gebied en opgenomen
op hetzelfde tijdstip. Figuur 10 (rechtsboven) is een multispectraal (false-color) beeld waarbij
metingen in het infrarood zijn meegenomen, waarbij de kleur rood aangeeft hoe actief de vegetatief is
(weinig actief tot zeer actief: lichtrood naar donkerrood). In het geval er weinig tot geen vegetatie
aanwezig is, verandert de kleur naar blauw. In het zichtbare deel van het spectrum is deze activiteit
van vegetatie niet zichtbaar.

Figuur 10

Vier satellietbeelden van een deel van Friesland: panchromatisch beeld (linksboven);

multispectraal beeld (rechtsboven); thermisch infraroodbeeld (linksonder); radarbeeld (rechtsonder)
(bron: http://www.spaceoffice.nl/nl/Satelliettoepassingen/Technologie/Passieve-remote-sensing/).
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Door de eenvoud van slechts 1 band hebben panchromatische beelden vaak wel een hoge ruimtelijke
resolutie (meestal hoger dan spectrale beelden). Door de hoge ruimtelijke resolutie kunnen de
grenzen van objecten vaak heel precies waargenomen worden (Figuur 10- linksboven). Door gebruik
te maken van aanvullende kennis (ancillary data) uit bijvoorbeeld eerdere vegetatiekarteringen –
waarin bijvoorbeeld typen als ‘jonge geplagde hei, oude heide, struiken en jonge opslag, bos,
verstuivingen voorkomen – zijn panchromatische beelden toch bruikbaar voor een automatische
classificatie. Daarnaast kunnen deze beelden ook gebruikt worden voor het verbeteren van de
resolutie van beelden met lagere resoluties (zoals multi- en hyperspectrale beelden).
Door met meerdere banden in verschillende delen van het EM-spectrum naar het aardoppervlak te
kijken, is het mogelijk om verschillende eigenschappen van het aardoppervlak (van bodem en
vegetatie) af te leiden. Het aantal banden speelt daarbij een belangrijke rol: hoe meer banden, des te
gedetailleerder de spectrale curve kan worden bepaald (Figuur 11- links). Duidelijk is te zien dat de
rode curve, die opgebouwd is uit wel 600 punten, veel meer detail laat zien dan de blauwe curve, die
maar 6 punten bevat. In beide figuren is de algemene hyperspectrale curve voor vegetatie te zien. In
het zichtbare deel van het spectrum is in Figuur 11 het groene piekje te zien waardoor vegetatie voor
het menselijk oog zichtbaar is als groen. Rood en blauw wordt hier voornamelijk geabsorbeerd door de
aanwezigheid van chlorofyl voor fotosynthese. Daarnaast vertoont het spectrum een zeer duidelijke
piek in het nabije infrarood als gevolg van de celstructuur. De grote dips nabij 1.45, 1.95 en 2.50 µm
zijn het gevolg van sterke absorptie door water. De resterende variaties in het gehele spectrum zijn
het gevolg van variaties in het plantaardig materiaal, zoals watergehalte, pigment, koolstofgehalte en
stikstofgehalte. Hierdoor is het mogelijk om kwantitatieve informatie, zoals plant-biofysische en
biochemische eigenschappen uit hyperspectrale RS-data af te leiden.

Figuur 11

(Links) De reflectiecurve van vegetatie o.b.v. multispectrale data (discreet-blauwe

curve, opgebouwd uit 6 banden) en o.b.v. hyperspectrale data (continu-rode curve, opgebouwd uit
600 banden) (bron: http://blog.neosgeo.com/2011/05/08/hyperspectral-101/)
(Rechts): Hyperspectrale reflectiecurve waaruit plant-specifieke biofysische en biochemische
eigenschappen zijn af te leiden. (http://www.markelowitz.com/Hyperspectral.html).

Door het wiskundig combineren van gemeten reflecties op twee of meer specifieke golflengtebanden
(multi- en hyperspectraal) is het mogelijk om allerlei verschillende vegetatie-indices af te leiden. De
bekendste vegetatie-index is wel de Normalised Difference Vegetation Index (NDVI), welke een maat
is voor de hoeveelheid gezonde vegetatie. De lijst met verschillende vegetatie-indices is lang en
kunnen worden onderverdeeld in een aantal categorieën: o.a. broadband- en narrow band greenness
(beschrijft de groeikracht en gezondheid van vegetatie), light use efficiency (kwantificeert het
vermogen van de plant in het omzetten van licht voor fotosynthese), leaf pigment (een maat voor de
aanwezigheid van stress gerelateerde pigmenten) en canopy water content (een maat voor de
hoeveelheid water in de bladeren van de plant).
Spectrale beelden zijn ook uitermate geschikt voor classificatiedoeleinden (bv. landbedekking en
landgebruik) (paragraaf 3.3). Omdat verschillende landoppervlakken (o.a. water, kale grond,
vegetatie, maar ook verschillende soorten vegetatie) de straling van de zon verschillend
reflecteren/absorberen, heeft ieder oppervlak zijn eigen ‘spectrale signatuur’ of ‘reflectiecurve’
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(vergelijkbaar met een vingerafdruk) zoals is te zien in Figuur 8 (rechterplaatjes) en in Figuur 11.
Door gebruik te maken van deze ‘spectrale signaturen’ is het mogelijk om de verschillende
oppervlakken, gewassen en zelfs vegetatietypen spectraal van elkaar te onderscheiden en te
classificeren. Daarbij speelt het aantal banden (de spectrale resolutie) een belangrijke rol. Hoe meer
banden, des te gedetailleerder het spectrum zal zijn. En neemt ook de mogelijkheid toe om specifieke
gewassen of vegetatie te identificeren, door te kijken naar gewas-/vegetatie-karakteristieke
kenmerken in het spectrum (Figuur 12). Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de ruimtelijke
resolutie van de sensor en het soort oppervlak (bv. type vegetatie) een rol spelen, want als de mate
van detail te beperkt is, zullen kleine ‘objecten’ (bv. kleine plantensoorten) onopgemerkt blijven.

Figuur 12

Niveaus van spectrale informatie (van panchromatisch tot ultra spectraal): van het

classificeren in klassen met dezelfde spectrale signatuur tot het identificeren van specifieke soorten
(bron: http://www.markelowitz.com/Hyperspectral.html).

Sommige MSS-systemen kunnen ook straling meten in het thermisch infrarood deel van het EMspectrum. Thermische infraroodbeelden geven informatie over de oppervlaktetemperatuur en de
ruimtelijke verdeling. De oppervlaktetemperatuur is op haar beurt weer gerelateerd aan de
gesteldheid van de vegetatie (of het voldoende water tot zijn beschikking heeft). Natte gebieden en
vegetatie die voldoende voorzien zijn van water (ondiepe grondwaterstand, kwel, irrigatie), zullen als
relatief koude gebieden (blauwe pixels in Figuur 10 linksonder) zichtbaar zijn. Droge gebieden,
bebouwing en vegetatie die een watertekort hebben, zullen daarentegen als relatief warme gebieden
oplichten (rode pixels in Figuur 10 linksonder). Thermische beelden zijn dus zeer geschikt voor het
meten van abiotische kenmerken. Omdat de hoeveelheid straling in dit deel van het spectrum beperkt
is, is de ruimtelijke resolutie van deze beelden grover zodat het nog mogelijk is om voldoende signaal
op te vangen; de grovere resolutie in het thermische deel is duidelijk te zien in Figuur 10.
Passieve systemen, o.a. fotografie, videografie en MSS (multi-spectral scanning), registreren door het
aardoppervlak gereflecteerde EM-straling die afkomstig is van de zon, of warmtestraling
(thermografie) die wordt uitgezonden door het aardoppervlak. Actieve systemen zenden zelf EMstraling uit, d.m.v. korte pulsen (RADAR en LIDAR) en registreren vervolgens de reflectie (Figuur 13).
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Figuur 13

Passieve (links: fotografie en MSS; midden: thermografie) en actieve RS (rechts: LIDAR

en RADAR) (bron: http://www.itc.nl/library/papers_2009/general/PrinciplesRemoteSensing.pdf).

RADAR-beelden (in de meeste gevallen zijn dit zwart-witbeelden) zijn wat moeilijker te interpreteren.
Omdat we hier in feite kijken naar de zgn. backscatter-coëfficiënt, zien we hier informatie over de
ruwheid van het oppervlak: hoe ruwer het oppervlak, hoe hoger de backscatter-coëfficiënt, des te
‘witter’ het wordt getoond in het beeld (Figuur 10- rechtsonder). Het zeewater in dit voorbeeld is zeer
donker, wat aangeeft dat de weerscondities kalm zijn: een vlak en dus glad wateroppervlak. Vegetatie
is over het algemeen redelijk ruw met een gemiddelde backscatter-coëfficiënt en daardoor zichtbaar
als donker- tot lichtgrijs. Kale grond is daarentegen redelijk wit (hoge backscatter-coëfficiënt) waarbij
natte gronden (zeer wit) meer reflecteren dan droge gronden (redelijk wit). Hier speelt dus naast de
ruwheid ook het vochtgehalte in de bodem een rol.
Een LIDAR zendt een korte puls van laserlicht (in het nabije infrarood) uit en meet vervolgens hoe
lang het duurt eer verschillende delen van het gereflecteerde signaal terug opgevangen worden. Dit
kan vervolgens worden omgerekend naar een afstand tussen het toestel (het LIDAR-platform) en het
oppervlak. In het geval het oppervlak bestaat uit verschillende transparante lagen, zoals bomen en
struiken, kan de LIDAR meerdere reflecties detecteren (top van de boom, takken en grond, zgn.
multiple return LIDAR), waardoor niet alleen de hoogte van de vegetatie kan worden afgeleid, maar
ook inzicht geeft in de vegetatiestructuur (Figuur 14).

Figuur 14

Meervoudige reflecties door vegetatie (bron:

http://www.itc.nl/library/papers_2009/general/PrinciplesRemoteSensing.pdf).
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Door met LIDAR-transecten (Figuur 15) boven een gebied te vliegen (met accurate gps-informatie),
kan een gedetailleerd driedimensionaal beeld worden gemaakt (Figuur 16). LIDAR’s zijn zeer geschikt
voor het in kaart brengen van de vegetatiestructuur, zoals vegetatiehoogte (kan vrijwel direct worden
afgeleid, terwijl dit in andere RS-technieken indirect moet worden afgeleid) en -bedekkingsgraad.
Tevens kan een nauwkeurige schatting worden gemaakt van biomassa, LAI (Leaf Area Index), totaal
grondvlak, aantal stammen boven een bepaalde diameter en gemiddelde diameter.
In met name heterogene bossen, o.a. met bomen variërend in leeftijd, met gemengde soorten en met
meerdere lagen, zijn passieve spectrale beelden beperkt in hun vermogen om de structurele
complexiteit vast te leggen. In het algemeen zijn ze alleen in staat om de horizontale informatie te
verstrekken, en kunnen ze geen informatie geven over de verticale bosstructuur en/of de ondergroei.
LIDAR-technieken kunnen daarentegen wel gedetailleerde informatie geven over de driedimensionale
structuur en bieden wel de mogelijkheid voor het kwantificeren van de bosstructuur, die bruikbaar zijn
voor tal van toepassingen, zoals het identificeren en classificeren van soorten.

Figuur 15

Een tweedimensionaal (2D) beeld van een LIDAR-scan over lage vegetatie (bovenste

figuur) en hoge vegetatie (onderste figuur).

Figuur 16

Een driedimensionaal (3D)-beeld op basis van LIDAR-metingen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de besproken RS-data en bijbehorende toepassingen.
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Tabel 9
Overzicht van RS-data.
Beelden

Actief-Passief

Omschrijving

# Banden

Toepassingen

Kosten
(beelden/verwerking)

Panchromatische

Passief

Beeld verkregen

1

Classificatie i.c.m. */*

uit een sensor die

aanvullende

gevoelig is voor 1

informatie;

breed bereik van

Beeldfusie (het

de golflengtes

verbeteren van
de ruimtelijke
resolutie van
spectrale
beelden)

Multispectraal

Passief

Beeld verkregen

2-10

Classificatie van

uit een sensor die

vegetatietypen,

gevoelig is voor

landgebruik en

meerdere smalle

-veranderingen

*/*

banden
Hyperspectraal

Passief

Classificatie van

**/** (grote

uit een sensor die

vegetatietypen,

hoeveelheid data)

gevoelig is voor

identificatie van

zeer veel zeer

vegetatietypen

Beeld verkregen

10-1000

smalle banden.
Thermische

Passief

infrarood

Beeld verkregen

1-2

Classificatie,

uit een sensor die

abiotische

gevoelig is voor

kenmerken:

thermisch

bodemvocht,

infraroodstraling.

temperatuur,

*/*

verdamping
LIDAR

Actief

3D-beeld van

1

3D-vegetatie

***/*** (grote

teruggekaatste

structuur: hoogte

hoeveelheid data)

laser pulsen

en
bedekkingsgraad;
classificatie

RADAR

Actief

Beeld van

1

Abiotische

***/*** (processing

teruggekaatste

kenmerken:

complex)

microgolven

bodemvocht,
verdamping;
classificatie

* = goedkoop *** = duur

3.3

Bewerking RS-data

Zoals in de voorafgaande sectie al meerdere keren is genoemd, zijn spectrale RS-data zeer geschikt
voor digitale classificatiedoeleinden. Het classificeren van pixels (waaruit een digitaal RS-beeld is
opgebouwd) op basis van hun ‘spectrale signatuur’ is daarbij een veelgebruikte optie: pixels met
dezelfde ‘spectrale signatuur’ worden samen gesorteerd. Een classificatie kan ook worden gedaan op
een ruimtelijke basis: pixels met een soort van ruimtelijke verhouding worden samen gesorteerd. In
dit geval spreken we van een object-based classificatie in plaats van een pixel-based classificatie. Bij
een object-based classificatie kan men ook de ruimtelijke variatie in spectrale waarden van het object
als kenmerk meenemen. Tot slot kan het classificeren ook op een temporele basis: pixels worden
ingedeeld m.b.v. van gegevens uit twee datasets. Het uiteindelijke doel van de classificatie is het
afleiden van een (vereenvoudigde) thematische kaart, waarin een aantal klassen wordt onderscheiden
(Figuur 17).
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Figuur 17

Links: Luchtfotomozaïek (true color) van de Kalmthoutse Heide, gebaseerd op

hyperspectraal beelden. Rechts: Thematische bodembedekkingskaart met 22 klassen m.b.v. een
classificatie methode afgeleid van het hyperspectrale beeld
(http://jaarboekarchief.inbo.be/jaarverslag-2011/onderzoek-2011/vanuit-de-luchtbekeken/kalmthoutse-heide-kaart-gebracht-vanuit-de-l).

Twee traditioneel veelgebruikte classificatiestrategieën zijn de supervised en de unsupervised
classificatiemethoden (Lillesand et al., 2007). Bij een unsupervised classificatie (‘een classificatie
zonder toezicht’) worden pixels automatisch gegroepeerd in clusters van gelijke spectrale reflectie
(paragraaf 3.3.2). In het geval van een supervised classificatie (‘een classificatie onder toezicht’)
wordt gebruikgemaakt van een training dataset (locaties waarvan bekend is wat er staat), waarna
deze set wordt gebruikt voor het classificeren van het gehele beeld (paragraaf 3.3.1). Daarnaast kan
ook een strategie worden gevolgd die gebruik maakt van een mix van beide.
Net als in de ontwikkeling van RS-sensoren (o.a. op het gebied van de hyperspectrale, LIDAR en
RADAR technologie) zijn ook de classificatietechnieken de afgelopen tijd verder ontwikkeld, mede als
gevolg van de verbeterde ruimtelijke en spectrale resolutie. Nieuwe geavanceerde software algoritmes
(zoals de object-based classificatie methode, Figuur 18) maar ook het slim combineren van
verschillende RS- databronnen (bv. spectraal en LIDAR) of multi-temporale RS-data in
classificatiemethoden hebben geleid tot betere resultaten. En zelfs tot nieuwe toepassing van RS-data,
waaronder vegetatie en habitatmonitoring.
De meest relevante classificatiemethoden voor vegetatiemonitoring zullen in de volgende paragrafen
kort worden toegelicht met relevante voorbeelden:
• Supervised classificatie (paragraaf 3.3.1)
• Unsupervised classificatie (paragraaf 3.3.2)
• Multi-temporal image classificatie (paragraaf 3.3.3)
• Decision tree classificatie (paragraaf 3.3.4)
• Linear unmixing (paragraaf 3.3.5)

Tabel 10
Overzicht van RS-classificatietechnieken.
Classificatie techniek

RS data

Pixel/object-based

Complexiteit

Supervised classificatie

Spectraal (multi, hyper)

pixel

**

Unsupervised classificatie

Spectraal (multi, hyper)

Pixel

*

Multitemporale beeldclassificatie

Spectraal/Radar

pixel

***

Decision tree classificatie

Spectraal/Lidar

Pixel, object

***

Linear unmixing

Spectraal

pixel

****

* niet complex, *** zeer complex
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Figuur 18

3.3.1

Pixel-based versus object-based.

Supervised classificatie

Supervised en unsupervised (paragraaf 3.3.2) classificatiemethoden zijn veelgebruikte strategieën
voor het classificeren van (multi- en hyper)spectrale beelden, waarbij de spectrale signatuur per pixel
wordt gebruikt voor het classificeren (Lillesand et al., 2007). Bij een supervised classificatie selecteert
de gebruiker een aantal gebieden in het beeld waarvan de landbedekkingsklassen (bv. water, kale
grond, etc.) bekend zijn. Dit zijn de zogenaamde training sites. Met behulp van image processing
software wordt vervolgens de ‘spectrale signatuur’ voor elke klasse afgeleid. In de volgende stap
wordt de spectrale signatuur van elke pixel in het beeld vergeleken met de training dataset en wordt
beoordeeld tot welke klasse de pixel behoort (Figuur 19). Er bestaan verschillende statistische
methoden om te beoordelen in welke klasse een pixel wordt ingedeeld. De Maximum Likelihood
Classificatie (MLC) is daarbij een veelgebruikte, waarbij de waarschijnlijkheid dat een pixel tot een
specifieke klasse behoort, wordt bekeken (Figuur 20). Maar ook de Decision tree-classificatie wordt
veelvuldig gebruikt (paragraaf 3.3.4).

Figuur 19

Overzicht van een supervised classificatie van een multispectraal beeld

(http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2309507/Lecture/remote18.htm).
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Figuur 20

Het concept van Maximum Likelihood-classificatie (bron: http://wtlab.iis.u-

tokyo.ac.jp/~wataru/lecture/rsgis/rsnote/cp11/11-7-1.gif).

3.3.2

Unsupervised classificatie

Bij een unsupervised classificatie wordt geen gebruikgemaakt van een training dataset, m.a.w. de
analist is niet bekend met het gebied en heeft dus geen voorkennis. In plaats daarvan worden de
pixels m.b.v. een algoritme gegroepeerd in clusters op basis van hun natuurlijke kenmerken in het
6

spectrale beeld (Figuur 21). Het uitgangspunt is dat de reflectiewaarden (of DN -waarden) binnen
dezelfde (landbedekking, gewas of vegetatie) clusters dichtbij elkaar liggen, terwijl kenmerken tussen
verschillende clusters juist goed te onderscheiden zijn. De identiteit (is het water, bos of kale grond?)
van de gevonden clusters zal in eerste instantie niet bekend zijn en zal later moeten worden bepaald
op basis van andere gegevens (kaarten en/of veldbezoek).
7

8

De twee meest gebruikte unsupervised cluster algoritmes zijn de K-mean en ISODATA clusteranalyse
(Lillesand et al., 2007). In beide gevallen is sprake van een iteratief proces, dat bestaat uit een aantal
stappen (waarbij de ISODATA-techniek een aantal verdere verfijningen heeft m.b.t. het splitsten en
samenvoegen van clusters). Nadat een aantal initiële cluster punten willekeurig gekozen zijn (stap 1,
rode punten in linkerfiguur -Figuur 22), wordt elke pixel geclassificeerd naar de dichtstbijzijnde cluster
(stap 2, figuur midden boven). Dit kan bv. met de Maximum Likelihood Classificatie. Nadat de
gemiddelden van elke cluster zijn bepaald o.b.v. alle pixels in een cluster (Figuur 22- rechtsboven),
worden stap 2 en 3 herhaald (Figuur 22- rechts onder; midden onder) totdat de ‘verandering’ tussen
de iteratiestappen klein genoeg is. De verandering kan hierbij op verschillende manieren worden
bepaald (door te kijken naar de verandering van de clustergemiddelden of het percentage van pixels
dat is gewijzigd tussen iteraties).

6
7
8

Digital Numbers (bv. tussen 0 en 255) kunnen d.m.v. kalibratiecoëfficiënten worden omgezet naar gemeten reflecties.
Waarbij de K staat voor het aantal clusters.
Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique.
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Figuur 21

Supervised (links) versus unsupervised classificatie (rechts)

(http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue3/art-03.html).

Figuur 22

Het iteratieve proces van K-mean clusteranalyse, in dit geval naar (K=)2 clusters

(www.buildingdatascience.com%2F2013%2F12%2Fgetting-your-clustering-right-part-i.html).

3.3.3

Multi-temporele classificatie

Een classificatie van één spectraal beeld bevat vaak onvoldoende informatie om voldoende
onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende klassen. Dit probleem speelt o.a. een rol bij het
karteren van landbouwgewassen. Zo is een net ingezaaid veld wintertarwe moeilijk te onderscheiden
van kale grond en een goed ontwikkeld tarweveld van grasland. Door gebruik te maken van meerdere
beelden, opgenomen op verschillende momenten gedurende het groeiseizoen, kan een beter
onderscheid in de fenologie worden gemaakt en daarmee een betere classificatie worden gemaakt.
Deze techniek is bekend als multitemporele beeldclassificatie (multi-temporal image classification)
techniek, waarbij dus gebruik wordt gemaakt van temporele veranderingen, oftewel fenologische
veranderingen in de vegetatie of gewassen (Figuur 23).
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Figuur 23

Monitoren van landgebruiksveranderingen (bron:

https://earth.esa.int/documents/10174/643004/D4T2b_bruzzone_LTC2013.pdf).

Daarnaast kunnen multitemporele beelden ook gebruikt worden voor ‘t detecteren van veranderingen
(change detection method), bijvoorbeeld veranderingen als gevolg van landbouwactiviteiten, vriesdooimomenten, irrigatie of overstromingen en de groei van vegetatie. Zo hebben El-Askary et al.
(2014) gekeken naar de veranderingen van een koraalrif leefgebied met behulp van Landsat MSSbeelden.
Er bestaan verschillende methoden voor het monitoren van veranderingen m.b.v. RS-data. Twee
algemene methoden voor het monitoren van veranderingen zijn de post-classificatie vergelijking en de
multitemporele classificatie (ook wel pre-classificatie enhancement) (J.-F. Mas, 1999; Camps-Valls,
Gustavo et al., 2006). In het eerste geval worden twee beelden onafhankelijk geclassificeerd waarna
een algoritme wordt gebruikt om de pixels te detecteren die veranderd zijn tussen de twee
momentopnamen. In het tweede geval worden spectrale verschillen berekend (uit de twee beelden)
waarbij verschillen boven een bepaalde threshold als veranderingen worden aangegeven. Het
betrouwbaar detecteren van veranderingen is een wetenschap op zich.
Multitemporele classificatiemethoden zijn ook toepasbaar op RADAR-beelden (Taft et al., 2004). Zo
kunnen RADAR-data worden gebruikt voor het monitoren van ontbossingsactiviteiten (Figuur 24), al
dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of door natuurrampen (Chen et al., 2014).
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Figuur 24

Monitoren van ontbossing in tropisch regenwoud, Brazilië m.b.v. multispectrale beelden

(boven, http://www.nature.com/nature/journal/v496/n7445/full/496293a.html?WT.ec_id=NATURE20130418) en RADAR (SAR) beelden (onder,
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/img_up/pal_forest_amz.htm). Bovenste beeld: false-colorbeeld laat
zien waar bos staat (rode kleur) en waar ontbossing plaatsvindt (niet-rode gebieden). Onderste beeld:
door het kappen van bomen wordt minder RADAR-signaal teruggekaatst, resulterend in donkergrijze
gebieden.

Tabel 11
Voordelen en nadelen van RS-data voor het monitoren van veranderingen.
RS data

Voordelen

Nadelen

Multi, hyper, ultra

Spectrale detectie

Gevoelig voor atmosfeer condities (bewolking)

Hoge ruimtelijke resolutie, hoge mate van

Gevoelig voor atmosfeer condities (bewolking),

ruimtelijk-context informatie

beperkte spectrale resolutie

Ongevoelig voor zon-, atmosfeer condities

Data processing, spikkel ruis (speckle noise)

spectraal
Panchromatisch
RADAR (SAR)

(bewolking)

3.3.4

Decision tree classificatie

Een andere vorm van classificatie is de decision tree (beslisboom)-classificatie. Een voorbeeld van zo
een decision tree-classificatie is te zien in Delalieux et al. (2012), waarbij in dit voorbeeld op basis van
gedefinieerde reflectiewaarden (band-specifiek) pixels worden geclassificeerd. De methode kan
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worden toegepast op numerieke data, maar is ook toepasbaar op categorische (kwalitatieve) data en
9

hoofdcomponenten (gebaseerd op principale-componentenanalyse ). Het is dus toepasbaar op alle
soorten RS-data: multi-, hyper- en ultraspectraal, LIDAR- en RADAR-data.

Figuur 25

Voorbeeld van een decision tree-classificatie.

Zo kunnen hoge dichtheid LIDAR-data (~40 punten per m2) i.c.m. de decision tree-classificatie worden
gebruikt voor het classificeren van naald- en loofbomen van ongelijke leeftijd in een gemengd bos.
Daarbij worden structurele eigenschappen van individuele bomen afgeleid uit de LIDAR-data, zoals
kroonvorm en gebladerte-distributiekarakteristieken (Figuur 26). Vervolgens wordt een decision treeclassificatie gebruikt om o.b.v. deze structuurparameters de data te classificeren (Jili and Baozin,
2012).

Figuur 26

LIDAR-puntenwolkmetingen van een berk (a) en een naaldboom (b) (Jili and Baozin,

2012).

9

Is een analysemethode in de statistiek om een grote hoeveelheid gegevens te beschrijven met een kleiner aantal
relevante grootheden, de hoofdcomponenten of principale componenten.

46 |

Alterra–rapport 2591

Door het combineren van bijvoorbeeld LIDAR- en hoge resolutie spectrale RS-data, waarbij
gewashoogte-informatie (CHM, o.b.v. LIDAR data) samen met vegetatie-indices – die zijn afgeleid uit
spectrale RS-metingen – worden meegenomen in een decision tree-classificatie, neemt de
nauwkeurigheid van de classificatie toe (Figuur 27) (Mücher et al., 2014). In dit voorbeeld wordt in de
eerste stap onderscheid gemaakt tussen lage (gras), middelhoge (struiken) en hoge vegetatie
(bomen). Vervolgens worden vegetatie-indices, gebaseerd op hoge ruimtelijke resolutie multispectrale
data (WorldViev2) meegenomen om de drie klassen verder onder te verdelen.

Figuur 27

Combinatie vegetatiehoogte (CHM, o.b.v. LIDAR-metingen) en vegetatie-indices (NR1,

NDVI en Greeness, o.b.v. spectrale RS data – WorldView2) in een decision tree-classificatie (Mücher
et al., 2014).

3.3.5

Linear unmixing

Een veelvoorkomend probleem bij RS-data is dat de pixels meestal gemengde informatie (reflecties)
bevatten als gevolg van heterogeniteit aan het oppervlak. Dit probleem doet zich voor zowel bij grove
als bij hoge ruimtelijke resolutie beelden. Zo kan een pixel zowel bos als gras bevatten, wat resulteert
in gemende reflectiewaarden. Voorbeelden van gemengde pixels zijn te zien in onderstaand figuur
(Figuur 28): menging t.g.v. de aanwezigheid van kleine sub-pixels (linksboven; rechtsonder),
menging als gevolg van overgangen in discrete thematische klassen (rechtsboven) en menging als
gevolg van geleidelijke overgangen (linksonder).

Figuur 28

Voorbeelden van het ontstaan van gemengde pixels (bron:

http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/paper/TR-111/chapter4.htm).
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De kunst is om een geschikte methode te vinden die de samenstelling van de pixel kan schatten
d.m.v. spectrale ontleding (‘unmixing’). We spreken in dit geval van een ‘zachte’ classificatiemethode
(‘soft’ of ‘fuzzy’) in tegenstelling tot ‘harde’ (‘hard’) classificatietechnieken, zoals de Maximum
Likelihood-classificatie (paragraaf 3.3.1). In het eerste geval kan de pixel worden geclassificeerd als
70% gras met 30% bos, terwijl in het tweede geval de pixel zal worden geclassificeerd als gras.
Lineaire (spectrale) ontmengingsmethoden (linear-unmixing method) worden steeds meer gebruikt
voor het analyseren van spectra van gemengde pixels (van zowel multi- als hyperspectrale RS-data).
De onderliggende hypothese is dat de relatieve bijdrage van elk element (aanwezig in de pixel) aan de
gemeten EM-straling lineair is gerelateerd aan de bedekkingsgraad van elk element in die
desbetreffende pixel. Op basis van deze hypothese gaat het algoritme vervolgens op zoek naar zgn.
referentiespectra (van elk element, de zgn. endmember selections) in het gehele beeld. Deze worden
vervolgens gebruikt om de gemeten spectra per pixel te ‘modelleren’. In de laatste stap kan
uiteindelijk de relatieve bedekkingsgraad van ieder element per pixel worden geschat (Figuur 28rechts). In de linkerfiguur is te zien hoe het gemeten spectrum (zwart) wordt ‘ontleed’ in twee
spectra, waarvan de referentiespectra zijn te zien in de bovenste twee figuren (blauw en rood). Het
uiteindelijke resultaat, d.w.z. de combinatie van deze twee referentiespectra, is te zien in de onderste
figuur. Samen opgeteld is deze vrijwel identiek aan het gemeten zwarte spectrum. In dit geval is het
blauwe spectrum dominanter dan het rode spectrum en dus ook de bedekkingsgraad.

Figuur 29

Links: voorbeeld van spectrale-unmixing (zwarte spectrum) in 2 spectra (blauw en rood)

(bron: http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=30458). Rechts: overzicht van de lineaireunmixing methode.

Delalieux et al. (2012) laten zien dat een lineaire-unmixing methode i.c.m. een decision treeclassificatie zeer bruikbaar is voor het beter classificeren van heide in verschillende
leeftijdscategorieën (jong, oud en gemengd). In de eerste stap wordt de lineaire-unmixing methode
gebruikt om heidepixels te splitsen in een fractie heide, zand en schaduw. Vervolgens wordt een
decision tree-classificatie toegepast om de heide onder te verdelen in verschillende
leeftijdscategorieën. Het resultaat (Figuur 30) is dat m.b.v. de lineaire-unmixing een veel
gedetailleerdere classificatie van heide mogelijk is (rechts) dan wanneer de techniek niet wordt
toegepast (links).
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Figuur 30

Links: onderverdeling van heide in leeftijdscategorieën zonder lineaire-unmixing.

Rechts: nu met lineaire-unmixing i.c.m. een decision tree-classificatie (Delalieux et al., 2012).
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4

Verwachtingen en houding van
terreinbeheerders en groenbureaus
t.a.v. Remote Sensing

4.1

Inleiding

In het kader van de analyse van de verwachtingen en de houding van terreinbeheerders en
groenbureaus t.a.v. Remote Sensing is er een reeks interviews gevoerd met een aantal
terreinbeheerders en groenbureaus. De hoofdonderwerpen van de interviews waren:
• Wat zijn de reguliere (operationele) kartering- en monitoringmethoden?
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring-beoordelingsmethoden volgens ‘Werkwijze
Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
• Welke Remote Sensing-data- en -technieken acht de beherende instantie kansrijk?
• Welke belemmeringen ervaart de instantie voor de inzet van – niet-reguliere – Remote Sensingmethoden.
Met de volgende organisaties zijn interviews afgenomen: Staatsbosbeheer, Vereniging
Natuurmonumenten, Provincies, Monitoring groep Defensie, Bureau Waardenburg BV en de
Interbestuurlijke Projectgroep habitat kartering.
Belangrijke vragen tijdens de interviews waren:
1. Wat zijn de reguliere (operationele) monitoring-beoordelingsmethoden?
 Welke methoden voor kartering/monitoring/beoordeling zijn/waren operationeel in uw
organisatie?
 Sluiten deze aan op de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura
2000/PAS’?
 In hoeverre wordt de ‘werkwijze’ toegepast voor eigen doeleinden (evaluatie beheer) en welke
‘werkwijze’-methoden gebruikt men voor eigen evaluatiebeheer?
2. Huidige problemen/knelpunten:
 Focus op het verzamelen en analyseren van gegevens!
 Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- en beoordelingsmethoden, zoals
beschreven in de ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
3. Verwachting/ervaring met RS-data en -technieken (oplossingen):
 Hoe kunnen RS-data en -technieken de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van
beheertypen en habitattypen ondersteunen of verbeteren?
4. Huidige belemmeringen voor toepassing RS:
 Wat zijn de huidige belemmeringen voor de toepassing van RS-data en -technieken?
 Hoe zouden deze overbrugd kunnen worden?
De belangrijkste conclusies uit de interviews worden hieronder besproken.

4.2

Belangrijkste conclusies interviews

Hoewel de belangrijkste conclusies uit de interviews hieronder worden besproken, zijn de volledige
verslagen van de interviews te vinden in de bijlagen van deze rapportage.
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Gemeenschappelijke conclusies
• Reguliere en operationele methoden (vraag 1): Deze leunen sterk op de vegetatie- en
soortkartering waarbij structuurindicatoren worden afgeleid uit de vegetatiekartering, aangevuld
met (weinig arbeidsintensieve) extra informatie. Er worden geen afzonderlijke structuurkarteringen
uitgevoerd. Tussentijdse karteringen zijn gebaseerd op ad-hoc-informatie. RS-data en -technieken
worden momenteel weinig tot niet ingezet (uitgezonderd reguliere toepassing van luchtfoto’s ten
behoeve van vaststellen van vegetatie/structuur-grenzen).
• Huidige problemen/knelpunten (vraag 2): De meetdoelen en meetmethoden m.b.t
structuurkartering zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor is het ook enigszins moeilijk in te
schatten of de monitoring en beoordeling van structuurindicatoren tot knelpunten gaan leiden. De
huidige frequentie van eens in de 12 jaar een vegetatiekartering met afgeleide structuurindicatoren
lijkt uitvoerbaar. Hogere inventarisatiefrequenties (tussentijdse karteringen of PAS-frequenties)
zullen vermoedelijk wel tot (capaciteits)problemen gaan leiden met gebruikmaking van huidige
methoden. Inventarisatie van kwetsbare of ontoegankelijke vegetaties is niet, of slechts beperkt
mogelijk met reguliere technieken. De beschikbaarheid van luchtfoto’s is niet optimaal (timing,
frequentie en soms de kosten).
• Verwachtingen van RS-data en -technieken (vraag 3): Zodra het gaat om soorten,
vegetatietypen of habitattypen zijn de verwachtingen laag, met uitzondering van de herkenning van
bepaalde dominante soorten of vegetatietypen. De verwachting voor het karteren van bepaalde
vegetatiestructuurindicatoren is hoog. Beheerders verwachten wel dat veldwerk noodzakelijk blijft
en RS wat betreft structuurkarteringen de reguliere methoden niet volledig kan vervangen. Voor de
kartering van kwetsbare vegetaties zien de beheerders kansen voor de toepassing UAV’s (hoewel
regelgeving, materiaal en expertise momenteel een bottleneck vormt).
• Huidige belemmeringen (vraag 4): Er is momenteel nog weinig of geen noodzaak voor de inzet
van alternatieve methoden en technieken, omdat men met reguliere methoden zijn verplichtingen
nog na kan komen. Er is geen weerstand tegen de inzet van RS-data en
-technieken. Indien blijkt dat RS de kwaliteit en/of efficiëntie kan verhogen zijn beheerders bereid
hierin mee te gaan. Momenteel ontbreken nog wel vaak de expertise en/of middelen (software,
data) voor de inzet van RS-data en -technieken.
Staatsbosbeheer (SBB)
SBB heeft zelf geen ervaring met RS-data en –technieken, maar volgt de ontwikkelingen wel. Ook
staat ze open voor toepassing van deze technieken indien ze bijvoorbeeld efficiëntere of betere
resultaten kunnen opleveren. Volgens de beheerder zijn de technieken tot op heden onvoldoende
ontwikkeld om operationeel in te kunnen zetten. Op beperkte onderdelen kunnen de technieken
reguliere methoden vervangen. Omdat het echter maar om een klein aandeel gaat, zijn de reguliere
methoden nog steeds noodzakelijk. SBB verwacht dan ook dat de toepassing van RS-data en technieken daardoor juist leidt tot een toename van de werkdruk en kosten. Met name in de
voorbereiding voor uitgebreid veldwerk dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureaus worden in
sommige gevallen wel de nodige ‘moderne’ technieken toegepast. De invulling van
structuurkarteringen volgens ‘de werkwijze’ moet nog gebeuren en men heeft daar tot op heden nog
weinig ervaring mee. Juist m.b.t. structuurkarteringen heeft men hoge verwachtingen van RStechnieken. Het nut van een op RS gebaseerde, tussentijdse structuurkaart wordt wel gedeeld.
Vereniging Natuurmonumenten
Naast visuele luchtfoto-interpretatie en methodiek DICRANUM (Assendorp, 2010), heeft men relatief
weinig ervaring met gebruik van Remote Sensing. Het is een grote wens van Natuurmonumenten dat
luchtfoto’s, zoals jaarlijks ingewonnen door de Nederlandse gemeenten, open data worden, net zoals
topografische data en AHN. De nationale acquisitie van luchtfoto’s is vaak vroeg in het voorjaar en is
niet het optimale tijdstip om voor vegetatiekarteringen te gebruiken (optimale acquisitie tijdstip
verschilt per vegetatietype). Inzet van UAV’s (Unmanned Airborne Vehicles) heeft daardoor ook de
interesse van Natuurmonumenten (eerste verkenning is gedaan met een flying wing). UAV’s kunnen
vaak beter opnamen maken in ondoordringbare of zeer kwetsbare gebieden (maar men kan vaak ook
gebruikmaken van vrijwilligers die vlieguren moeten maken met een regulier sportvliegtuig).
Natuurmonumenten zal zelf niet snel RS-expertise in huis halen, maar men is zeer geïnteresseerd in
producten afgeleid uit RS-data, zoals objecthoogten, plas/dras-situaties en zand, die hun eigen GISexperts gemakkelijk kunnen verwerken. Ook basisproducten als luchtfoto’s of satellietbeelden met een
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resolutie fijner dan 50 cm (liefst 10 tot 20 cm ruimtelijk detail) zijn zeer belangrijk. Uit ervaring blijkt
dat ecologische expertise nodig is voor uitvoeren van goede structuurkartering. De Remote Sensingverwachtingen zijn echter wel groot. Met name voor tussentijdse vegetatie(structuur)karteringen.
Extra arbeidsintensief veldwerk (bv. voor de PAS-monitoring) past nu niet in het monitoringschema.
Monitoren van open zand, water, naast vergrassingssnelheid en verstruweling zou zeer interessant
kunnen zijn. Kansen liggen volgens Natuurmonumenten voor bij:
• inzet UAV’s, namelijk flexibel, kun je zelf op elk tijdstip inzetten (bv. juiste seizoen voor bepaalde
vegetatie), maar nog probleem met regelgeving;
• een landsdekkend, consistent databestand met structuurtypen, dat goedkoop of gratis beschikbaar
wordt gesteld aan terreinbeheerders als basis voor karteringen en voor het scoren van
structuurkenmerken.
Provincies
De Provincies hebben voornamelijk een sturende rol als het gaat om implementeren van ‘de
werkwijze’. Structuurkarteringen worden afgeleid uit vegetatiekaarten of vegetatiekundig veldwerk,
maar voor de vertaling is nog geen eenduidige methodiek vastgesteld. Mogelijk kan RS hulp bieden bij
analyseren van tussentijdse verschillen (wanneer geen volledige monitoring wordt uitgevoerd). Ook
zouden NDVI-gebaseerde producten waardevol kunnen zijn, omdat dit iets kan zeggen over toe-of
afname van de voedselrijkdom (bv. op basis van www.groenmonitor.nl).
Monitoring groep Defensie
Defensie heeft haar bestaande basisfrequentie (1x/10 jaar) aangepast aan N2000-eisen (1x/12 jaar).
De basismonitoring was en blijft de vegetatiekaart. Tussentijdse structuurkarteringen werden gebruikt
voor het beheer maar worden niet langer afzonderlijk uitgevoerd, omdat het voor hen wettelijk niet
verplicht is en daarnaast zeer arbeidsintensief is. Structuur kan wel worden afgeleid uit de
vegetatiekaart. Echter, kenmerken van een goede structuur en functie zijn nu nog onduidelijk
omschreven. Benodigde frequenties voor karteringen zijn sterk afhankelijk van het vegetatietype. In
stabiele systemen kan 1x/12 jaar nog te hoog zijn. In zeer dynamische systemen is dit duidelijk te
laag. Men heeft geen eigen ervaring met gebruik van RS (anders dan handmatige luchtfoto
interpretatie). Uit ervaring blijkt dat ecologische expertise nodig is voor het uitvoeren van goede
structuurkartering. De verwachtingen zijn echter wel groot. Met name voor tussentijdse kartering.
Extra arbeidsintensief veldwerk (b.v. PAS-monitoring) past nu niet in het monitoringschema.
Monitoren op basis van satellietbeelden van vergrassingssnelheid, verstruweling (prunus en berk) zou
interessant kunnen zijn.
Bureau Waardenburg
Aan de hand van ‘de werkwijze’ worden er veel vegetatiekarteringen uitgevoerd. Het werk van
vegetatie- en structuurkarteringen kan goed worden gecombineerd, waardoor het relatief weinig extra
inspanning kost. Een losse structuurkartering zou proportioneel wel veel tijd kosten. Bureau
Waardenburg maakt voor karteringen veel gebruik van luchtfoto’s (true- en false color), meestal in de
voorbereidingsfase van het veldwerk. Wat opvalt aan de werkwijze is de algemene opzet van
structuurmonitoring, terwijl relevante structuurindicatoren afhangen van beheertypen. Dit schept
soms onduidelijkheid. Omdat het veldwerk van de structuurkartering vaak wordt meegenomen met
vegetatiekartering is dit extra werk. ‘Het komt erbij’, waardoor de foutmarge naar verwachting groter
is dan wanneer een structuurkartering afzonderlijk wordt uitgevoerd. Voor de beoordeling maakt de
‘werkwijze’ in een aantal gevallen gebruik van getallen die ecologisch niet onderbouwd zijn,
bijvoorbeeld voor het percentage Europese boomsoorten. Hoewel luchtfoto’s veel gebruikt worden in
vegetatie- en structuurkarteringen, en bovendien de potentie voor verdere automatisering ook groot
is, blijkt het vaak toch lastig om aan de luchtfoto’s te komen. Bovendien kan dit prijzig zijn. Het
onderdeel structuurkartering verdient betere uitwerking. Bureau Waardenburg heeft enige ervaring
met Remote Sensing, bijvoorbeeld het classificeren van bostypen a.d.h.v. SPOT-beelden. Echter door
het schaalniveau in Nederland is het gebruik van RS niet de enige oplossing. Binnen Nederland zijn de
oppervlakten beperkt genoeg om met reguliere methoden te verwerken. Bovendien gaat men toch al
het veld in waarmee alle gevraagde informatie geleverd kan worden. De praktische noodzaak is dus
nog niet altijd hoog genoeg. Momenteel remt de regelgeving de inzet van drones en wordt er niet
verder geëxperimenteerd. De inzet zou echter zeer welkom zijn in kwetsbare of ontoegankelijke
gebieden (hoogvenen, watergangen, grote vennen etc.).
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Interbestuurlijke Projectgroep habitatkartering
De werkgroep is verantwoordelijk voor het methodiekdocument ‘karteringen habitattypen Natura
2000’. Het hoofddoel hierbij is om praktische richtlijnen te geven m.b.t. karteren van habitattypen in
Natura- 2000-gebieden. Specifieke aandacht is er daarbij ook voor de procedures voor de vaststelling
van habitatkaarten. Men ziet sinds 2010 een zekere revolutie in de toepassing van luchtfoto’s bij de
habitatkarteringen. Deze kentering komt door de huidige zeer hoge resolutie van de luchtfoto’s met
een hogere resolutie dan 50 cm. Combinatie van luchtfoto’s van verschillende jaren geeft een nog
beter resultaat, omdat er op die manier rekening wordt gehouden met de fenologie oftewel de
seizoensinvloeden op de vegetatie. Dus ook de oudere luchtfoto’s die vaak op een ander tijdstip in het
seizoen gemaakt zijn, hebben hun meerwaarde. De luchtfoto’s dienen ook ter controle van de
aangeleverde habitatkaarten. Bij de controle spelen de luchtfoto’s zowel een rol waar het gaat om de
begrenzing van habitattypen als om de inhoud (welk habitattype?). Luchtfoto’s zijn cruciaal. Dus als
deze niet tijdig beschikbaar zijn, is er duidelijk sprake van een knelpunt. Overigens hebben luchtfoto’s
het nadeel dat ze vaak maar één keer per jaar gemaakt worden en dus maar één moment van het
jaar weergeven, terwijl verschillende vegetatietypen op verschillende momenten in het jaar goed van
elkaar te onderscheiden zijn. Het best zou dus een reeks luchtfoto’s zijn (drones) of RS-beelden die
meerdere keren per jaar gemaakt worden. Ervaringen met luchtfoto’s zeer zijn goed. Weinig
vertrouwen in semiautomatische methoden: voorkeur van visuele interpretatie van luchtfoto’s.
Expertise op het gebied van satellietbeelden is vaak beperkt, maar het grote voordeel is dat deze
satellietbeelden voor de verschillende seizoenen in het jaar kunnen worden ingewonnen en hiermee
waardevolle informatie geven over de ruimtelijke variatie door de tijd, en helpt bij de interpretatie van
de vegetatie-, habitat- en/of structuurtypen.
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5

Mogelijkheden van Remote Sensing
voor structuurkarteringen

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de mogelijkheden van Remote Sensing (RS)voor de
monitoring van vegetatie(structuur)kenmerken van beheertypen en habitattypen op basis van
hoofdstuk 2, 3, 4 en 4. Er is door terreinbeheerders ook aangegeven dat er behoefte is aan nationale
RS-producten, naast zeer gedetailleerde lokale of regionale RS-producten. Landsdekkende RSproducten, die als een soort halfproduct kunnen worden ingezet voor verdere verfijning van de
vegetatie(structuur)kaarten binnen de organisatie. Hierbij kan men denken aan de volgende
producten:
1. Landbedekkingsclassificaties
2. Vegetatieontwikkeling
3. Vegetatiehoogte
4. En combinaties hiervan
In de volgende secties wordt een aantal nationale voorbeelden uitgelicht. Nationale landgebruiksdatabase Nederland (LGN) is een goed voorbeeld van onderverdeling op hoofdtypen zoals loofbos,
naaldbos en gemengd bos en heide. Groenmonitor is een goed voorbeeld waarmee de
vegetatieontwikkeling op wekelijkse basis over de jaren gevolgd kan worden. Hierbij kun je denken
aan inzet bij analyse van verruiging of verschraling van terreinen en onderscheid tussen natuurlijke
graslanden en intensief gebruikte graslanden. Derde voorbeeld is Object Hoogte Nederland (OHN),
afgeleid uit AHN-data (LiDAR). Alleen het OHN-bestand heeft een ruimtelijke resolutie van een 0.5 m,
tegenover de ruimte resolutie van LGN en groenmonitor met 25 m resolutie.

5.1

Landgebruik

Het LGN7-bestand is, evenals zijn voorgangers, een rasterbestand zijn met grids van 25*25m waarin
39 vormen van landgebruik worden onderscheiden (Hazeu, 2014). Het bestand is op dezelfde manier
opgebouwd als het LGN6-bestand. De recentste versie van het TOP10NL-bestand is als geometrische
basis gebruikt. De klassen zijn hierbij geaggregeerd naar de basis LGN-klassen. Met behulp van het
Bestand Bodemgebruik (BBG2008) is het stedelijk gebied toegekend. Op basis van stellietbeelden en
het BRP2012-bestand zijn de LGN-gewassen toegekend aan het agrarisch gebied. Moeras is in LGN7
toegekend op basis van het voorkomen van riet, dras en/of moeras symbolen. Op basis van LGN6 zijn
duinheide, kwelders, hoogvenen en het onderscheid tussen zand in het kustgebied en
stuifzanden/rivierzanden toegekend. Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden zijn de
daadwerkelijke veranderingen in de tijd tussen 2008 en 2012 voor de 8 monitoringsklassen
geclassificeerd. LGN6 is daarna gebruikt om een verdere verfijning te geven aan de basisklassen (o.a.
verschillende heideklassen en duinvegetaties en het onderscheid tussen loof-/naaldbos). De Basiskaart
Natuur geeft invulling aan de natuurgraslanden binnen LGN7. Verder is er een monitoringsbestand
(8 hoofdklassen) en een veranderingsbestand, die de veranderingen op hoofdklassen tussen LGN6 en
LGN7 weergeeft, beschikbaar. Ook is er een rapport verschenen (Hazeu, 2014) met een beschrijving
van de methode, een analyse van het landgebruik en de veranderingen, verschillende verificaties en
controles, een vergelijking van de landbouwarealen met CBS-gegevens, verschillende validaties, een
beschrijving van de verschillende producten en mogelijke toepassingen. Voor gebruik binnen
vegetatiekartering zou zo een bestand echter wel een veel hogere ruimtelijke resolutie moeten
hebben, die in het ideale geval rond de 1-5 m zou moeten liggen.
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Figuur 31

Nationaal Landgebruik Nederland, LGN-7, en rechts voorbeelden dynamiek t.o.v. LGN-6

(Hazeu, 2014).

5.2

Vegetatiedynamiek

• Begint het groeiseizoen vroeg dit jaar?
• Is het gras groener bij de buren?
• Wanneer wordt er gemaaid?
• Hoe staan de gewassen ervoor?
Allemaal vragen die tegenwoordig ondersteund kunnen worden met de Groenmonitor
(www.groenmonitor.nl), wekelijkse satellietmetingen van het groen in Nederland. Drie keer per week
maken satellieten van de Disaster Monitoring Constellation (DMC) van heel Nederland gedetailleerde
foto’s met een resolutie van 25 bij 25 m. Uit de opnamen kan bij afwezigheid van wolken een
groenindex (NDVI) worden bepaald. De index bepaalt letterlijk hoe groen het oppervlak is
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(hoeveelheid biomassa) en is een maat voor hoe hard de planten groeien. De groenindex loopt van 0
tot 1, waarbij 1 staat voor maximale groenheid en dus productiviteit.
In maart 2012 is het Nationale Satelliet Dataportaal (http://www.spaceoffice.nl/nl/
Satellietdataportaal/) geopend ter voorbereiding op de komst van de vrij beschikbare satellietbeelden
van de nieuwe Europese Sentinel-satellieten in 2015 (succesvol gelanceerd op 23 juni 2015). Dit is
een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO), in samenwerking met het ministerie van EZ.
Het portaal verzorgt de (gratis) toegang tot ruwe satellietdata van Nederland. Hierdoor kan de
Nederlandse Remote Sensing-sector alvast ervaring opdoen met soortgelijke beelden en applicaties
ontwikkelen die later wereldwijd uitgerold kunnen worden. De eindgebruiker heeft toegang tot betere
en goedkopere informatie. De beelden zijn afkomstig van drie satellieten. Naast maandelijkse hoge
resolutie Spot-beelden (6 m resolutie), komen er 3x per week DMC-beelden beschikbaar (25 m
resolutie) en eens in de 24 dagen een radarbeeld (25 m resolutie) van de Radarsat-satelliet die door
de wolken heen kan kijken (Roerink en Mücher, 2015). Alleen op perceelniveau is de inzet van de
groenmonitor mogelijk, en kan dus voor natuurterreinen groter dan een hectare zinvolle informatie
leveren over het beheer, zoals maaien, inundatie frequentie, naast vegetatieontwikkeling als
verschraling of verstruweling.

Figuur 32

5.3

Groenindex, snapshot www.groenmonitor.nl.

Hoogte vegetatie (OHN)

Hoe hoog is een gebouw, hoe hoog is een boom, hoe open is het landschap? Vragen die prima
beantwoord kunnen worden op basis van de informatie uit het AHN2. Hier gaat echter wel een proces
aan vooraf, want AHN2 bevat de hoogte t.o.v. NAP en is niet geheel vlakdekkend (er zitten veel gaten
in het bestand). Op locaties waar geen metingen beschikbaar zijn, zoals op het water, onder
gebouwen of onder geparkeerde auto’s, bevat het AHN2 geen informatie. Voor het vervaardigen van
het Object Hoogten Nederland (OHN)-bestand zijn de gaten in de AHN2-int en -ruw bestanden
opgevuld. Voor locaties waar gebouwen staan of waar water voorkomt, zijn specifieke procedures
ontwikkeld voor het opvullen van de gaten. Het resultaat is een vlakdekkend bestand (zonder gaten)
met informatie over de hoogte van objecten boven het maaiveld voor elke gridcel. Het OHN is, net als
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het AHN2, een gridbestand met cellen van 0.5 bij 0.5 m. Per gridcel is één waarde opgenomen met de
hoogte boven het maaiveld.

Figuur 33

OHN met objecthoogten in centimeters (hier in meters voor eenvoud) met een halve

meter ruimtelijke resolutie.

Op basis van de vegetatiehoogte (OHN) is het ook mogelijk om per vlak uit de IMNA-beheertypekaart
(IMNA20_v06_DR.gbd) de bedekking met vegetatiehoogte-categorieën te berekenen.
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Figuur 34

Resultaat analyse bedekking vegetatiehoogte-categorieën, 0-2m, 2-5m, > 5m, per

beheerstypevlak (IMNA20_v06_DR.gbd).

Dat het OHN zeer gedetailleerd is, valt beter op te maken uit onderstaand voorbeeld en verdere lokale
voorbeelden volgen in hoofdstuk 6. Het zeer gedetailleerde AHN en het hieruit afgeleide bestand OHN
zijn voor heel Nederland beschikbaar. AHN wordt ongeveer eens in de 6 jaar geactualiseerd en is
daarmee zeer interessant om te worden ingezet bij tussentijdse karteringen en/of monitoring van
vegetatiestructuurtypen. Na AHN-1 (2003), AHN-2 (2009, 2010), komt AHN-3 waarschijnlijk
beschikbaar rond 2016.
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Figuur 35

3D-zicht op Wageningen campus op basis van OHN en recente luchtfoto.

Tabel 12
Inzet Remote Sensing om structuurtypen uit de Werkwijze Monitoring te identificeren (Van Beek,
2014).
Structuurtype

Definitie

Score RS

RS-data

RS-technieken /

Bochtige smele,

Soortenarme

++

ZHRS (beelden bij

(Un)supervised

pijpenstrootje- en

rompgemeenschappen met

voorkeur van

classificatie (ZHRS)

pitrusvelden

dominantie van genoemde

vroege voorjaar),
HPS

Unmixing HPS beelden

(Bos met) dikke dode

Bos met dikke (diameter

--

LiDAR, Lufo

Decision-tree classificatie

bomen

>30 cm, gemeten op

Definitie niet

(kunnen wel

(LiDAR), Lufo-visueel.

borsthoogte) liggende of

geheel duidelijk

inschatting geven

Opmerkingen

soorten

staande dode bomen met

van diameter

Staande dode boom wel

het aangegeven aantal per

bomen). Eventueel

detecteerbaar, maar

ha. Deze bomen moeten

met ZHRS.

liggende dode boom bij

tenminste een lengte

een dichte kroon laag niet

hebben van 10 m.

(Lufo-visueel). Op basis
van ZHRS-VI.

(Bos met) dikke

Bos met >8 dikke (diameter +-

LiDAR, Lufo

Decision tree- classificatie

levende bomen

>50 cm, gemeten op

(LiDAR) in combinatie met

borsthoogte) levende

VI (bv. m.b.v.

bomen per ha.

boomregister.nl),
Lufo-visueel
Door inzet van Lufo’s kan
een voorselectie (visueel
of segmentatie) van
kansrijke bomen worden
uitgevoerd.
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Structuurtype

Definitie

Score RS

RS-data

RS-technieken /

Europees (bos)

Bos waar inheemse soorten

+-

LiDAR, ZHRS, Lufo

Decision tree- classificatie

(zie hiervoor de lijst onder

Definitie

(LiDAR), (un)supervised

deze tabel) minimaal 80%

onduidelijk

classificatie (ZHRS), Lufo-

van de bedekking ofwel het

Daarnaast RS niet

visueel

grondvlak uitmaken

geschikt om alle

Opmerkingen

inheemse soorten

Verhouding loof-naald kan

te detecteren

via RS worden bepaald.
Wanner hoge resolutie
beelden beschikbaar zijn
kunnen ook bepaalde
soorten worden
onderscheiden.

Gelaagd (bos)

Bos met boomhoogte van

+

>20 m met daaronder

Voor specifieke

tenminste een andere

bostypen (bijv.

boomlaag van ten minste 6

oude bossen)

LiDAR, Lufo

Decision-tree classificatie
(LiDAR), Lufo-visueel
Via inzet van LiDAR data

m hoog met minimale

kan boshoogte worden

bedekking van 25% en/of

bepaald.

een struiklaag van 1,5 tot 6
m met minimale bedekking

Indirecte indicator op basis

van 25%

van false-color Lufo-VI
indicatoren.

Gemengd (bos)

Bos dat naast de

+-

Lufo, ZHRS, HRS

Lufo-visueel,

hoofdboomsoort minimaal

(un)supervised classificatie

20% van de bedekking

(ZHRS, HRS).

ofwel minimaal 20% het
grondvlak uit een andere

Verhouding loof-naald kan

boomsoort bestaat

via RS worden bepaald.
Wanneer ZHRS beelden
beschikbaar zijn is ook op
soortniveau te
segmenteren.

Gesloten lage

Vochtige en drogere

+-

LiDAR in combinatie

Vegetatie hoogte op basis

vegetaties, grassen,

(hei)schrale

Definitie

met Lufo/ZHRS,

van LiDAR, (un)supervised

zeggen en kruiden

graslandvegetaties <40 cm

onduidelijk

HPS, Thermisch

classificatie, decisiontree.

(monotone begroeiingen (>
70% bedekkend) van

Dominantie typen zijn

bochtige smele, pijpenstro

doormiddel van RS te

en pitrus niet meegerekend)

segmenteren.
Tevens kan met behulp
van temperatuur data
(thermische beelden) nat
van droog worden
gescheiden.

Heidevegetaties

Begroeiingen met een hoog

++

Lufo, ZHRS, HRS

Lufo-visueel,

aandeel (>40%) struik-,

(un)supervised classificatie

dop- en/of kraaihei

(ZHRS, HRS).
Heide goed te classificeren
op basis van RS-data.
Dominantie typen zijn
doormiddel van Lufo te
bepalen.
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Structuurtype

Definitie

Score RS

RS-data

RS-technieken /

+-

LiDAR in combinatie

(un)supervised classificatie

Opmerkingen
Hoge grassen, zeggen Hogere (>40 cm)
of natte

rietmoerassen,

met Lufo/ZHRS,

(ZHRS), Lufo-visueel, tree-

strooiselruigte (>40

zeggenmoerassen en riet-

(thermisch)

decision (LiDAR).

cm)

of wilgen-roosjesruigtes
Dominantie typen zijn
doormiddel van RS te
segmenteren.
Via de inzet van LiDARdata kan vegetatie hoogte
worden bepaald.

Hoog gras en kruiden

Hogere vegetaties (>40

(>40 cm)

cm), bestaand uit grassen

++

LiDAR in combinatie

(un)supervised

met Lufo/ZHRS

classificatie, Lufo-visueel,

en kruiden (geen

decision-tree classificatie

dominantie van struweel-

(LiDAR)

en bosvormers)
Dominantie van struweelen bosvormers goed te
detecteren.
++

LiDAR in combinatie

(un)supervised

met Lufo/ZHRS

classificatie, Lufo-visueel,

Hoog struweel incl.

Opslag van hoge struiken

braam-, gagel- en

en jonge bomen (1,5-5 m),

bremstruwelen

inclusief braam-,

decision-tree classificatie

gagel-, brem-, en

(LiDAR)

duindoornstruweel
Struwelen goed te
detecteren. Niet de
individuele soorten. Wel
soms op basis van HPS
en/of Lufo.
Jeneverbesstruwelen

Aaneengesloten struwelen

+-

Lufo

Lufo-visueel.

van jeneverbes (dichtheid
>30%)

Alleen af- en toename in
Jeneverbessen struweel.
Locatie moet bekend zijn
(ancillary data).

Kale bodem en/of

Zand-, leem- of kleigrond

open pionier-

met geen, of met een open

vegetaties

(<50%) en lage (<20cm)

++

ZHRS, Lufo

(un)supervised classificatie
(ZHRS), Lufo-visueel.

begroeiing, bijvoorbeeld:

Kaal zand versus pionier

soorten van

vegetatie zijn met behulp

buntgrasduinen, zilver-

van ZHRS (Lufo) vast te

havergraslanden, ass. van

stellen.

moeraswolfsklauw en
snavelbiezen, alle natte
pioniers van de oeverkruid-,
zeevetmuur- en knopbiesorde
Kleinschalig bulten-

Een kleinschalige

en slenken-patroon

afwisseling van bulten en

--

Lufo, HPS

Lufo-visueel wel of niet
i.c.m. segmentatie.

slenken (beide aanwezig op
100 m2), met elk hun eigen
typische soorten van bulten
en slenken in hoogveen
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Structuurtype

Definitie

Score RS

RS-data

RS-technieken /

Krabbenscheervelden

Vegetatie waarin minstens

+-

Lufo

Lufo-visueel met expert

Opmerkingen
lokaal frequent

kennis.

krabbenscheer aanwezig is.
Delen zonder krabbenscheer
maar met bv. gewoon
blaasjeskruid, en/of
kikkerbeet mogen worden
bijgeteld bij de totale
oppervlakte
Kreken of

Ondiepe natuurlijke

vergelijkbare water-

waterlopen in kwelder- of

gangen

duingebied die (soms nog)

++

Lufo, ZHRS

(un)supervised
classificatie, Lufo-visueel.

onder invloed staan van het
getij
Laag struweel, niet

(Kruipwilg-)struwelen,

gedomineerd door

struiken en/ of boomopslag

++

LiDAR i.c.m.

Vegetatie hoogte op basis

ZHRS/Lufo

heide (<2m)

lager dan 2m;

van LiDAR, (un)supervised
classificatie, decision tree-

dwergstruiken als heide niet

classificatie.

inbegrepen
Los zand

Zand dat werkelijk

++

ZHRS, Lufo

verstuifbaar is, dus zonder

(un)supervised classificatie
(ZHRS), Lufo-visueel.

algenlaagje of pioniersoorten; zand waarin je
voetstap als ingezakt kuiltje
achterblijft.
+-

Lufo, ZHRS

Oever tot 30 meter

Oever tot 30 m van

van hoogwaterlijn vrij

hoogwaterlijn vrij van

(un)supervised classificatie

van bomen

bomen (een enkele solitaire

i.c.m. contextuele

boom uitgezonderd)

informatie (bomen goed

Lufo-visueel,

detecteerbaar).
Oude heide

Mozaïek van oude

+-

(‘volwassen’) en

LiDAR in combinatie

Variatie in vegetatie

met ZHRS, Lufo

structuur (LiDAR) i.c.m.

aftakelende/afstervende

ZHRS, decision-tree

heidevegetaties

classificatie,
Lufo-visueel.
Lufo, (LiDAR in

Polvormers visueel

zeggen (vaak pluimzegge),

combinatie met

zichtbaar op Lufo.

russen en/of biezen met

ZHRS).

Riet, hoge zeggen

Vegetatie van polvormende

en/of hoge biezen

+-

meestal daartussen riet of

Op basis van contextuele

andere hoge helofyten,

informatie zijn LiDAR

vegetatie hoger dan 80 cm
Ruigte

i.c.m. ZHRS ook bruikbaar.
Lufo, LIDAR in

Lufo-visueel, vegetatie

van hoge kruidachtigen:

combinatie met

hoogte i.c.m. ZHRS- VI,

van wilgenroosjes- en

ZHRS

decision-tree classificatie.

Lufo, ZHRS

Lufo-visueel en/of

Soortenarme begroeiingen

++

rietruigtes tot droge ruigtes
met bv. boerenwormkruid
en sint- janskruid
Slootlengte

Strekkende meter

++

slootlengte (dus niet

segmentatie, ZHRS (alleen

oeverlengte), gemeten per

bij voldoende hoge

hectare

resoluties, <50cm) met
GIS-analyse.

Solitaire bomen en

Vrijstaande berken,

kleine bosjes (> 5m)

Lufo, LiDAR in

Lufo-visueel, LIDAR i.c.m.

vliegdennen e.d., of kleine

combinatie met

VI, decision tree-

groepen daarvan (<10 ex.)

ZHRS

classificatie.

Lufo, LiDAR, ZHRS

Lufo-visueel.

Struweel en bosjes

Alle bomen en boomopslag

incl. solitaire bomen

en hoge en lage struwelen
gezamenlijk
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++

++

Structuurtype

Definitie

Score RS

RS-data

RS-technieken /

Struweel en open

Open plekken in het bos of

++

Lufo, LiDAR, ZHRS

Lufo-visueel.

plekken

alleen met struweel

+-

HPS

Classificatie HPS- beelden.

Lufo

Lufo-visueel met

Opmerkingen

begroeide plekken, waarbij
deze plekken een minimale
diameter moeten hebben
van 20 m
Veenmos

Het % bedekking met
veenmos binnen het
beheertype (dit zal als
aspect aan vegetatievlakken
moeten worden gekoppeld
bij vegetatiekartering)

Vegetaties van kleine

Mesotrafente vegetaties van --

zeggen

snavelzegge of andere

expertkennis.

kleine zeggen; meestal in
combinatie met veenpluis,
zonder dominantie van
veenmossen
+-

Lufo, ZHRS, (HPS)

Lufo-visueel,

Vegetaties van

Vegetaties van

ondergedoken of

ondergedoken of drijvende

(un)supervised

drijvende

waterplanten

classificatie.

waterplanten
Vegetaties van

Vegetatie gedomineerd door --

snavelzegge en/of

oligo- of mesotrafente

veenpluis

helofyten als snavelzegge

Lufo

Lufo-visueel met expert
kennis.

en/ of veenpluis. Vegetaties
van eutrafente soorten als
riet, rietgras, lisdodde,
grote zeggen en pitrus
tellen hierin uitdrukkelijk
niet mee.
Water

Water waarvan minder dan

+-

ZHRS, Lufo (HRS)

Water zeer goed

5% van de oppervlakte

detecteerbaar met

wordt ingenomen door een

(un)supervised

vegetatie van boven het

classificatie, fractie alleen

water uitstekende moeras-

i.c.m. contextuele

en water-planten

informatie.

Waterriet (riet met

IJle, niet jaarlijks gemaaide

--

ZHRS

Niet detecteerbaar of riet

voeten in water)

rietvegetatie op permanent

permanent in water staat

onder water staande bodem

(bij dichte begroeiing). Bij
meer open begroeiing zou
groenmonitor.nl bruikbaar
zijn (VI tijdserie).

Legenda: -- niet, +- redelijk, + goed, ++ zeer goed
ZHRS: Zeer hoge resolutie satelliet beelden (o.a. WorldView, SPOT, zie Tabel 5)
HRS: Hoge resolutie satelliet beelden (o.a. Landsat, zie Tabel 5)
VI : Vegetatie index
Hyperspectraal (HPS)
Lufo: Luchtfoto.
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Tabel 13
Inzet Remote Sensing om vegetatie- en structuurkenmerken van habitattypen te identificeren.
Habitat- Habitattype naam

Omschrijving

typenr.

structuurkenmerk

1310A

Zilte pionierbegroeiingen Bedekking van meerjarige
(zeekraal)

Score RS

RS-Data

RS-Techniek

+-

Lufo, ZHRS

Lufo-visueel,

soorten < 10%

(un)supervised (ZHRS)
binnen een vastgesteld
zoekgebied (ook
gebruikmakend van oud
kaartmateriaal). Gebruik
semantische regels.

2110

Embryonale duinen

Biestarwegras… -

+

vegetatietype

LiDAR in

Vaststellen begroeid

combinatie met versus onbegroeid binnen
Lufo/ZHRS

vastgesteld zoekgebied
m.b.v. VI. Segmentatie
plus decision treeclassificatie. Gebruik
semantische regels.

2130

Grijze duinen

Geen of weinig opslag van

+

LiDAR in

Vaststellen begroeid

struiken (< 25%; niet

combinatie met versus onbegroeid binnen

vegetatievormend)

Lufo/ZHRS

vastgesteld gebied m.b.v.
VI. Segmentatie plus
decision tree-classificatie
binnen een vastgesteld
zoekgebied. Gebruik
semantische regels.
Struiken zijn via ZHRS
i.c.m. LiDAR of Lufo.

2140

Duinheiden met kraaihei Bedekking van grassen <

+-

Lufo/ZHRS

25%

Lufo-visueel eventueel
o.b.v. HPS. Vergrassing
o.b.v. ZHRS-VI binnen
een vastgesteld
zoekgebied. Gebruik
semantische regels.

2140

Duinheiden met kraaihei Bedekking van struiken en

+

bomen < 10%

Lufo, LiDAR,

Lufo-visueel, verruiging

ZHRS

o.b.v. LiDAR i.c.m. ZHRS
(decision tree-classificatie)
binnen een vastgesteld
zoekgebied. Gebruik
semantische regels.

2150

Duinheiden met struikhei Dominantie van Struikhei

+

Lufo

Lufo-visueel, eventueel
o.b.v. HPS onderscheid
struikhei versus kraaihei
binnen een vastgesteld
zoekgebied. Gebruik
semantische regels.

2150

Duinheiden met struikhei Hoge bedekking van

+-

Lufo

Lufo-visueel, open

korstmossen (> 20%), wat

plekken detecteerbaar

een relatief open

o.b.v. VI binnen een

vegetatiestructuur vergt

vastgesteld zoekgebied.
Gebruik semantische
regels.

2160

Duindoornstruwelen

Gering aandeel van exoten
(zoals Amerikaanse
vogelkers)

+

Lufo, LiDAR

Lufo-visueel, vegetatie

icm ZHRS, HPS hoogte (LiDAR) i.c.m.
ZHRS binnen een
vastgesteld zoekgebied.
Gebruik semantische
regels.
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Habitat- Habitattype naam

Omschrijving

typenr.

structuurkenmerk

2190

Vochtige duinvalleien

Score RS

RS-Data

RS-Techniek

+

Lufo, ZHRS

Lufo-visueel o.b.v.

bomen is beperkt:

(WorldView),

Normalized Difference

< 10%

LiDAR

Water Index

Opslag van struiken en

(NDWI) o.b.v. WorldView2 binnen een vastgesteld
zoekgebied. Boomopslag
detecteerbaar m.b.v.
Lufo-visueel of LiDAR.
Gebruik semantische
regels.
2310

Stuifzandheiden met

Hoge bedekking van mossen

struikhei

en korstmossen (> 30%)

+-

Lufo

Lufo-visueel i.c.m.
bodemkaart binnen een
vastgesteld zoekgebied.
Gebruik semantische
regels.

2320

Binnenlandse

Dominantie van kraaihei

+

Lufo, HPS

kraaiheibegroeiingen

Lufo-visueel, mogelijk HPS
binnen een vastgesteld
zoekgebied. Gebruik
semantische regels.

2320
2320

Binnenlandse

Hoge bedekking van mossen

kraaiheibegroeiingen

en levermossen (> 30%)

Binnenlandse

Lage bedekking van grassen

kraaiheibegroeiingen

(< 10%), struweel (< 10%)

+-

Lufo, LiDAR,

Vergrassing en verruiging

ZHRS

o.b.v. Lufo-visueel of

en bos (< 10%)

LiDAR i.c.m. ZHRS-VI
binnen een vastgesteld
zoekgebied. Gebruik
semantische regels.

2330

Zandverstuivingen

Hoge bedekking van

++

Lufo, ZHRS

korstmossen (> 10%)

Lufo-visueel,
(un)supervised
classificatie (ZHRS)
binnen een vastgesteld
zoekgebied. Detectie
korstmossen lastig, wel
kaal zand. Gebruik
semantische regels.

3110

-

Lufo, ZHRS

Detectie vennen,

Zeer zwakgebufferde

Geen of weinig dominantie

vennen

van veenmossen en/of

waterkwaliteit erg lastig

slaapmossen (< 20%)

eventueel o.b.v. HPS
(zeer specifieke banden
waterkwaliteit). Gebruik
semantische regels.

3130

Zwakgebufferde vennen Geen of weinig dominantie

3160

Zure vennen

-

van veenmossen (< 20%)
Combinatie van open water

-

en verlandingsvegetatie

Lufo

Detectie vennen is
mogelijk, waterkwaliteit
erg lastig eventueel o.b.v.
HPS (zeer specifieke
banden waterkwaliteit)
i.c.m. VI betreffende
verlandingsvegetatie.
Gebruik semantische
regels.

3160

Zure vennen

Kruidlaag, indien aanwezig,

-

gedomineerd door

mogelijk, maar niet

schijngrassen
3160

Zure vennen

Moslaag, indien aanwezig,

Detectie vennen algemeen
schijngrassen.

-

Detectie vennen algemeen

gedomineerd door

mogelijk, maar niet

veenmossen

veenmossen.
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Habitat- Habitattype naam

Omschrijving

typenr.

structuurkenmerk

4010 A

Score RS

RS-Data

RS-Techniek

Vochtige heiden (hogere Bedekking struiken en bomen +-

Lufo, ZHRS,

detectie struiken en

zandgronden)

LiDAR

bomen binnen vastgesteld

is beperkt < 10%

zoekgebied o.b.v.:
Lufo-visueel,
(un)supervised
classificatie (ZHRS),
decision tree-classificatie
(LiDAR).
4010 A

Vochtige heiden (hogere Bedekking van grassen
zandgronden)

+-

Lufo, ZHRS

< 25%

Detectie grassen:
Lufo-visueel,
(un)supervised
classificatie (ZHRS).
Binnen vastgesteld
zoekgebied.

4010 A

Vochtige heiden (hogere Hoge bedekking van
zandgronden)

-

veenmossen (lokaal subtype
A)

4010 B

Vochtige heiden

Bedekking struiken en bomen +-

Lufo, ZHRS,

Detectie struiken en

(laagveengebied)

is beperkt

LiDAR

bomen binnen vastgesteld

< 10%

zoekgebied o.b.v.:
Lufo-visueel,
(un)supervised
classificatie (ZHRS),
decision-tree classificatie
(LiDAR).

4010 B

Vochtige heiden

Bedekking van grassen

(laagveengebied)

< 25%

+-

Lufo, ZHRS

Detectie grassen:
Lufo-visueel,
(un)supervised
classificatie (ZHRS).
Binnen vastgesteld
zoekgebied.

4010 B
4030

Vochtige heiden

Hoge bedekking van

(laagveengebied)

veenmossen

Droge heiden

Lage bedekking van grassen

+

(<25%) en struweel (<10%)

Lufo, ZHRS,

Detectie droge heide lufo-

LiDAR

visueel, (un)supervisedZHRS. Bedekking grassen
en struwelen
(un)supervised-ZHRS
eventueel i.c.m. LiDAR.
Decision tree VI-ZHRS
eventueel i.c.m. LiDAR.

6210

Kalkgraslanden

Gevarieerde structuur van de kruidlaag met goed
ontwikkelde moslaag (>
10%)

6410

Blauwgraslanden

Opslag van struwelen en

+

bomen < 5%

Lufo, ZHRS,

Lufo-visueel, detectie

LiDAR

verruiging binnen
vastgesteld zoekgebied
o.b.v. (un)supervisedZHRS eventueel i.c.m.
LiDAR.

6430 AB Ruigten en zomen

Dominantie van ruigtekruiden +-

(moerasspirea/harig

Lufo, ZHRS,

Lufo-visueel, mogelijk ook

LiDAR

o.b.v. ZHRS eventueel

wilgenroosje)

i.c.m. LiDAR binnen
vastgesteld zoekgebied.

6430 C

Ruigten en zomen

Dominantie van

(droge bosranden)

ruigtekruiden;

+-

Lufo, ZHRS,

Lufo-visueel, mogelijk ook

LiDAR

o.b.v. ZHRS eventueel
i.c.m. LiDAR binnen
vastgesteld zoekgebied.
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Habitat- Habitattype naam

Omschrijving

typenr.

structuurkenmerk

6510 A

Glanshaver- en

Score RS

Bloemrijk

-

Bloemrijk

-

Veenvorming door een door

+-

RS-Data

RS-Techniek

Lufo

Lufo-visueel, veenmossen

vossenstaarthooilanden
(glanshaver)
6510 B

Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

7110

Actieve hoogvenen

veenmossen gedomineerde

eventueel HPS.

vegetatie
7110

Actieve hoogvenen

Dominantie van veenmossen +-

Lufo

Lufo-visueel, veenmossen
eventueel HPS.

7110

Actieve hoogvenen

Aanwezigheid van

+-

Lufo

dwergstruiken op bulten

Lufo-visueel, detectie
dwergstruiken op bulten
o.b.v. LiDAR/ZHRS

7120

Herstellende hoogvenen Veenvorming door een door

-

veenmossen gedomineerde
vegetatie
7140 A

Overgangs- en trilvenen Gelaagde vegetatiestructuur
(trilvenen)

-

met een goed ontwikkelde
moslaag (> 30%)

7140 B

Overgangs- en trilvenen Gelaagde vegetatiestructuur
(veenmosriet-landen)

-

met een goed ontwikkelde
moslaag (> 30%)

7150
7230

Pionier-vegetaties met

Moslaag wordt gedomineerd

snavelbiezen

door veenmossen

Kalkmoerassen

Goed ontwikkelde moslaag

-

met dominantie van
slaapmossen (> 30%)
7230

Kalkmoerassen

Dominantie van schijngrassen (met name Carex en
Eleocharis)

7230

Kalkmoerassen

Geen dominantie van grassen -

Detectie dominantie

als pijpenstrootje,

grassen o.b.v.

borstelgras, hennegras,

(un)supervised

moerasstruisgras of

classificatie ZHRS.

gestreepte witbol
9110

Veldbies-beukenbossen

Aanwezigheid van oude

+-

Lufo, LiDAR

Lufo-visueel bij levende

levende of dode dikke bomen

dikke bomen. Alleen

en/of oude hakhoutstoven

indicatief o.b.v.
boomhoogte en
kroonbreedte (LiDAR).

9110

Veldbies-beukenbossen

Op landschapsschaal:

+-

aanwezigheid van

Lufo, ZHRS,

Lufo-visueel, open

LiDAR

plekken o.b.v. decision

soortenrijke open plekken en

tree LiDAR of

bosranden met

(un)supervised ZHRS.

plantensoorten uit de klasse

Mate van soortenrijkdom

Melampyro-Holcetea mollis of

niet detecteerbaar.

bijzondere braamsoorten
(Rubus)
9120

Beuken-eikenbossen met Op landschapsschaal:
hulst

aanwezigheid van

+-

Lufo, ZHRS,

Lufo-visueel, open

LiDAR

plekken o.b.v. decision

soortenrijke open plekken en

tree LiDAR of

bosranden met

(un)supervised ZHRS.

plantensoorten uit de klasse

Mate van soortenrijkdom

Melampyro-Holcetea mollis of

niet detecteerbaar.

bijzondere braamsoorten
(Rubus)
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Habitat- Habitattype naam

Omschrijving

typenr.

structuurkenmerk

9120

Beuken-eikenbossen met Aanwezigheid van oude
hulst

Score RS

RS-Data

RS-Techniek

+-

Lufo, LiDAR

Lufo-visueel bij levende

levende of dode dikke bomen

dikke bomen. Alleen

en/of oude hakhoutstoven

indicatief o.b.v.
boomhoogte en
kroonbreedte (LiDAR).

9160

Eiken-

Aanwezigheid van oude

+-

Lufo, LiDAR

haagbeukenbossen

levende of dode dikke bomen

Lufo-visueel bij levende
dikke bomen. Alleen

en/of oude hakhoutstoven

indicatief o.b.v.
boomhoogte en
kroonbreedte (LiDAR).

9160

Eiken-

Lage bedekking van klimop

haagbeukenbossen

(< 10%)

Oude eikenbossen

Goed ontwikkelde moslaag

-

Wellicht indicatief o.b.v.
Lufo, maar nog niet
onderzocht.

9190

-

Wellicht indicatief o.b.v.

en/of korstmoslaag;

Lufo, maar nog niet
onderzocht.

91D0

Hoogveenbossen

91E0

Aanwezigheid van oude

+-

LiDAR, Lufo

boomhoogte en

en/of oude hakhoutstoven

kroonbreedte (LiDAR).

Vochtige alluviale bossen Dominantie van wilgen,

-

Lufo

zwarte populier, gewone es,
Vochtige alluviale bossen Bedekking van exoten < 5%

Lufo-visueel met
expertkennis. Gebruik

iep of zwarte els
91E0

Alleen indicatief o.b.v.

levende of dode dikke bomen

semantische regels.
-

Detectie alluviale bossen
met gebruik semantische
regels.

91E0

Vochtige alluviale bossen Aanwezigheid van oude

+-

LiDAR, Lufo

Alleen indicatief o.b.v.

levende of dode dikke bomen

boomhoogte en

en/of oude hakhoutstoven

kroonbreedte (LiDAR).
Gebruik semantische
regels.

91F0

Droge hardhoutooi-

Aanwezigheid van oude

+-

LiDAR, Lufo

bossen

levende of dode dikke bomen

Alleen indicatief o.b.v.
boomhoogte en

en/of oude hakhoutstoven

kroonbreedte (LiDAR).

Legenda: -- niet, +- redelijk, + goed, ++ zeer goed

5.3.1

Monitoren structuurkenmerken bij herstel-/PAS-maatregelen

Herstelmaatregelen kunnen heel lokaal, maar ook regionaal worden toegepast. Dit is medebepalend of
een effect kan worden vastgesteld of niet. Voor veel van de onderstaande maatregelen kan door het
analyseren van sequentiële satellietbeelden worden nagegaan of de maatregel is uitgevoerd en voor
welk oppervlakte. Wanneer een maatregel resulteert in veranderingen in oppervlakten van
structuurtypen (bv. grasland, heide, bos en struweel) is dit relatief simpel inzichtelijk te maken. Ook
kan via de inzet van satellietbeelden worden vastgesteld hoeveel delen van een terrein zijn
geïnundeerd of vernat. Verder kan door de inzet van Lufo’s (luchtfoto’s) en satellietbeelden een deel
van het voorwerk achter het bureau gedaan worden om het veldwerk te optimaliseren.
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Tabel 14
Inzet Remote Sensing en Lufo voor het monitoren structuur kenmerken bij herstel-/PAS-maatregelen.
Herstelmaatregel

via Lufo en satellietbeelden kan worden vastgesteld of er toch ingrepen zijn gepleegd.
En of er verandering in vegetatiesamenstelling optreedt (verandering van
verhoudingen tussen structuurtypen en eventueel zelfs het toe-/afnemen van duidelijk
herkenbare soort (bv. naald- of loofhout)

Begrazen

Via Lufo en RS kan door het analyseren van sequentiële data gekeken worden of er is begraasd,
welk structuurtype volgt op de brand of dat de brandplek opgaat in de vegetatie in de directe
omgeving. Ook kan het aandeel van een dominerende soort worden bepaald in het geval
drukbegrazing.

Kappen bomen en of
struweel

Via Lufo en RS kan door het analyseren van sequentiële data gekeken worden of er is gekapt en
welk structuurtype volgt op de kap of dat de kapplek opgaat in de vegetatie in de directe
omgeving.

Branden

Via Lufo en RS kan door het analyseren van sequentiële data gekeken worden of er is gebrand,
welk structuurtype volgt op de brand of dat de brandplek opgaat in de vegetatie in de directe
omgeving.

Chopperen

Via Lufo en RS kan door het analyseren van sequentiële data gekeken worden of er is
gechopperd, welk structuurtype volgt op de ingreep of dat de plek opgaat in de vegetatie in de
directe omgeving.

Hakhout beheer en
dunnen

Via Lufo en RS kan door het analyseren van sequentiële data gekeken worden of er is gekapt,
welk structuurtype volgt op de ingreep of dat de plek opgaat in de vegetatie in de directe
omgeving.

Herstel
waterhuishouding

Vergroten toevoer brak water is enkel te traceren via RS wanneer structuurverandering in de
vegetatie optreedt. Naast het feit dat dammen en compartimenten fysiek zijn vast te stellen, is
het door analyse van sequentiële data te zien of plekken natter blijven, de biomassa achterblijft
t.o.v. de omgeving. Aanleg bufferzones en hydrologisch isoleren. Is door analyse van sequentiële
data te zien of plekken natter blijven, de biomassa achterblijft t.o.v. de omgeving.

Herstel wind en

Voor alle maatregelen geldt dat meer of minder eenduidig is vast te stellen of ze zijn uitgevoerd.

waterdynamiek

Veelal is toename van open zand een positief effect. Ook de fysieke ligging van kwelderrand kan
goed via Lufo worden gevolgd en via analyse van sequentiële beelden kan toe- of afnemen van
het kwelderoppervlak worden bepaald. (Herstel hydrodynamiek, ontpolderen/wisselpolders,
Kwelderrand, verwijderen stuifdijken, zandsuppletie, beperken recreatie, betreding, herstel 2110,
Herstel verstuiving, Verstuiving op gang houden, Herstel dynamiek.)

Maaien

Via het analyseren van sequentiële data via RS kan de herontwikkeling worden gevolgd (toename
biomassa).

Ontgrond/afgraven en
Plaggen

Via Lufo’s en RS kan worden vastgesteld of er werkelijk kale grond is ontstaan en via het
analyseren van sequentiële data kan de herontwikkeling worden gevolgd (afnamen open grond,
toename biomassa).

Opslag verwijderen

Via Lufo RS (LIDAR) is te bepalen of er nog opslag/ondergroei aanwezig is.

Bekalken

Wanneer dit gevolgen heeft voor het structuurtype of juist de biomassaproductie beïnvloedt, is dit
via RS vast te stellen.
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6

Illustratie toegevoegde waarde van
Remote Sensing voor
structuurkartering van de Ederheide
en Ginkelse Heide

De Ederheide en Ginkelse Heide liggen aan de zuidwest rand van de Veluwe, direct ten oosten van
Ede. De Ederheide ligt ten noorden van de provinciale weg Ede-Arnhem (N224), en de Ginkelse heide
ten zuiden hiervan. Het grootste deel van het terrein ligt op een hoogte van 25 tot 40 m (+ NAP). Het
centrale deel van de Ederheide ligt het laagst (Haveman en Pahlplatz, 2002). Deze laagte tussen beide
genoemde stuwwallen bestaat uit smeltwaterafzettingen, een zogenaamde Sandrvlakte. Deze
Sandrvlakte zet zich voort op de Ginkelse Heide en is de grootste Sandrvlakte van Nederland [De Baaij
et al., 1996]. De bodem bestaat uit leemarm tot zwak lemig zand waarin op geringe diepte vaak grind
wordt aangetroffen. In deze bodem hebben zich overwegend holtpodzol- en haarpodzolgronden
ontwikkeld. De Ederheide en Ginkelse Heide bestaan voor het grootste deel uit heide. Daarnaast
worden enkele boscomplexen aangetroffen en zijn kleine oppervlaktes grasland aanwezig. Het
oppervlak van het terrein is glooiend (Haveman en Pahlplatz, 2002; van Ravensberg en Gilissen,
2012).

Figuur 36

Locatie van het studiegebied in Nederland. Het hyperspectrale beeld is van de Ginkelse

and Ederheide en bestaat uit twee vluchtlijnen genomen met de AHS-160 hyperspectrale camera.
Opnamedatum 7 oktober 2007 om 11.15 uur.

Er zijn grafheuvels uit het Neolithicum oftewel de Bronstijd, urnenvelden en ‘celtic fields’ uit de
IJzertijd en diverse karrenspoorbundels uit recentere tijd aangetroffen. De Ederheide en Ginkelse
Heide zijn militaire oefenterreinen die nog steeds gebruikt worden door de Luchtmobiele Brigade van
de Koninklijke Landmacht. Beide terreinen zijn opengesteld voor het publiek. Op de Ginkelse Heide
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blijven de kwaliteit van de heide en de overgangen van bos naar heide achter bij de Ederheide. Er
heeft weliswaar een verbetering in structuur plaatsgevonden van de westelijke bosrand van de
Ginkelse Heide, maar het ontbreken van boomleeuwerik is nog steeds een punt van aandacht
(Haveman en Pahlplatz, 2002; van Ravensberg en Gilissen, 2012).

Foto 1

Schaapskudde grazend op de Ginkelse heide. Een van de problemen is vergrassing met

pijpenstrootje (Molinia caerulea), zoals zichtbaar op de voorgrond.

De intensieve landbouw in de omgeving leidt ook tot hoge stikstofdeposities op de terreinen, met als
gevolg dat de heide sneller last heeft van vergrassing en struweelvorming. Volgens terreinbeheerder
Van der Meulen (interview 2007, Niewiadomska 2007) zijn de belangrijkste terreinbeheersmaatregelen
gericht op:
• een goede en gevarieerde structuur van de heide;
• het voorkomen van verdere vergrassing van de heide;
• het voorkomen van verdere verbossing;
• het voorkomen van een verder verlies van stuifduintjes;
• goede milieu condities voor de heide fauna.
Uit de structuurkaart 2009 blijkt dat slechts 21% van het open gebied is vergrast met bochtige smele
en 7% door pijpenstrootje. Hoewel de vergrassing met bochtige smele sinds 1997 erg is afgenomen,
is deze sinds 2003 onder invloed van begrazing weer toegenomen (van Ravensberg en Gilissen,
2012). Zowel de Ginkelse Heide als de Ederheide wordt begraasd door een schaapskudde (elk 150
dieren). Deze kudde is in 2012, voor de Ederheide, uitgebreid naar 350 beesten. De heide is tot 1992
intensief geplagd. Daarna is er alleen nog kleinschalig geplagd en gemaaid (Niewiadomska 2007). De
opslag wordt actief verwijderd. In het noorden van de Ederheide is er de afgelopen 6 jaar jaarlijks,
binnen de bestekken, begroeiing/opslag van de heideterreinen weggehaald. Er zijn in 2010
dichtgroeiiende heideterreinen op de Ginkelse heide van vnl. Grove den opslag ontdaan.
Bosvakken/randen zijn uitgedund in de winter van 2012/2013 (van Ravensberg en Gilissen, 2012 ).
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6.1

Structuurveranderingen afgeleid uit analyse
historische luchtfoto’s

Niewiadomska heeft een serie van historische luchtfoto’s 1989, 1992, 1995, 2000, 2003, 2005 en
2006 (Niewiadomska 2007) geanalyseerd om alle managementingrepen in kaart te brengen.

Figuur 37

72 |

Management van de Ginkelse Heide door de jaren (Niewiadomska 2007).
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Figuur 38

Edese and Ginkelse Heide: Management 1982-2006.

Dit illustreert dat het gebruik van recente en historische luchtfoto’s zeer waardevol is om niet alleen te
gebruiken voor vegetatiekarteringen, maar ook om het management en de invloed hiervan op de
vegetatiestructuur in kaart te brengen en in de tijd te volgen.
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6.2

Continue thematische fractiekaarten

Continue, thematische fractiekaarten kunnen door linear unmixing verkregen worden. Hierbij krijgt
men voor elke endmember (klasse) het procentuele aandeel per pixel. Deze methode is toegepast op
een airborne hyperspectraal AHS-beeld van 2007 (Mücher et al., 2013). Dit leidt in onderstaande
figuur tot kaarten met dominante soorten en hun bedekking per pixel.

Figuur 39

Linksboven het resultaat voor de endmember ‘Hgmd’ (vergrassing met pijpenstrootje),

rechtsboven het resultaat voor de endmember ‘Fcps’ (aandeel naaldbomen of te wel Scotch pine),
linksonder het resultaat voor de endmember ‘Gpnd’ (aandeel permanent grasland), rechtsonder het
resultaat voor de endmember ‘Sb’ (aandeel kaal zand). Alle resultaten zijn verkregen door spectrale
unmixing van een AHS hyperspectraal beeld van oktober 2007.
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Vervolgens kan er op basis van het (hyperspectrale) satellietbeeld een segmentatie worden
uitgevoerd, waarbij het satellietbeeld in homogene (vegetatie)vlakjes wordt opgedeeld. Aan deze
vlakjes kan vervolgens de informatie uit de continue thematische fractiekaarten worden gehangen, en
doorvertaald worden naar een structuurkaart.

Figuur 40

Detail segmentatieresultaat op basis van een AHS hyperspectral beeld verkregen met

software eCognition.

Figuur 41

Links: vegetatiestructuurkaart of 2009 van Dienst Vastgoed Defensie (DVD) die de mate

van vergrassing van de heide aangeeft. Rechts: mate van vergrassing bepaald op basis spectrale
unmixing van een hyperspectraal beeld en weergegeven per vlakje verkregen uit segmentatie van
hetzelfde hyperspectrale beeld.
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Figuur 42

Berekende statistieken voor vergrassing van de Eder en Ginkelse heide (ha) verkregen

uit a) de Defensie vegetatiestructuurkaart 2009 – Vegmap09 (Source: Dienst Vastgoed Defensie);
b) Statistieken gebaseerd op unmixing van het hyperspectrale satellietbeeld gecombineerd met
kaarteenheden uit de bestaande vegetatiestructuurkaart – Unmixveg; c) Statistieken gebaseerd op
unmixing van het hyperspectrale satellietbeeld, gecombineerd met de kaarteenheden zoals verkregen
uit de segmentie – Unmixseg; d)Statistieken gebaseerd op field sampling. De vergrassingscategorieën
zijn: (I) < 10%; (II) 10-50%; (III) 51-90%; (IV) 91-100% grass cover.

Uit de studie van Mücher et al., 2013 blijkt dat een zeer lichte mate van vergrassing (I: < 10%
vergrassing) onderschat wordt door classificatie van satellietbeelden, terwijl er in het veld bij zeer
sterke mate van vergrassing (bijv. IV: > 90% gras) een overschatting van vergrassing in het veld
worden gemaakt. Bij een vergrassing van meer dan 70% lijkt dit al snel 100% omdat open plekken
niet meer opvallen, terwijl deze vanuit de lucht nog steeds zichtbaar zijn.

6.3

Habitatkarteringen op basis van levensvormen

Het Europese project BIO_SOS heeft een methodiek ontwikkeld dat als operationeel systeem geschikt
moet zijn voor effectieve en langjarige monitoring van Natura-2000-gebieden en hun omgeving op
basis van zeer hoge resolutie satellietbeelden (ZHRS) en LiDAR-gegevens (Mücher et al, 2015).
Remote Sensing (RS) kan een goed instrument zijn voor het monitoren van status, verandering en
verstoring, door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden waarnemingen. Het project ontwikkelde
nieuwe methodes om de status van en trends in habitatgegevens te interpreteren. Operationele en
geautomatiseerde procedures maken gebruik van zeer hoge resolutie satellietdata voor het maken van
landbedekking- en habitatkaarten. Remote Sensing en veldwaarnemingen zijn als observatiesystemen
gekoppeld en hun onderlinge harmonisatie was belangrijk. Het systeem zou in principe
waarschuwingen moeten kunnen uitsturen naar lokale autoriteiten om maatregelen te nemen tegen
verstoringen en illegale activiteiten.
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Figuur 43

Hoogtekaart van de vegetatie (aantal centimeters boven maaiveld), afgeleid uit originele

LiDAR-data van maart 2010. Figuur boven geeft een overzicht voor de gehele Ederheide en Ginkelse
heide. Figuur onder is een detail.
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Figuur 44

Gesimplificeerd overzicht van de beslissingsregels in het BIO_SOS project om de

verschillende levensvormen te onderscheiden, gebruikmakend van zeer hoge resolutie satellietbeelden
in combinatie met de vegetatiehoogte uit LiDAR (Diff = NIR1 – Red, en NIR1 verwijst naar WV-2
band 7).

Figuur 45

BIO_SOS classificatieresultaat, gebaseerd op WV2-satellietbeelden in combinatie met

vegetatiehoogte uit LiDAR. Eerste resultaat is een UNESCO-FAO LCCS land cover classificatie, waarbij
de terrestrisch natuurlijke vegetatie is onderverdeeld in verschillende levensvormen.
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6.4

Tussentijdse structuurkartering op basis van ZHRsatellietbeelden

Een tussentijdse structuurkartering is mogelijk op basis van de interpretatie en classificatie van
tussentijds opgenomen satellietbeelden met een zeer hoge resolutie. In het onderstaande voorbeeld is
gebruikgemaakt van een Worldview-2 satellietbeeld van 2011 vanuit het BIO_SOS project en een
SPOT-6 satellietbeeld zoals deze tegenwoordig vrij beschikbaar zijn in het nationaal satellietportaal.
Voor de belangrijkste kenmerken van deze satellietbeelden verwijzen de auteurs naar Tabel 5 in
hoofdstuk 3.

Figuur 46

Hoge resolutie satellietbeelden (SPOT 6 uit het nationale satellietdata portaal) en de

afgeleide classificaties om grote veranderingen in de vegetatiestructuur te detecteren.
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In onderstaande figuur (rechts) zijn de veranderingen in de dominante vegetatiestructuurtypen (bos,
heide, gras en kaal zand) weergegeven over de periode 2011-2014. Deze veranderingen zullen door
de terreinbeheerder en veldecologen weer geïnterpreteerd moeten worden voor een vervolganalyse,
omdat de veranderingen aan een foutenmarge onderhevig zijn. In de onderstaande figuur (links) ziet
men de Defensie vegetatiestructuurkaart voor het jaar 2009.

Figuur 47

Rechts vegetatiestructuurkaart van Defensie met links daarop de veranderingen die

gedetecteerd zijn op basis van hoge resolutie satellietbeelden.

Tabel 15
Statistieken structuurtypen zoals verkregen uit de Defensiekaarten (2003, 2009) en zoals verkregen
uit satellietbeelden (2009, 2011).
Legenda

Toelichting

Oppervlakte (ha)

Percentage (%)
2003

2009

2011

I

I: heide < 10% vergrast

400.6

400.7

60.5

51.7

54.4

54.2

8.2

7.0

II

II: heide 10-50% vergrast

168.4

120.4

421.9

443.2

22.9

16.3

56.9

59.7

III

III: heide 51-90 % vergrast

71.7

72.1

230.8

182.0

9.7

9.7

31.1

24.5

IV

IV: heide 91-100 % vergrast

89.3

134.8

24.4

56.8

12.1

18.2

3.3

7.7

SC

Zand en stuifzandbegroeiing

5.1

5.1

0.7

0.1

0.7

0.7

0.1

0.0

Rest

borstelgras, struiken, bomen

1.9

6.7

3.8

8.2

0.3

0.9

0.5

1.1

737

739.8

742.0

742.0

100

100.0

100.0

100.0

Totaal

2003

2009

2011

2014

2014

MIII + MIV

vergrassing met pijpenstrootje

-

54.2

159.4

162.5

-

7.3

21.5

21.9

DIII + DIV

vergrassing met bochtige smele

-

152.7

95.8

76.3

-

20.6

12.9

10.3

De structuurkaarten zoals verkregen door vegetatiekarteringen in het veld (bijvoorbeeld van Defensie)
en zoals verkregen vanuit satellietbeelden kunnen niet direct kwantitatief met elkaar worden
vergelijken door het gebruik van verschillende methodieken. Het lijkt er echter wel op dat er sprake is
van een behoorlijke toename van pijpenstrootje ten koste van bochtige smele en heide. Het
uiteindelijke oordeel zal altijd gemaakt moeten worden door de verantwoordelijke
ecologen/terreinbeheerders.
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7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Potentie van RS voor vegetatie(structuur)monitoring

Voor grove structuurtypen t.b.v. de beoordeling van beheertypen en habitattypen is Remote Sensing
(RS) heel bruikbaar. Voor meer gedetailleerdere structuurtypen wordt het lastiger en zeker op het
niveau van soorten.

7.2

Verwachtingen van terreinbeheerders en
groenbureaus

Terreinbeheerders en groenbureaus zijn nog wat sceptisch t.a.v. de inzet van RS. Vooral als ieder hier
afzonderlijk in moet investeren. De gemeenschappelijke conclusies van de geïnterviewde
terreinbeheerders en groenbureaus kunnen als volgt worden samengevat m.b.t:
• Reguliere operationele methoden: Deze leunen sterk op de vegetatie- en soortkartering waarbij
structuurindicatoren afgeleid worden uit de vegetatiekartering, aangevuld met (weinig
arbeidsintensieve) extra informatie. Er worden geen afzonderlijke structuurkarteringen uitgevoerd.
RS-data en -technieken worden momenteel weinig tot niet ingezet (uitgezonderd reguliere
toepassing van luchtfoto’s ten behoeve van vaststellen van vegetatie- en/of structuurgrenzen).
• Huidige problemen/knelpunten: De meetdoelen en meetmethoden m.b.t. structuurkartering zijn
nog onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor is het ook enigszins moeilijk in te schatten of de monitoring
en beoordeling van structuurindicatoren tot knelpunten gaat leiden. De huidige frequentie van eens
in de 12 jaar een vegetatiekartering met afgeleide structuurindicatoren lijkt uitvoerbaar. Hogere
inventarisatiefrequenties (tussentijdse karteringen of PAS-frequenties) zullen vermoedelijk wel tot
capaciteitsproblemen gaan leiden. Inventarisatie van kwetsbare of ontoegankelijke vegetaties is
niet, of slechts beperkt, mogelijk met reguliere technieken. De beschikbaarheid van luchtfoto’s is
niet optimaal (timing, frequentie en kosten).
• Verwachtingen van RS-data en -technieken: Zodra het gaat om soorten, vegetatietypen of
habitattypen is de verwachting laag, met uitzondering van de herkenning van bepaalde dominante
plantensoorten of vegetatietypen. De verwachting van Remote Sensing voor het karteren van
bepaalde structuurindicatoren is hoog. Beheerders verwachten wel dat veldwerk noodzakelijk blijft
en RS wat betreft structuurkartering reguliere methoden niet volledig kan vervangen. Voor de
kartering van kwetsbare vegetaties zien de beheerders kansen voor de toepassing van UAV’s
(hoewel regelgeving, materiaal en expertise momenteel een bottleneck vormt).
• Huidige belemmeringen: Er is momenteel nog weinig/geen noodzaak voor de inzet van
alternatieve methoden en technieken, omdat men met reguliere methoden zijn verplichtingen na
kan komen. Er is geen weerstand tegen de inzet van RS-data en -technieken. Indien blijkt dat RS de
kwaliteit en/of efficiëntie kan verhogen, zijn beheerders bereid hierin mee te gaan. Momenteel
ontbreekt nog wel vaak de expertise en/of middelen (software, data) voor de inzet van RS-data en technieken.

7.3

Aanbevelingen voor vervolg

Een van de belangrijkste conclusies is dat goede geografische basisinformatie door iedereen als
onontbeerlijk wordt gezien voor de objectieve interpretatie en het maken van goede vegetatie-,
habitat- en structuurkaarten. De huidige resolutie van actuele luchtfoto’s sluit hier goed op aan.
Ervaringen met luchtfoto’s zeer zijn goed, al hebben sommige organisaties, zoals Natuurmonumenten,
niet altijd vrije toegang tot de luchtfoto’s, zoals SBB dit wel heeft. Het beschikbaar stellen van
luchtfoto’s als open data, zoals topografische kaarten en AHN, wordt als cruciaal gezien. Aangezien
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luchtfoto’s vaak alleen vroeg in het voorjaar worden gemaakt, zijn de verwachting ook hoog van de
inzet van UAV’s (drones) die op het gewenste tijdstip voor een specifiek gebied opnamen kunnen
maken volgende de gewenste technische criteria. Vooral voor kwetsbare en niet gemakkelijk
toegankelijke gebieden is de inzet van UAV’s gewenst. Expertise op het gebied van satellietbeelden is
vaak beperkt, en ruimtelijke resolutie sluit nog niet goed aan op resolutie luchtfoto’s. Echter,
satellietbeelden als van Worldview-2 (ook ingezet in BIO_SOS)-project hebben een ruimtelijke
resolutie van 50 cm panchromatisch en 2 m multispectraal, en daarmee komen de geïntegreerde
beelden (pan-sharpened) met 50 cm resolutie aardig in de buurt van luchtfoto’s. Het grote voordeel is
dat deze satellietbeelden voor de verschillende seizoenen in het jaar kunnen worden ingewonnen en
hiermee extra waardevolle informatie geven over de ruimtelijke variatie door de tijd en bespoedigt
hierdoor de interpretatie van de vegetatie-, habitat- en/of structuurtypen. Echter, inwinning van de
satellietbeelden zou centraal moeten worden geregeld, net als voor luchtfoto’s. Een goed voorbeeld
hiervan is het nationale satellietdataportaal van NSO in samenwerking met o.a. het ministerie van
Economische Zaken (http://www.spaceoffice.nl/nl/Satellietdataportaal/). Omdat behalve voor de
visuele interpretatie van hoge resolutie satellietbeelden, de verdere processing van satellietbeelden
door organisaties erg lastig is, is het centraal maken van halfproducten, zoals object hoogten uit AHN,
aanwezigheid zand, water en vegetatiestructuurtypen erg gewenst. Met de inzet vanuit AHN afgeleide
vegetatiehoogten en informatie uit luchtfoto’s en/of zeer hoge resolutie satellietbeelden, is het
mogelijk om een tussentijdse vegetatiestructuurmonitoring uit te voeren voor specifieke gebieden
waar de dynamiek hoog is voor verandering in de grove structuur. Hier moet men vooral denken aan
verruiging/verstruweling van terreinen met struiken, bomen en grassen. Ook waar door
managementingrepen bomen, struiken of grassen zijn verwijderd, kan dit goed in kaart worden
gebracht. Dit naast veranderingen in infrastructuur, bebouwing, water en kaal zand. Dat wat men met
semiautomatische processing uit satellietbeelden, luchtfoto’s, en andere RS-producten als AHN kan
halen is consistenter in de tijd te herhalen en daarmee geschikter voor het bepalen van veranderingen
in structuur dan op basis van veldmetingen alleen.
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Bijlage 1

Resoluties in Remote Sensing

Ruimtelijke resolutie en bereik
Onder ruimtelijke resolutie verstaan we de grootte van het gebied dat een individuele pixel/punt
vertegenwoordigt. Het bereik komt overeen met de grootte van het totale gebied dat door alle
pixels/punten samen gedekt wordt. De grootte van de pixels, het aantal pixels en de afstand van de
sensor tot de vegetatie bepalen dus de uiteindelijke resolutie en het bereik waarmee een gebied wordt
vastgelegd.
Spectrale resolutie en bereik
Verschillende sensoren zijn gevoelig voor verschillende delen van het elektromagnetisch spectrum. Het
totaal aan golflengten waarvoor een sensor gevoelig is, noemen we het spectrale bereik.
Sensors die gevoelig zijn voor 1 breed bereik aan golflengten (1 band) maken zogenaamde
panchromatische beelden. Voor iedere pixel is 1 waarde voor de hoeveelheid gereflecteerde straling
gemeten.
Deze beelden leveren dus altijd een monochromatisch beeld (1 kleur) op waarmee de aanwezigheid
van vegetatie kan worden vastgesteld ten opzichte van bijvoorbeeld kale bodem. Multispectrale
beelden worden verkregen door middel van een sensor met meerdere spectrale banden (2 tot ~10)
waarin iedere band gevoelig is voor een eigen, smalle range aan golflengten. Deze beelden bevatten
zowel informatie over de helderheid als de spectrale informatie van de waargenomen vegetatie. Dit
maakt het mogelijk vegetaties te classificeren in groepen. Bij hyperspectrale beelden zijn de
banden nog smaller en loopt het aantal op tot boven de 100. Deze unieke ‘vingerafdruk’ van een pixel
maakt het mogelijk specifieke typen te identificeren. Hoe meer banden, hoe meer gezegd kan worden
over de variatie en hoeveelheid van een bepaald type. Naast het aantal en de breedte van banden,
bepaalt het deel van het elektromagnetisch spectrum dat gemeten wordt welke biofysische
eigenschappen van de vegetatie geobserveerd worden. Ligt het bereik in het zichtbare tot korte golf
infrarode gebied (400-3000 nm), dan worden vegetatiekleur, bedekking, vegetatie patronen,
structuur et cetera zichtbaar. Banden in het thermische infrarode gebied (3000-14000 nm) geven
informatie over de thermische dynamiek van vegetaties en kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor
het schatten van evapotranspiratie. Radar kijkt naar nog grovere golflentes (0.1-100 cm) en kan
informatie geven over de geleidbaarheid of het watergehalte van vegetaties. De Scatterometer is
een radarinstrument waarvan de teruggekaatste straling o.a. gevoelig is voor ruwheid van het terrein,
vegetatiestructuur en het watergehalte in vegetatie en bodem.
Temporele resolutie en bereik
De frequentie waarmee beelden gemaakt worden, bepaalt de temporele resolutie, bijvoorbeeld
dagelijks, iedere paar dagen, iedere 10 dagen, enkele keren per seizoen, één keer per jaar etc. Een
enkel beeld geeft alleen een momentopname. Meerdere beelden door de tijd maken het mogelijk
veranderingen binnen het seizoen te karakteriseren. De toch al unieke spectrale ‘vingerafdruk’
verandert door het jaar heen op een unieke manier. Dit kan een juiste classificatie/identificatie van
vegetatietypen positief beïnvloeden. Bijvoorbeeld: de veranderingen in teruggekaatste straling van
een scatterometer zegt iets over het type terrein, vegetatiestructuren, bodemvocht veranderingen etc.
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Bijlage 2

Typen Remote Sensing-data

Passieve RS-data
Panchromatische beelden (breedband)
Panchromatische beelden hebben per definitie een lage spectrale resolutie, omdat de straling gemeten
worden over 1 breed spectrum (breedband). Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen
golflengtes, kan er echter weinig gezegd worden over wat precies te zien is op de beelden. Zie
bijvoorbeeld Figuur 1.

Band 1
0.45-0.82 µm
Zichtbaar licht

Figuur 1

Voorbeeld van de gevoeligheid van een sensor met 1-band (WV2 panchromatisch).

Door de eenvoud van slechts 1 band, hebben deze sensors vaak wel een hogere ruimtelijke resolutie
dan beelden bestaande uit meerdere smalle banden. Door de hoge ruimtelijke resolutie kunnen de
grenzen van objecten vaak heel precies waargenomen worden. Door gebruik te maken van
aanvullende kennis (ancillary data) uit bijvoorbeeld eerdere vegetatiekarteringen – waarin
bijvoorbeeld typen zoals ‘jonge geplagde hei, oude heide, struiken en jonge opslag, bos, verstuivingen
voorkomen – zijn panchromatische beelden toch bruikbaar voor een automatische classificatie. De
hoge resolutie is een aantrekkelijk pluspunt van deze beelden.
Deze hoge resolutie maakt de beelden ook bruikbaar voor het verbeteren van de resolutie van beelden
met lagere resoluties. Zo kunnen bijvoorbeeld multi- en hyperspectrale beelden, die veel geschikter
zijn voor het classificeren van vegetatietypen, door middel van beeldfusie (image fusion) verbeterd
worden.
Multispectrale beelden
Multispectrale beelden worden gemaakt door sensoren die de hoeveelheid straling over verschillende
banden apart meten. We spreken van multispectrale beelden wanneer deze uit maximaal 10 banden
bestaan. Iedere afzonderlijke band is nog relatief breed. Band 1 kan bijvoorbeeld gevoelig zijn voor
alle blauwe kleuren van het zichtbare licht. De banden hoeven niet aan te sluiten.
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Tabel 1
Schematische voorstelling van de gevoeligheid van een multispectrale sensor.
Band 1

Band 2

Band 3

Band 4

Band 5

Band 7

Band 6

0.45-0.52 µm

0.52-0.60 µm

0.63-0.69 µm

0.79-0.90 µm

1.55-1.75 µm

2.08-2.35 µm

10.4-12.4 µm

Zichtbaar licht

Korte golf

Lange golf

infrarood

infrarood

Het aantal banden en de bandbreedte zijn slechts voorbeelden

Feitelijk geeft een multispectraal beeld voor iedere pixel afzonderlijk per band de hoeveelheid (%)
gereflecteerde straling; een soort histogram, ook wel het spectrum van die specifieke pixel genoemd.
Hoe meer banden, hoe nauwkeuriger het spectrum van de pixel bepaald kan worden. Door de spectra
van afzonderlijke pixels met elkaar te vergelijken, kunnen ze geclassificeerd worden. Multispectrale
beelden zijn daarom uitermate geschikt voor het classificeren van typen.
Door het wiskundig combineren van de waarden van verschillende banden zijn tevens afgeleide
indicatoren te bepalen, bijvoorbeeld de NDVI (Normalised Difference Vegetation Index), die een maat
is voor de hoeveelheid gezonde vegetatie.

Figuur 2

Voorbeeld van multispectraal beeld waarin kleur bepaald wordt door 3 geselecteerde

banden.

Hyperspectrale beelden
Hyperspectrale beelden zijn vergelijkbaar met multispectrale beelden waarbij het aantal banden groter
is, en de individuele bandbreedte smaller is. We spreken van hyperspectrale beelden wanneer deze uit
meer dan 10 tot enkele honderden banden bestaan. Band 1 kan bijvoorbeeld gevoelig zijn voor licht
met een golflengte tussen 0,45-0,47 µm. Schematische voorstelling van de gevoeligheid van een
hyperspectrale sensor is weergegeven in Tabel 2.
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Tabel 2
Schematische voorstelling van de gevoeligheid van een hyperspectrale sensor.
Meer dan 10 tot enkele 100e banden
0.45-12.4 µm, verdeeld over meer dan 10 tot enkele 100e banden
Zichtbaar licht

Korte golf infrarood

Lange golf
infrarood

Het aantal banden en de bandbreedte zijn slechts voorbeelden

Doordat hyperspectrale beelden nog preciezer het spectrum van een pixel kunnen weergeven, zijn ze
zelfs geschikt voor het identificeren van typen, zelfs als objecten kleiner zijn dan de pixel. Voorwaarde
is dan wel dat deze sub-pixelobjecten voldoende afsteken tegenover andere objecten (of de
achtergrond) in de betreffende pixel.
Ultraspectrale beelden
Ultraspectrale beelden gaan nog een stap verder en bevatten tot enkele duizenden extreem smalle
banden (breedte van bijvoorbeeld 0.005 µm). Naast het identificeren van typen kunnen dan ook
uitspraken gedaan worden over de variatie binnen de typen en de hoeveelheden. Groot nadeel van
dergelijke beelden is het processen van zo veel banden.

Figuur 3

Vier satellietbeelden van een deel van Friesland: panchromatisch (linksboven); multi

spectraal (rechtsboven); thermisch infrarood (linksonder); radar (rechtsonder). Bron:
http://www.terrasphere.nl/.

Thermische infrarood (IR)-beelden
Thermische beelden worden opgenomen met infraroodsensoren die de uitgezonden warmtestraling
door het aardoppervlak (bv. water, kale bodem, vegetatie etc.) registreren. Alle objecten die een
temperatuur hebben die hoger is dan het absolute nulpunt (0 Kelvin, dit is gelijk aan -273.15 oC),
zenden warmtestraling uit. De meeste thermische IR-sensoren (op satellieten) kijken in het

88 |

Alterra–rapport 2591

golflengtebereik van 8 tot 14 µm. In dit deel van het EM-spectrum, het zgn. thermisch
infraroodvenster, is de atmosfeer transparant en wordt de straling niet geabsorbeerd door de
atmosfeer. Omdat de hoeveelheid straling in dit deel van het EM-spectrum relatief klein is, is de
ruimtelijke resolutie beperkt tot enkele tientallen meters. Dit is ook duidelijk te zien in bovenstaand
voorbeeld.
Thermische beelden geven inzicht in de ruimtelijke temperatuurverdeling in het beeld. De gemeten
warmtestraling wordt daarbij omgezet in een zgn. helderheidstemperatuur (brightness temperature)
die op haar beurt nog moet worden omgezet naar een absolute oppervlaktetemperatuur, m.b.v. een
emissiviteitscorrectie (de emissiviteit van een oppervlak is de mate van effectiviteit in het uitstralen
van energie als warmtestraling). Natte gebieden en vegetatie die voldoende voorzien zijn van water
zullen als relatief koude gebieden (blauwe pixels in bovenstaande figuur linksonder) zichtbaar zijn.
Droge gebieden, bebouwing en vegetatie die een watertekort heeft, zullen daarentegen als relatief
warme gebieden zichtbaar zijn (rode pixels in bovenstaande figuur linksonder).
Thermisch beelden worden vnl. gebruikt voor het meten van zeewater- en oppervlaktetemperatuur en
voor het classificeren van bewolking (hoge en lage bewolking). In het eerste geval is het van belang
dat de beelden wolkenvrij zijn. In combinatie met oppervlaktestralings- en energiebalansmodellen kan
m.b.v. thermische infraroodbeelden (in combinatie met zichtbaar en nabij-infrarode beelden) de
(actuele) verdamping (evapotranspiratie) van gewassen en/of bodem worden geschat.

Figuur 4

De actuele verdamping voor Nederland (250m resolutie) voor de periode 13 t/m

19 augustus 2009. Gebruikte RS-data: MODIS zichtbare en thermische beelden. Bron:
http://www.eleaf.com/

Passieve microgolfbeelden
Naaste warmtestraling (zie paragraaf 3.2) zendt het aardoppervlak ook straling uit in het microgolf
deel van het EM-spectrum, bij frequenties van ongeveer 1 tot 100 GHz. Met behulp van microwave
radiometers kan deze straling worden gemeten, welke ook wel bekend is als passieve
microgolvenstraling. Het grote voordeel van microgolvenstraling is dat bewolking geen invloed heeft,
in tegenstelling tot warmtestraling. Omdat de hoeveelheid straling in dit deel van het EM-spectrum
klein is (en de grootte van de antenne beperkt is), ligt de ruimtelijke resolutie tussen de 10 en 50 km.
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De gemeten straling is niet sterk gerelateerd aan de absolute temperatuur van het object (of pixel), in
tegenstelling tot de warmtestraling. In plaats daarvan spelen de fysische eigenschappen, zoals de
atomaire samenstelling en kristalstructuur, een belangrijke rol. Zo straalt bijvoorbeeld ijs meer
microgolfstraling uit dan vloeibaar water in de oceanen, waardoor zee-ijs makkelijk gedetecteerd kan
worden. De gemeten microgolfstraling kan ook worden gebruikt voor het meten van vocht in de
bodem. De onderliggende theorie is gebaseerd op het feit dat de diëlektrische constante van vloeibaar
water en droge grond behoorlijk verschillend is. Dat betekent dat wanneer in een droge grond een
klein beetje water wordt toegevoegd, de diëlektrische constante snel toeneemt. Op haar beurt heeft
de diëlektrische constante weer invloed op de emissiviteit. Omdat een aantal andere factoren, zoals
vegetatie en de ruwheid van het aardoppervlak, ook invloed heeft op de emissiviteit, is het niet
redelijk eenvoudig om bodemvocht te schatten en wordt gebruikgemaakt van semi-empirische
modellen.
De lijst met toepassingen (deze zijn frequentieafhankelijk) van passieve microgolfradiometers is groot:
van het meten van bodemvocht (in de bovenste toplaag, daarbij gaat de voorkeur uit naar L-band
systemen) en zee-ijsmonitoring tot het meten van de windsnelheid en -richting boven oceanen tot het
meten van waterdamp in de atmosfeer. Deze producten kunnen vervolgens weer worden gebruikt
voor andere toepassingen. Zo kan bv. bodemvocht weer als input worden gebruikt in oppervlakteenergie en waterbalansmodellen voor het schatten van de verdamping aan het oppervlak.
Actieve RS-data
LIDAR-data
LIDAR staat voor Light Detection and Ranging. Een LIDAR-toestel zendt een korte puls van laserlicht
uit en meet vervolgens hoe lang het duurt eer verschillende delen van het gereflecteerde signaal terug
opgevangen worden. Deze tijd wordt met behulp van de lichtsnelheid omgerekend naar de afstand
tussen het toestel en het interfererende oppervlak. Veelgebruikte golflengten in de aardobservatie zijn
1064 nm (topografische toepassingen en vegetatie monitoring) en 532 nm (bathymetrie van ondiepe
meren), respectievelijk in het infrarood-gedeelte en het zichtbare licht (groen). Daarnaast worden
LIDAR’s ook gebruikt voor het meten van aerosolen (druppels en stofdeeltjes in de atmosfeer) en de
windsnelheid (zgn. doppler LIDAR). Door met LIDAR-transecten boven een gebied te vliegen (met
accurate gps-informatie), kan een gedetailleerd driedimensionaal beeld worden gemaakt.
LIDAR’s kunnen ook worden toegepast voor het in kaart brengen van de vegetatiestructuur, zoals
vegetatiehoogte (kan vrijwel direct worden afgeleid terwijl in andere RS-technieken dit indirect moet
worden afgeleid) en bedekkingsgraad. Tevens kan een nauwkeurige schatting worden gemaakt van
biomassa, LAI (Leaf Area Index), totaal grondvlak, aantal stammen boven een bepaalde diameter en
gemiddelde diameter.
RADAR-beelden
RADAR staat voor Radio Detection and Ranging en is een actieve vorm van aardobservatie, waarbij
een radarsatelliet actief microgolven (bij frequenties van ongeveer 1 tot 100 GHz, zie Figuur 1)
uitzendt en de terugkaatsing van de golven (backscatter) meet. Het meetprincipe is vergelijkbaar met
een LIDAR. Op basis van het uitgezonden en ontvangen signaal kan de zgn. backscatter-coëfficiënt
worden afgeleid (naast allerlei andere parameters zoals de polarisatie), waarbij de backscattercoëfficiënt van een oppervlak (of pixel) te vergelijken is met de reflectie-coëfficiënt van een pixel in
het zichtbare deel van het spectrum. Omdat een RADAR in tegenstelling tot de passieve microgolf
radiometers (zie paragraaf 0) zijn eigen EM-bron heeft en dus de gemeten EM-energie veel hoger is, is
de resolutie van RADAR- beelden hoger. Dat betekend dat een RADAR zowel overdag als ‘s nachts
bruikbaar is.
De backscatter-coëfficiënt is sterk afhankelijk van bodemvocht (waarbij ook het contrast in de
diëlektrische constante tussen droge grond en water een rol speelt, ), maar ook erg gevoelig voor de
ruwheid van het oppervlak (van zowel de grond als de vegetatiestructuur). Daardoor is het meten van
bodemvocht op basis van RADAR-beelden complex. Een combinatie van RADAR en een passieve
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microwave radiometer (bij voorkeur in de L-Band, zoals SMAP) biedt de beste mogelijkheid voor het
meten van bodemvocht op een redelijk grote resolutie (~9km) en nauwkeurigheid.
Naast RADAR zijn er ook Synthetic Aperture Radar (SAR)-instrumenten, speciaal ontwikkeld om een
beeld (2D) te construeren (‘synthesize’) van het oppervlak. Door gebruik te maken van de beweging
van de sensor t.o.v. het studiegebied, waarbij de sensor opeenvolgende pulsen uitzendt en vervolgens
de reflecties van iedere puls wordt geregistreerd, kan een veel hogere ruimtelijke resolutie (tot wel 10
10

cm) worden verkregen dan met een conventionele RADAR .
Bij Interferometric SAR (InSAR) vindt eigenlijk het omgekeerde plaats: hier wordt geen
gebruikgemaakt van de beweging van de sensor, maar juist die van het object. Door gebruik te
maken van 2 of meerdere SAR-sensoren (of 2 antennes, zoals die bij de SRTM missie is gebruikt) is
het mogelijk een hoogtekaart (DEM) of een deformatiekaart te maken (t.g.v. aardbevingen of
landverschuivingen).

10

Op basis van de collectie uitgezonden pulsen en ontvangen echo’s wordt een signaal geconstrueerd (‘synthesized’) dat
zou zijn ontvangen als de antenne een grootte van enkele kilometers zou hebben gehad.
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Bijlage 3

Interview Staatsbosbeheer

• Datum: 1 december 2014
• Contact persoon: Jan Holtland
• Adres: Driebergen-Zeist
Aanwezig: Raymond van der Wijngaart, Wouter Meijninger, Jan Holtland en ?
1. Wat zijn de reguliere (operationele) monitoring- beoordeling methoden?
• Welke methoden voor kartering/monitoring/beoordeling zijn/waren operationeel in uw organisatie?
• Sluiten deze aan op de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
• In hoeverre wordt de ‘werkwijze’ toegepast voor eigen doeleinden (evaluatie beheer) en welke ‘nietwerkwijze’ methoden gebruikt men voor eigen evaluatie beheer.
SBB is in staat de werkwijze uit te voeren. Om monitoring af te stemmen op ‘de werkwijze’ was het
nodig hier en daar iets extra’s te doen, of bepaald methoden niet langer voor te zetten. In grote lijnen
sloot ‘de werkwijze’ echter al aan. Een van de belangrijkste pijlers van de vegetatiemonitoring zijn de
vegetatiekarteringen die eens in de 10 jaar plaatsvonden. Nu is dat iets opgerekt naar eens in de 12
jaar. Over het algemeen zijn de veranderingen echter niet al te groot ten opzicht van het verleden
(pre-werkwijze).
In het geval van monitoren van bosstructuurelementen volgt SBB haar eigen methodiek
(steekproefmethode die met name in grote bosgebieden zichzelf bewezen heeft). Deze gegevens
werden primair verzameld voor het eigen bosmanagement maar kan nu ook de gevraagde gegevens
voor ‘de werkwijze’ aanleveren. Groot voordeel is dat dergelijke inventarisaties structureel al lange tijd
worden uitgevoerd (sinds 1980). Hierdoor zijn er lange tijdseries beschikbaar die zeer waardevol zijn
bij het analyseren van nieuwe gegevens.
De invulling van structuurkarteringen moet nog gebeuren en men heeft daar tot op heden nog weinig
ervaring mee. Het huidige idee is deze af te leiden uit vegetatiekarteringen (eens in 12 jaar). Voor de
tussenliggende ronden is geen vlak-dekkend veldbezoek gepland maar zal een update worden gedaan
van de meest recente kaarten, gebruikmakend van ad-hoc verzamelde informatie en expert kennis.
Jan Holtland heeft het idee dat de gevraagde informatie van N2000 en SNL dichter bij elkaar op elkaar
aansluit. Dat maakt de werkwijze werkbaarder en efficiënter. Volgens hem was de rol van N2000 bij
het begin van de totstandkoming van ‘de werkwijze’ gering, maar heeft zich geleidelijk vergroot.
2. Huidige problemen/knelpunten
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- en beoordelingsmethoden, zoals beschreven in
de ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
De verwachting is dat ‘de werkwijze’ uitvoerbaar is mits de huidige financiële middelen beschikbaar
blijven. Omdat ‘de werkwijze’ nog niet op alle onderdelen invulling heeft is dit niet helemaal zeker.
Tevens heeft SBB niet de mogelijkheid meer eigen middelen in te zetten (zoals uit legaten of giften).
De druk voor terreinbeheerders is echter wel omhoog gegaan. Met de invoering van ‘de werkwijze’
wordt van hen verwacht meer gegevens aan te leveren. Waar mogelijk zal SBB deze monitoring zelf
uitvoeren. Dat hangt echter ook af van de expertise, ambitie en werkdruk van de betreffende
beheerder. Alleen indien dit niet mogelijk is wordt het werk uitbesteed. Dat geld b.v. al voor de
vegetatiekarteringen, die worden uitgevoerd door een pool van consultants.
Onderstaande lijst van mogelijke problemen/knelpunten zijn doorgelopen en per item is een score
gegeven. Eventuele opmerking worden daaronder per item besproken.
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Mogelijke scores:
1. Laag:

methode uitvoerbaar

2. Gemiddeld:

methode beperkt of aangepast uitvoerbaar

3. Hoog:

methode niet uitvoerbaar

Problemen/knelpunten

Score

Te hoge frequentie (te arbeidsintensief)

1

Ruimtelijk te gedetailleerd (hoge resolutie)

1

Te veel indicatoren/kenmerken (te arbeidsintensief)

1

Moeilijk meetbare indicatoren (te arbeidsintensief)

1

Onduidelijke meetdoelen

2

Onduidelijke meetmethode

1

Gebrek aan expertise

1

Onvoldoende commitment

1

Niet herhaalbaar/vergelijkbaar
• Subjectief

1

• Geen- of te korte tijdseries

1

• Te laagfrequent (b.v. 1x12 jaar)

1

Slechte continuïteit
• Verloop medewerkers

1

• Veranderende meetmethoden

1

Onduidelijke meetdoelen: In enkele gevallen bleken de meetmethoden niet voldoende smart.
Monitoring is dan niet zinvol. Dit is onderkent en wordt aan gewerkt.
Gebrek aan expertise: Indien wenselijk kan dit door middel van opleidingen opgelost worden.
Subjectief: Juist door toegenomen standaardisatie zijn de gegevens meer en meer vergelijkbaar.
Subjectiviteit speelt zeker nog wel een rol, b.v. in aantal schatting, bepaalde soortwaarnemingen etc.
Vaak zijn is dit herkenbaar terug te vinden in de resultaten of verwaarloosbaar door robuuste
methodiek.
Veranderende meetmethoden: veranderingen zijn zeker aan de orde maar zijn over het algemeen
verbeteringen, waardoor datasets beter vergeleken kunnen worden.

3. Verwachting/ervaring met RS-data en technieken (oplossingen)
• Hoe kunnen RS-data en –technieken de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen
en habitattypen ondersteunen of verbeteren?
SBB heeft zelf geen ervaring met RS-data en technieken maar volgt de ontwikkelingen wel. Ook staat
ze open voor toepassing indien deze technieken b.v. efficiënter of betere resultaten kunnen opleveren.
Tot op heden is echter gebleken dat de technieken onvoldoende ontwikkeld waren om operationeel te
kunnen inzetten. Op beperkte onderdelen kunnen de technieken bepaalde reguliere methoden
vervangen. Omdat het echter maar om een klein deel gaat, zijn de reguliere methoden nog steeds
noodzakelijk. SBB verwacht dan ook dat toepassing van RS data en technieken daardoor juist leidt tot
een toename van de werkdruk en kosten.
Met name in de voorbereiding voor uitgebreid veldwerk dat wordt uitgevoerd door onderzoekbureaus
worden waarschijnlijk wel de nodige ‘moderne’ technieken toegepast. Hier heeft SBB geen precies
zicht op. Zij krijgen alleen het resultaat te zien.
Onderstaande lijst van de verwachtingen van RS-data en technieken zijn doorgelopen en per item is
een score gegeven. Eventuele opmerking worden daaronder per item besproken.
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Mogelijke scores:
1. Laag
2. Gemiddeld
3. Hoog

Methoden

Score

Monitoring ruimtelijke condities
• Oppervlak van beheertypen

3

• Afstand tussen vergelijkbare beheertypen

3

Structuurkarteringen
• Bosstructuurkartering (struweel en op plekken, gemengd bos)

2

• Hoogte temporele variatie (b.v. levend stuifzand)

3

• Hoogte ruimtelijke variatie (b.v. diversiteit)

3

• Oppervlakte bepaling van op beeld herkenbare structuren (gras-hei-struweel, open zand, etc.)

3

• Stijlranden / expositie

1

Soortenkartering / aantal schatting
• Zeldzame soorten

1

• Dominante soorten

1

Vegetatiekartering
• Zeldzame typen

1

• Dominantie type

1

Habitatkarteringen

1

Metingen abiotiek
• Vochtgehalte toplaag

1

• Temporele variatie vochtgehalte

1

• Ruimtelijke variatie vochtgehalte

1

• Temperatuur (b.v. voor opsporen van water stroming / kwel)

2

• Kwaliteit oppervlakte water

3

- Helderheid
- Temperatuur
- Overstromingsduur/frequentie

Monitoring ruimtelijke condities: eigenlijk zijn dit reguliere GIS operaties die al gebruikt worden.
Structuurkartering: momenteel is voorzien dat geen extra veldwerk wordt uitgevoerd voor de
hertussentijdse’ structuurkartering (tussen twee vegetatiekarteringen in). De noodzaak is ook hier niet
groot. Het nut van een RS gebaseerde tussentijdse structuurkaart wordt wel gedeeld. Hier ontbreekt
echter ervaring op twee vlakken: het maken van tussentijdse structuurkaarten via geplande methode
en via RS technieken.
Bosstructuurkartering: verwachting voor inventariseren van open plekken is gemiddeld. Staand en
liggend dood hout daarentegen zeer lage verwachting. Type bos is al bekend.
Hoogte temporele variatie: met name meten van dynamiek in stuifzandlandschap (kust en
binnenland) om investering te volgen. Mogelijk ook voor geruststellen van omwonende (hoe verplaatst
zand zich, hoe veel is de gronddaling etc.).
Hoogte ruimtelijke variatie: de verwachting is hoog maar alternatieve methoden leveren ook goede
informatie: denk aan structuurrijke oude hei versus eenvormige jonge hei, hoeveelheid opslag. Dit
volgt ook uit de vegetatiekaart en vegetatietypologie. Hoewel de verwachting goed is, is de noodzaak
niet aanwezig.
Oppervlakte bepaling: Raymond legt uit: op pixel basis classificeren
Stijlranden: vinden van hoogteverschillen zelf is geen probleem maar dit zegt nog niets over
geschiktheid voor waardevolle soorten.
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Soortenkartering / aantal schatting: lage verwachting (dominante soorten hoge verwachting,
echter men wilt graag weten wat er tussen staat). Met uitzondering van bepaalde specifieke soorten.
Eventueel door combineren van verschillende data bronnen (hoogte + temporele hyper spectraal,
biomassa). (ADCM: ancillary data classification model).
Vegetatiekartering & habitatkartering: idem als soortkartering.
Vochtgehalte: veel te grove resolutie. Op relevante plekken worden peilbuizen gebruikt of wordt de
grondwaterstand afgeleid uit de vegetatie of grondwater modellen. Deze kunnen elkaar aanvullen of
zelfs door combinatie nieuwe inzichten opleveren (schijnbare tegenstrijdige resultaten kunnen
aanwijzing zijn voor een schijngrondwaterspiegel). Verder moet per situatie duidelijk zijn welke
processen een rol spelen waarbij vocht een rol speelt. Voor verificatie doeleinden ziet met
toepassingen van RS.
Temperatuur: alternatieve methoden zijn niet goed voorhanden. Als RS hier een bijdrage kan
leveren kan dit zeer zinvol zijn. Met name ook temporele variatie in een jaar: wanneer is er kwel,
wanneer niet.
Overstromingsduur/frequentie: met reguliere methoden moeilijk meetbaar. Door hoge frequentie
van RS beelden zijn veel bruikbaardere metingen te doen (vlak dekkend semi continue; b.v. een
bepaling per 2 dagen).
Naast bovengenoemde samenvatting worden enkele kansrijke toepassingen gezien.
• Inventariseren van kwel in grote beekdalsystemen zoals Drentsche Aa.
• Vergrassing van de heide.
• Hoge resolutie beeldmateriaal door middel van inzet UHV op moeilijk begaanbare plaatsen
(hoogveen, waterlichamen) t.b.v. diverse karteringen
• Tussentijdse structuurkartering
4. Huidige belemmeringen voor toepassing RS
• Wat zijn de huidige belemmeringen voor de toepassing van RS-data en technieken?
• Hoe zouden deze overbrugd kunnen worden?
Onderstaande lijst van mogelijke belemmeringen is doorgelopen en per item is een score gegeven.
Eventuele opmerking worden daaronder per item besproken.
Mogelijke scores:
1. Laag

makkelijk oplosbaar, daardoor toepasbaar

2. Gemiddeld

oplosbaar, daardoor mogelijk of beperkt toepasbaar

3. Hoog

moeilijk oplosbaar, daardoor niet toepasbaar

Belemmeringen

Score

Expertise

1

Onbekendheid

1

Software

1

Vertrouwen

1

Nadelen van RS technieken (star, onvolledig,... )

1

Bedreigend (voor werk veldmedewerker)

1

Er worden geen echte belemmeringen gezien. B.v. expertise is niet aanwezig maar kan gerealiseerd
worden indien zinvol.
Op dit moment voldoen de reguliere methoden voor SBB en ziet men op een aantal puntjes
mogelijkheden voor RS. Echter op dit moment zijn de voordelen van RS te beperkt. Pas wanneer RS
significante onderdelen van de traditionele methoden kan vervangen ziet SBB voordelen.
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Bijlage 4

Interview Vereniging
Natuurmonumenten

• Datum: 14-01-2015
• Contact persoon: Menno van Zuijen (Beheerder Natuurdatabank flora & vegetatie, Beleidsafd.
Natuur & Landschap)
• Visiting address: Villa Labora, Noordereinde 690, 1243 JJ, ‘s-Gravenland
• Postal address: Postbus 9955, 1243 ZS ‘s-Graveland
1. Wat zijn de reguliere (operationele) monitoring- beoordeling methoden?
• Welke methoden voor kartering/monitoring/beoordeling zijn/waren operationeel in uw organisatie?
• Sluiten deze aan op de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
• In hoeverre wordt ‘de werkwijze’ toegepast voor eigen doeleinden (evaluatie beheer) en welke ‘nietwerkwijze’ methoden gebruikt men voor eigen evaluatie beheer.
Natuurmonumenten heeft 692 medewerkers en ongeveer 3500 vrijwilligers en is een groene nonprofitorganisatie. De basismonitoring van Natuurmonumenten sluit aan op methodiek SNL, dat bestaat
uit de vegetatiekartering van SBB (heeft NM overgenomen) en soorten monitoring (via
stippenkaarten) van NM. Natuurmonumenten maakt dus nog steeds gebruik van eigen stippenkaarten
methode, die afwijkt van SBB, die namelijk de soortenmonitoring per vegetatiekaarteenheid uitvoert.
De methodiek van SNL wordt effectief sinds een jaar gebruikt en Natuurmonumenten voldoet in ieder
geval aan de aan de minimum SNL verplichtingen. Soorten monitoring (flora en fauna) vind 1 keer in
de 6 jaar plaats, terwijl vegetatiekarteringen in principe 1 keer in de 12 jaar plaatsvinden. De
vegetatiekarteringen worden meestal uitbesteed aan bedrijven. Helaas hebben nog niet alle terreinen
een vegetatiekartering, maar het merendeel wel (wordt al lang aan gewerkt). Soms vindt er
additionele monitoring plaats voor een specifiek beheertype/habitattype (in feite drie type monitoring:
wat moet =SNL, wat NM zelf wil (bovenop SNL) en wat ‘leuk’ is (voor bv. vrijwilligers/bezoekers).
Meeste karteringen vinden plaats op schaal 1:5000 en in sommige gevallen 1:2000 (voor sommige
habitattypen). Broedvogelmonitoring vindt elk jaar plaats in nauwe samenwerking met SOVON en
vrijwilligers (van zeldzame vogelsoorten). In nauwe samenwerking met de Vlinderstichting worden elk
jaar transecten gemonitord. Peilbuis monitoring en waterbeheer vindt in nauwe samenwerking met
waterschappen plaats (al of niet geheel uitgevoerd door de waterschappen).
Soortenverspreidingsonderzoek (1 keer in de 6 jaar) is complementair aan de landelijke NEM
monitoring die elk jaar plaatsvindt. Kennis van beiden leidt tot meer betrouwbare interpretaties van de
gegevens (de gebiedsgegevens over bv. toe- of afname van soorten worden in de context van
landelijke trends geplaatst). Omdat soorten ook een natuurlijk variatie kennen per jaar, bij door
andere weersomstandigheden, is het belangrijk om aan te geven waarom bepaalde soorten mogelijk
tijdens een inventarisatie niet worden gevonden. Op dit moment is Natuurmonumenten druk bezig
met de invoering van CMSi (Conservation Management System internationaal) waarvan zij een van de
kartrekkers is. In CMSi zitten alle gegevens die een beheerder van een natuurgebied nodig heeft,
zoals alle planningen voor werkzaamheden, vastgoedgegevens, en waarnemingen die worden gedaan
in het veld.
2. Huidige problemen
• Focus op het verzamelen/analyseren van gegevens!
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- beoordeling methoden zoals beschreven in de
‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk’?
• Focus op het verzamelen en analyseren van gegevens!
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- en beoordelingsmethoden, zoals beschreven in
de ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
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Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores:
1. Laag:

daardoor uitvoerbaar

2. Gemiddeld:

daardoor beperkt of aangepast uitvoerbaar

3. Hoog:

daardoor niet uitvoerbaar

Problemen/knelpunten

Score

Te hoogfrequent (te arbeidsintensief)

2

Ruimtelijk te gedetailleerd (hoge resolutie)

1

Te veel indicatoren/kenmerken (te arbeidsintensief)

2

Moeilijk meetbare indicatoren (te arbeidsintensief)

1

Onduidelijke meetdoelen

2

Onduidelijke meetmethode

1

Gebrek aan expertise

2

Onvoldoende commitment

1

Niet herhaalbaar/vergelijkbaar
• Subjectief

1

• Geen- of te korte tijdseries

1

• Te laagfrequent (b.v. 1x12 jaar)

1

Slechte continuïteit
• Verloop medewerkers

1

• Veranderende meetmethoden

1

Te hoogfrequent
De PAS frequentie is voor Natuurmonumenten te hoog. Benodigde frequenties zijn sterk afhankelijk
van vegetatietype. In stabiele systemen kan zelfs 1x/12 jaar nog te hoog zijn.
Ruimtelijk te gedetailleerd
Het huidige detailniveau is haalbaar/werkbaar. Over het algemeen 1:5000. Voor sommige grote
terreinen 1:2000.
Te veel indicatoren/kenmerken
Trend is wel dat er steeds meer indicatoren bijkomen, dit is niet altijd gewenst.
Moeilijk meetbare indicatoren
Over het algemeen geen probleem. Maar b.v. kleine stukjes zand zijn moeilijk te meten/kunnen
wegvallen door gebruikte methoden.
Onduidelijke meetdoelen
Over het algemeen geen probleem. Maar meetdoelen structuur & functie van habitattypen zijn vaak
niet duidelijk of eenduidig.
Opm. Natuurmonumenten werkt veel decentraler dan SBB. Namelijk vaak op regio niveau. Dit kan ook
leiden tot verschillen in de uitvoering, vaak aangepast op regionale omstandigheden.
Subjectief
Kan methodisch niet altijd worden opgelost. Meer inzet luchtfoto’s / remote sensing data kan hierin
ook helpen.
3. Verwachting/ervaring met RS-data en technieken
• Hoe kunnen RS-data en –technieken de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen
en habitattypen ondersteunen of verbeteren?
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Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores verwachting:
1. Laag

daardoor geen intentie om in te zetten

2. Gemiddeld

daardoor twijfel om in te zetten

3. Hoog

daardoor intentie om in te zetten

Methoden

Score
Verwachting

Monitoring ruimtelijke condities
• Classificatie (grenzen bepalen)

2

• Oppervlak

2

• Afstand

2

Structuurkarteringen
• Bosstructuurkartering (struweel en op plekken, gemengd bos)

2

• Hoogte Temporele variatie (levend stuifzand)

3

• Hoogte Ruimtelijke variatie (diversiteit)

2

• Structuurvariatie (hoogte variatie binnen bepaalde begrenzing)

3

• Oppervlakte bepaling van op beeld herkenbare structuren (gras-hei-struweel, open zand, etc.)

3

• Stijlranden / expositie

2

Soortkarteringen / aantal schatting
• Zeldzame soorten
• Dominante soorten

1
2/3

Vegetatiekartering
• Zeldzame typen

1

• Dominantie type

2

Habitatkarteringen

3

Metingen abiotiek
• Vochtgehalte toplaag

2

• Temporele variatie vochtgehalte

2

• Ruimtelijke variatie vochtgehalte

2

• Temperatuur (water stroming / kwel)

2

• Kwaliteit oppervlakte water

2

- Helderheid
- Temperatuur
- Overstromingsduur/frequentie

Naast visuele luchtfoto interpretatie en methodiek DICRANUM (Assendorp), heeft men relatief weinig
ervaring met gebruik van remote sensing. Gebruik van luchtfoto interpretaties kent al een lange
geschiedenis bij Natuurmonumenten. Wel is het zo dat Natuurmonumenten niet altijd de beschikking
heeft over luchtfoto’s. Dit omdat zij niet zoals SBB een overheidsorganisatie zijn en zijn de luchtfoto’s
niet vrij beschikbaar. Het is een grote wens van Natuurmonumenten, dat luchtfoto’s zoals jaarlijks
ingewonnen door de Nederlandse gemeenten open data worden, net zoals topografische data en AHN.
De nationale acquisitie van luchtfoto’s is vaak vroeg in het voorjaar en is niet het optimale tijdstip om
voor vegetatiekarteringen te gebruiken (optimale acquisitie tijdstip verschilt per vegetatietype). Inzet
van UAV’s (Unmanned Airborn Vehicles) heeft daardoor ook de interesse van Natuurmonumenten
(eerste verkenning gedaan met flying wing). UAV’s kunnen vaak beter opnamen maken in
ondoordringbare of zeer kwetsbare gebieden (maar men kan vaak ook gebruik maken van vrijwilligers
die vlieguren moeten maken met regulier sportvliegtuig). In de duinen heet men ook samen met PWN
een vliegtuig laten vliegen voor opnamen, maar is niet goedkoop. Natuurmonumenten zal zelf geen RS
expertise snel in huis halen, maar men is zeer geïnteresseerd in halfproducten afgeleid uit RS
producten, zoals object hoogten, plas/dras situaties, zand, etc., die eigen GIS experts makkelijk
kunnen verwerken. Ook basisproducten als luchtfoto’s of RS beelden met een resolutie fijner dan
50 cm (liefst 10 tot 20 cm ruimtelijk detail) zijn zeer belangrijk.
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Structuurkarteringen
Uit ervaring blijkt dat ecologische expertise nodig is voor uitvoeren van goede structuurkartering. De
remote sensing verwachtingen zijn echter wel groot. Met name voor tussentijdse kartering. Extra
arbeidsintensief veldwerk (b.v. PAS monitoring) past nu niet in monitoring schema. Monitoren van
open zand, water, naast vergrassingssnelheid en verstruweling zou interessant kunnen zijn.
Natuurmonumenten heeft ook ervaring opgedaan met DICRANUM in de duinen, echter is echter te
duur in de toepassing omdat grote hoeveelheid veldcalibratie enorm arbeids intensief is. Inzet van
AHN levert bovendien veel bruikbare informatie over cultuurhistorie, zoals oude loopgraven in het
terrein.
Soortkartering, vegetatiekartering, habitatkartering
De verwachting van toepasbaarheid van RS is laag, al gelooft men dat sommige specifieke soorten,
vegetaties en habitats goed met remote sensing te onderscheiden zijn. Pijpstrootje is inderdaad
waarschijnlijk goed te monitoren. Het zou mooi zijn als dit soort plantensoorten meer regionaal
gemonitord kunnen worden met remote sensing, zodat er beter uitspraken kunnen worden gedaan
over regionale trends.
Metingen abiotiek
Zelfs met ‘reguliere’ methoden heeft men hier weinig / geen ervaring mee. Bepalen van
verstromingsduur / frequentie en kwel kunnen interessant zijn om te volgen met remote sensing
metingen. Maar men is hierin vooral volgend, en dergelijke resultaten worden waarschijnlijk niet
gebruikt om te sturen.
4. Huidige belemmeringen
• Wat zijn de huidige belemmeringen voor de toepassing van RS-data en technieken?
• Hoe zouden deze overbrugd kunnen worden?
Onderstaande lijst van mogelijke belemmeringen is doorgelopen en per item is een score gegeven.
Eventuele opmerking worden daaronder per item besproken.
Mogelijke scores:
1. Laag

makkelijk oplosbaar, daardoor toepasbaar

2. Gemiddeld

oplosbaar, daardoor mogelijk of beperkt toepasbaar

3. Hoog

moeilijk oplosbaar, daardoor niet toepasbaar

Belemmeringen

Score

Expertise

3

Onbekendheid

1

Software

3

Vertrouwen

1

Nadelen van RS technieken (star, onvolledig,... )

2

Bedreigend (voor werk veldmedewerker)

1

Regelgeving rondom inzet UA’s door natuurmonumenten ziet men mogelijk als belemmering, omdat
flexibele inzet UAV’s voor goede ondersteuning kan zorgen. Zeker in gebieden waar de dynamiek erg
groot is.
Kansen liggen:
1. bij inzet UAV, namelijk flexibel, kan je zelf op elk tijdstip inzetten (bv. juiste seizoen voor bepaalde
vegetatie), maar nog probleem met regelgeving
2. een landsdekkend consistent databestand met structuurtypen dat goedkoop/gratis beschikbaar
wordt gesteld aan terreinbeheerders als basis voor karteringen en voor het scoren van
structuurkenmerken
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Bijlage 5

Interview Provincies

• Datum: 18 december 2014
• Contact persoon: André de Bonte
• Adres: Aeres Groep, Bovenbuurtweg 27, Ede
• e-mail: adebonte@aequator.nl
• tel: 088-4262422
Aanwezig: André de Bonte, Raymond van der Wijngaart, Anne Schmidt.
André de Bonte (ecoloog met vegetatiekundige achtergrond) is betrokken geweest bij het schrijven
van N2000 beheerplannen en gebiedsrapportages tbv de PAS, met name voor de provincies Drenthe
en Overijsel. Binnen Aequator voeren zij geen inventarisaties volgens de werkwijze uit. Aequator heeft
een meer bodemkundige/landbouwkundige achtergrond. André verteld voornamelijk vanuit zijn
ervaring bij de provincies Drenthe en Overijsel.
1. Wat zijn de reguliere (operationele) monitoring- beoordeling methoden?
• Welke methoden voor kartering/monitoring/beoordeling zijn/waren operationeel in uw organisatie?
• Sluiten deze aan op de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
• In hoeverre wordt de ‘werkwijze’ toegepast voor eigen doeleinden (evaluatie beheer) en welke ‘nietwerkwijze’ methoden gebruikt men voor eigen evaluatie beheer.
De Provincies hebben voornamelijk een sturende rol als het gaat om implementeren van ‘de
werkwijze’. Zij sturen als het ware terrein beheerders aan. De planning voor beide provincies is zo
goed als rond, en de gebiedsbegrenzingen (landschappelijke eenheden) zijn goedgekeurd. In principe
worden de frequenties aangehouden zoals beschreven in de werkwijze. Structuurkarteringen worden
afgeleid uit vegetatiekaart/vegetatiekundige veldwerk maar voor de vertaling is nog geen eenduidige
methode vastgesteld.
Een eventueel gemis in ‘de werkwijze’ is het ontbreken van soortgroepen.
Monitoring die daadwerkelijk door de provincies zelf worden uitgevoerde betreffen o.a.:
• Berm PQ’s
• Soortkarteringen (flora), b.v. tbv vaststellen kwel met verschillende technieken
• Meten van de kwaliteit van vennen
• Volgen van grondwater meetnet waaraan een vegetatiemeetnet is gekoppeld (PQ’s)
• Volgen van chemisch bodemgrondwater meetnet (niet gekoppeld aan vegetatiemeetnet).
2. Huidige problemen/knelpunten
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- en beoordelingsmethoden, zoals beschreven in
de ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
Onderstaande lijst van mogelijke problemen/knelpunten zijn doorgelopen en per item is een score
gegeven. Eventuele opmerking worden daaronder per item besproken.
Mogelijke scores:
1. Laag:

methode uitvoerbaar

2. Gemiddeld:

methode beperkt of aangepast uitvoerbaar

3. Hoog:

methode niet uitvoerbaar
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Problemen/knelpunten

Score

Te hoogfrequent (te arbeidsintensief)

1

Ruimtelijk te gedetailleerd (hoge resolutie)

1

Te veel indicatoren/kenmerken (te arbeidsintensief)

1

Moeilijk meetbare indicatoren (te arbeidsintensief)

3

Onduidelijke meetdoelen

1

Onduidelijke meetmethode

1

Gebrek aan expertise

2

Onvoldoende commitment

2

Niet herhaalbaar/vergelijkbaar
• Subjectief

1

• Geen- of te korte tijdseries

1

• Te laagfrequent (b.v. 1x12 jaar)

1

Slechte continuïteit
• Verloop medewerkers
• Veranderende meetmethoden

Te hoogfrequent
Dit is ook afhankelijk van terrein. Sommige grote terreinen kosten al drie jaar voor een enkele
inventarisatie.
Moeilijk meetbare indicatoren
Indicatoren zijn soms slecht of niet te meten door moeilijke begaanbaarheid van terrein, denk aan
hoogveen.
Onduidelijke meetdoelen:
Werkwijze geeft in het algemeen geen antwoord op ‘waarom is iets (niet) veranderd’.
Gebrek aan expertise
Soms ontbreekt inhoudelijke kennis.
Onvoldoende commitment
Sommige onderwerpen zijn onder- of overbelicht waardoor de commitment in specifieke situaties
mogelijk lager is.
Subjectief
Er worden veel data verzameld met goed beschreven methoden waardoor over het systeem over het
algemeen behoorlijk objectief is.
Veranderende meetmethoden
Doordat budgetten nu voor langere termijn vastgesteld worden kunnen meetmethoden langere tijd
uitgevoerd worden.
3. Verwachting met RS-data en technieken (oplossingen)
• Hoe kunnen RS-data en –technieken de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen
en habitattypen ondersteunen of verbeteren?
NDVI gebaseerde productie zou waardevol kunnen zijn omdat iets kan zeggen over toe-afname
voedselrijkdom.
Mogelijk kan RS hulp bieden bij analyseren van tussentijdse verschillen (wanneer geen volledige
monitoring wordt uitgevoerd.
Onderstaande lijst van de verwachtingen van RS-data en technieken zijn doorgelopen en per item is
een score gegeven. Eventuele opmerking worden daaronder per item besproken.
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Mogelijke scores:
1. Laag
2. Gemiddeld
3. Hoog

Methoden

Score

Structuurkarteringen
• Bosstructuurkartering (struweel en op plekken, gemengd bos)

3

• Hoogte temporele variatie (b.v. levend stuifzand)

3

• Hoogte ruimtelijke variatie (b.v. diversiteit)

3

• Structuurvariatie (hoogte variatie binnen bepaalde begrenzing)

3

• Oppervlakte bepaling van op beeld herkenbare structuren (gras-hei-struweel, open zand, etc.)

3

Soortenkartering / aantal schatting
• Zeldzame soorten

1

• Dominante soorten

3

Vegetatiekartering
• Zeldzame typen

1

• Dominantie type

3

Habitatkarteringen
Metingen abiotiek
• Vochtgehalte toplaag

1

• Temporele variatie vochtgehalte

1

• Ruimtelijke variatie vochtgehalte

1

• Temperatuur (b.v. voor opsporen van water stroming / kwel)

3

• Kwaliteit oppervlakte water
- Helderheid
- Temperatuur
- Overstromingsduur/frequentie

Metingen abiotiek
Met namen een te lage resolutie wanneer gebruik makend van globale (vrij beschikbare) datasets.
Opsporen van water stroming/kwel middels bodem temperatuur lijkt wel zeer zinvol (omdat resoluties
hoger zijn). Bovendien is de temporele frequentie relatief hoog waardoor veranderingen door het jaar
heen meetbaar zijn.
4. Huidige belemmeringen voor toepassing RS
• Wat zijn de huidige belemmeringen voor de toepassing van RS-data en technieken?
• Hoe zouden deze overbrugd kunnen worden?
Onderstaande lijst van mogelijke belemmeringen is doorgelopen en per item is een score gegeven.
Eventuele opmerking worden daaronder per item besproken.
Mogelijke scores:
1. Laag

makkelijk oplosbaar, daardoor toepasbaar

2. Gemiddeld

oplosbaar, daardoor mogelijk of beperkt toepasbaar

3. Hoog

moeilijk oplosbaar, daardoor niet toepasbaar

Belemmeringen

Score

Expertise

2

Onbekendheid

2

Software

2

Vertrouwen

-

Nadelen van RS technieken (star, onvolledig,... )

1

Bedreigend (voor werk veldmedewerker)

1
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Bijlage 6

Interview Monitoring groep
Defensie

• Datum: 4 december 2014
• Contact persoon: Rense Haveman & Iris de Ronde
• visiting address: Alterra, GAIA
• postal address:
• Contact persoon:
1. Wat zijn de reguliere (operationele) monitoring- beoordeling methoden?
• Welke methoden voor kartering/monitoring/beoordeling zijn/waren operationeel in uw organisatie?
• Sluiten deze aan op de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
• In hoeverre wordt ‘de werkwijze’ toegepast voor eigen doeleinden (evaluatie beheer) en welke ‘nietwerkwijze’ methoden gebruikt men voor eigen evaluatie beheer.
Veldwerkperiode mei-oktober, uitwerkperiode oktober-mei.
Vrij klassieke monitoring methoden:
• Selectieve vegetatie opnamen
• Lokale typologie / standaard typologie binnen defensie terreinen
• Kartering via luchtfoto interpretatie: dominante + eventueel minder dominantie type per vlak. Soms
gebruik makend van oude grenzen methode.
• Landschapskartering / vegetatiecomplex kartering: met namen voor dynamische systemen en
systemen met fijn verdeelde typen. Landschapskartering is zeer geschikt voor afleiden van
habitatkartering. Soms wordt deze methode ook toegepast op grote terreinen maar dit levert geen
tijdwinst omdat nog steeds ieder vlak volledig doorgelopen moet worden.
• Karakteristieke soorten via opnamen
• Beschermede soorten in raster 25x25 meter met een log-achtige schaal. Dit gebeurd niet structureel
en is afhankelijk van de soort.
Defensie heeft haar bestaande basis frequentie (1x/10 jaar) aangepast aan N2000 eisen (1x/12 jaar).
Verder is de soortkartering aangepast. En enkele gevallen worden deze gebruikt voor het beheer. De
basis monitoring was en blijft de vegetatiekaart. Tussentijdse structuurkartering werden gebruikt voor
het beheer maar worden niet langer afzonderlijk uitgevoerd omdat het wettelijk niet verplicht en zeer
arbeidsintensief is. Structuur kan/wordt wel afgeleid uit de vegetatiekaart.
2. Huidige problemen/knelpunten
• Focus op het verzamelen en analyseren van gegevens!
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- en beoordelingsmethoden, zoals beschreven in
de ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores:
1. Laag:

daardoor uitvoerbaar

2. Gemiddeld:

daardoor beperkt of aangepast uitvoerbaar

3. Hoog:

daardoor niet uitvoerbaar
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Problemen/knelpunten

Score

Te hoogfrequent (te arbeidsintensief)

3

Ruimtelijk te gedetailleerd (hoge resolutie)

1

Te veel indicatoren/kenmerken (te arbeidsintensief)

2

Moeilijk meetbare indicatoren (te arbeidsintensief)

1

Onduidelijke meetdoelen

3

Onduidelijke meetmethode

1

Gebrek aan expertise

1

Onvoldoende commitment

1

Niet herhaalbaar/vergelijkbaar
• Subjectief

1

• Geen- of te korte tijdseries

1

• Te laagfrequent (b.v. 1x12 jaar)

3

Slechte continuïteit
• Verloop medewerkers

1

• Veranderende meetmethoden

2

Te hoogfrequent
De PAS frequentie is in een aantal gevallen (soms zinloos) te hoog. Benodigde frequenties zijn sterk
afhankelijk van vegetatietype. In stabiele systemen kan 1x/12 jaar nog te hoog. In zeer dynamische
systemen is dit duidelijk te laag. De huidige frequentie voor N2000 is haalbaar.
Ruimtelijk te gedetailleerd
Het huidige detailniveau is haalbaar/werkbaar. Over het algemeen 1:5000. Voor sommige grote
terreinen mogelijk te gedetailleerd.
Te veel indicatoren/kenmerken
Dit zou per soort moeten kunnen verschillen.
Moeilijk meetbare indicatoren
Over het algemeen geen probleem. Vegetatiekaart geeft meeste info. Maar b.v. kleine stukjes zand
zijn moeilijk te meten/kunnen wegvallen door gebruikte methode. Voor de PAS gelden zeer striktere
meetdoelen (proces indicatoren). Mogelijk praktisch niet uitvoerbaar.
Onduidelijke meetdoelen
Met name kenmerken van goede structuur en functie zijn onduidelijk omschreven. Enigszins
onduidelijk is hoe de aanwezigheid van typische soorten gevolgd kan worden: op welk niveau?
Bovendien zijn soorten uitwisselbaar… hoe meet je dan voor-, achteruitgang?
Onduidelijke meetmethoden
Men pleit ervoor niet nog preciezer vast te leggen hoe een vegetatiekartering moet worden
uitgevoerd. Flexibiliteit is nodig om verschillende vragen te kunnen beantwoorden. Bovendien heeft
nog preciezere vastlegging waarschijnlijk toch geen gevolgen voor uiteindelijke resultaat: de
habitattypenkaart.
Subjectief
Dit is of kan goed methodisch worden opgelost.
Te laagfrequent
Zie boven bij te hoogfrequent
Veranderende meetmethoden
• In de loop van de jaren lijkt er inderdaad een stabilisering van methoden op te treden.
• Enige verandering is het de ontwikkeling van een nieuwe standaardtypologie op basis van eigen
vegetatieopnamen. Lokale vegetatie opnamen blijven de basis vormen van iedere vegetatiekaart,
maar deze worden gelinkt aan de landelijke standaardtypologie. Voor N2000 ook met een link naar
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vegetatie van Nederland. Werken met eigen standaardtypologie heeft hoogstwaarschijnlijk geen
gevolg voor habitattypenkaart.
3. Verwachting/ervaring met RS-data en technieken (oplossingen)
• Hoe kunnen RS-data en –technieken de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen
en habitattypen ondersteunen of verbeteren?
Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores verwachting:
1. Laag
2. Gemiddeld
3. Hoog

Methoden

Score
Verwachting

Monitoring ruimtelijke condities
• Classificatie (grenzen bepalen)

n.v.t.

• Oppervlak

n.v.t.

• Afstand

n.v.t.

Structuurkarteringen
• Bosstructuurkartering (struweel en op plekken, gemengd bos)

3

• Hoogte Temporele variatie (levend stuifzand)

3

• Hoogte Ruimtelijke variatie (diversiteit)

3

• Structuurvariatie (hoogte variatie binnen bepaalde begrenzing)

3

• Oppervlakte bepaling van op beeld herkenbare structuren (gras-hei-struweel, open zand, etc.)

3

• Stijlranden / expositie

1

Soortkarteringen / aantal schatting
• Zeldzame soorten

1

• Dominante soorten

1

Vegetatiekartering
• Zeldzame typen

1

• Dominantie type

1

Habitatkarteringen

1

Metingen abiotiek
• Vochtgehalte toplaag
• Temporele variatie vochtgehalte
• Ruimtelijke variatie vochtgehalte
• Temperatuur (water stroming / kwel)
• Kwaliteit oppervlakte water
- Helderheid
- Temperatuur
- Overstromingsduur/frequentie

Structuurkarteringen
Men heeft geen eigen ervaring met gebruik van RS (anders dan handmatige luchtfoto interpretatie).
Uit ervaring blijkt dat ecologische expertise nodig is voor uitvoeren van goede structuurkartering. De
verwachtingen zijn echter wel groot. Met name voor tussentijdse kartering. Extra arbeidsintensief
veldwerk (b.v. PAS monitoring) past nu niet in monitoring schema. Monitoren van
vergrassingssnelheid, verstruweling (prunus en berg) zou interessant kunnen zijn.
Soortkartering, vegetatiekartering, habitatkartering
Zodra het registreren van (een combinatie van) soorten van belang is, is de verwachting van
toepasbaarheid van RS laag. En dus ook voor soortkarteringen, vegetatiekartering en habitatkartering
(want moeten op basis van vegetatiekartering).
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Metingen abiotiek
Zelfs met ‘reguliere’ methoden heeft men hier weinig/geen ervaring mee. Bepalen van
overstromingsduur/frequentie is interessant maar vooral volgend, en dergelijke resultaten worden
waarschijnlijk niet gebruikt om te sturen.
De meeste defensie terreinen worden niet ‘beheerd’ waardoor abiotiek niet van belangrijk is.
4. Huidige belemmeringen voor toepassing RS
• Wat zijn de huidige belemmeringen voor de toepassing van RS-data en technieken
• Hoe zouden deze overbrugd kunnen worden?
Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores:
1. Laag

makkelijk oplosbaar

2. Gemiddeld

oplosbaar

3. Hoog

moeilijk oplosbaar

Belemmeringen

Score

Expertise

1

Onbekendheid

2

Software

3

Vertrouwen

1

Nadelen van RS technieken (star, onvolledig,... )

1

Bedreigend (voor werk veldmedewerker)

1

Onbekendheid
Weinig ervaring dus inderdaad enigszins onbekend met mogelijkheden, haalbaarheid en efficiëntie.
Software
Wanneer eventuele specifieke/dure software nodig is zou dit een belemmering kunnen zijn. Er is
momenteel geen extra tijd (of financiële middelen) beschikbaar.
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Bijlage 7

Interview Bureau Waardenburg
BV

• Datum: 12 december 2014
• Contact personen: Hans Inberg (vegetatie ecoloog), Joop de Jong (GIS & RS expert)
• Adres: Varkensmarkt 9, 4101 CK Culemborg, the Netherlands
• postal address: Postbus 365, 4100 AJ Culemborg, the Netherlands
Aanwezig: Raymond van der Wijngaart, Sander Mucher, Hans Inberg, Joop de Jong.
Joop de Jong is verantwoordelijk voor GIS en database management voor alle sectoren van het
bedrijf. Hans Inberg is vegetatie ecoloog en heeft ruime ervaring met vegetatiekarteringen voor
diverse instanties, vooral voor Staatsbosbeheer.
1. Wat zijn de reguliere (operationele) monitoring- beoordeling methoden?
• Welke methoden voor kartering/monitoring/beoordeling zijn/waren operationeel in uw organisatie?
• Sluiten deze aan op de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
• In hoeverre wordt de ‘werkwijze’ toegepast voor eigen doeleinden (evaluatie beheer) en welke ‘nietwerkwijze’ methoden gebruikt men voor eigen evaluatie beheer.
In het kader de werkwijze worden er veel vegetatiekarteringen uitgevoerd. Voor Staatbosbeheer
worden geen structuurkarteringen uitgevoerd zoals beschreven in de werkwijze. SBB heeft een eigen
systeem waarmee men gevraagde informatie verzameld.
Opdrachten voor Natuurmonumenten volgen iets strikter de werkwijze. Voor Provinciale landschappen
worden bovendien nog eens soortkarteringen uitgevoerd. B.v. voor Zuid-Hollands landschap:
combinatie van vegetatie- en structuurkartering. Het werk van vegetatie- en structuurkartering kan
goed gecombineerd worden waardoor het relatief weinig extra inspanning kost. Een losse
structuurkartering zou proportioneel wel veel tijd kosten.
Bureau Waardenburg maakt voor karteringen veel gebruik van luchtfoto’s (true- en false color),
meestal in de voorbereidingsfase van het veldwerk. Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische
segmentering (bijvoorbeeld met behulp van ECognition). Deze software wordt als te duur gezien.
Abiotiek wordt zelden direct gemeten. Wel regelmatig afgeleid uit vegetatie opnamen.
Met de structuurkenmerken zoals opgenomen in headerinformatie van vegetatieopnamen wordt vaak
weinig gedaan. Hooguit wordt deze informatie gebruikt bij het beschrijven van het locale
vegetatietype.
Voor Rijkswaterstaat worden veel vegetatiekarteringen uitgevoerd, die afwijken van de werkwijze.
Daar wordt de zogenaamde oude grenzen methode gebruikt. Over een oude vegetatiekaart worden
nieuwe luchtfoto’s gelegd (stereo beelden). Aan de hand van criteria wordt bepaald of een grens
hetzelfde is gebleven of aangepast dient te worden. Vervolgens wordt met de nieuwe, aangepaste
vlakkenkaart het veld ingegaan. Daar worden vervolgens ook structuur elementen aan toegevoegd.
Aan de hand van deze inventarisatie wordt o.a. de ecotopen kaart gemaakt.
2. Huidige problemen/knelpunten
• Focus op het verzamelen en analyseren van gegevens!
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- en beoordelingsmethoden, zoals beschreven in
de ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
Hans merkt op dat de werkwijze wel inventariserend/beschrijvend is maar weinig antwoord geeft op
‘waarom ziet het er nu zo uit?’ of ‘waarom veranderd het?’.
Verder valt het op dat er in deze fase van implementatie bij beheerders nog wel eens foutjes zitten in
kaarten en toewijzing van beheertypen.
Wat verder opvalt aan de werkwijze is de algemene opzet van structuur monitoring terwijl relevante
structuur indicatoren afhangen van beheertypen. Dit schept soms onduidelijkheid.
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Soortkarteringen worden uitgevoerd op een resolutie van 50x50 meter terwijl voor eventuele sturing
25x25 meter beter zou zijn. Overigens is de resolutie aanduiding van 25x25 meter enigszins
verwarrend: het is geen regelmatig raster van 25x25 meter, maar een locatie aanduiding met
populatie grootte tot maximaal 25x25 meter vertegenwoordigend. Een volgend punt ligt dan minimaal
25 meter verderop en geeft een (aanvullende) schatting van de 25x25 meter aldaar. Van de
verzamelde gegevens is niet af te leiden of het een zeer lokaal groepje of verspreide losse individuen
betreft. Mogelijk betere alternatieven zouden kunnen zijn (een combinatie van):
• Verspreide individuen opnemen met Tansley schaal voor een schatting van aantal en verdeling.
• Precies punt met aantal (en straal) voor kleine groepjes.
• Wanneer per vlak soorten worden gekarteerd is dit sneller dan om de 50 meter punten gaan
plaatsen; met als soorten in een heel vlak frequent en verspreidt voorkomt.
Bureau Waardenburg heeft een vergelijking gemaakt tussen foutmarge van een afzonderlijke
structuurkartering, en een gecombineerde vegetatie- structuur kartering.
Omdat het veldwerk van de structuurkartering vaak wordt meegenomen met vegetatiekartering is dit
extra werk. ‘Het komt erbij’ waardoor de foutmarge naar verwachting groter is dan wanneer een
structuurkartering afzonderlijk wordt uitgevoerd. De ‘werkwijze’ is 1 totale methode maar kan niet alle
vragen beantwoorden. Er zal altijd aanvullend onderzoek nodig zijn. Voor de beoordeling maakt de
‘werkwijze’ in een aantal gevallen gebruik van getallen die ecologisch niet onderbouwd zijn. B.v. het
percentage Europese boomsoorten. Hoewel luchtfoto’s veel gebruikt worden in vegetatie en
structuurkarteringen, en bovendien de potentie voor verdere automatisering ook groot is, blijkt het
vaak toch lastig originele luchtfoto’s te krijgen. Bovendien kan dit prijzig zijn. Het onderdeel
structuurkartering verdient betere uitwerking. Voor een aantal elementen zou een kwantitatievere
methode zinvoller zijn.
In de werkwijze wordt gebruik gemaakt van het concept beheertypen (welke beheer wordt nu
uitgevoerd in een bepaald terrein(deel). Dat is wezenlijk anders dan het concept van doeltypen wat
voorheen door veel organisaties gebruikt werd. Daar ligt de nadruk op ‘wat wil je bereiken?’. Dit kan
het hele rare getallen opleveren als het beheertype niet goed gekozen is, en eigenlijk meer een
doeltype is. Deze omschakeling zal enige tijd kosten.
Goed gebruik van de werkwijze vergt een behoorlijke inwerkperiode door de omvang en vele lijstjes,
meetlatten, methoden etc. Zeker de eerste keer kost het behoorlijk veel tijd om te weten wat waar
gemeten dient te worden.
Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores:
1. Laag:

daardoor uitvoerbaar

2. Gemiddeld:

daardoor beperkt of aangepast uitvoerbaar

3. Hoog:

daardoor niet uitvoerbaar

Problemen/knelpunten

Vegetatie

Soort

Structuur

Te hoge frequentie (te arbeidsintensief)

1

1

1

Ruimtelijk te gedetailleerd (hoge resolutie)

1

1

1

Te veel indicatoren/kenmerken (te arbeidsintensief)

1

1

2

Moeilijk meetbare indicatoren (te arbeidsintensief)

1

1

3

Onduidelijke meetdoelen

1

1

3

Onduidelijke meetmethode

1

1

3

Gebrek aan expertise

2

1

1

Onvoldoende commitment

1

1

2

2

2

1

2

2

• Verloop medewerkers

1

1

1

• Veranderende meetmethoden

2

2

2

Niet herhaalbaar/vergelijkbaar
• Subjectief
• Geen- of te korte tijdseries
• Te laagfrequent (b.v. 1x12 jaar)
Slechte continuïteit
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Ruimtelijke te gedetailleerd
Voor soortkartering misschien wel te laag. Zie elders voor alternatieve methoden
Moeilijk meetbare indicatoren
Bedekking en hoogte grenzen: moeilijk beschreven en onduidelijk hoe dit te noteren.
Onduidelijke meetdoelen
B.v. de term Europees bos; wat houd dat in?
Niet herhaalbaar/vergelijkbaar
Inventarisaties zijn niet specifiek opgezet om tijdseries op te bouwen. De inventarisatie wordt met
name gebruikt om de huidige staat vast te stellen. De vaste frequentie van 1x/12 jaar is star en zou
beter af kunnen hangen van vegetatie-, structuur, habitat of soort.
3. Verwachting/ervaring met RS-data en technieken (oplossingen)
• Hoe kunnen RS-data en –technieken de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen
en habitattypen ondersteunen of verbeteren?
Bureau Waardenburg heeft enkele projecten met een remote sensing component (anders dan regulier
gebruik van luchtfoto’s). Recentelijk hebben er enkele kleine projecten plaatsgevonden.
Bureau Waardenburg heeft enige ervaring met het classificeren van bossen aan de hand van remote
sensing beelden. Hiervoor zijn SPOT beelden gebruikt. De verschillende bostypen waren in het veld
bepaald. Wanneer de beelden van goede kwaliteit zijn, bleken een aantal typen goed herkenbaar. Het
onderscheid van de typen was op grond van boomsoort (niet ondergroei). Voor een Nederlandse
vegetatietypologie is dit onvoldoende nauwkeurig.
In opdracht van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is in het Noord-Hollands duinreservaat
met Arcview extensie Dicranum (Assendorp 2005)

11

het oppervlakte houtige vegetaties over de jaren

bepaald en vergeleken met karteringen.
Voor Hoogheemraadschap van Delfland is het oppervlakte drijfblad in boezemvegetaties bepaald door
middel van lucht foto’s (binnen de watergangen). In een tweede opdracht zijn met behulp van een
drone locale luchtfoto’s gemaakt boven ontoegankelijk water. Hiermee kon een indeling in discrete
klassen gemaakt worden. Momenteel remt de regelgeving voor inzet van drones de inzet en wordt er
niet verder geëxperimenteerd. De inzet zou zeer welkom zijn in kwetsbare of ontoegankelijke
gebieden (hoogvenen, watergangen, grote vennen etc.).
Mogelijk scores ervaring
1. Laag
2. Gemiddeld
3. Hoog

11

Assendorp, D. & W. Schurink. 2005. Handleiding DICRANUM. Een ArcView® extensie voor vegetatiestructuurclassificatie
van droge duinen. Larenstein Hogeschool, Velp.
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Methoden

Score

Score ervaring

Verwachting
Monitoring ruimtelijke condities
• Classificatie (grenzen bepalen)

2

1

• Oppervlak

2

1

• Afstand

2

1

Structuurkarteringen
• Bosstructuurkartering (struweel en op plekken, gemengd bos)

3

2

• Hoogte Temporele variatie (levend stuifzand)

3

1

• Hoogte Ruimtelijke variatie (diversiteit)

3

1

• Structuurvariatie (hoogte variatie binnen bepaalde begrenzing)

3

1

• Oppervlakte bepaling van op beeld herkenbare structuren (gras-hei-

3

1

struweel, open zand, etc.)
Soortkarteringen / aantal schatting
• Zeldzame soorten

2

• Dominante soorten

2

Vegetatiekartering
• Zeldzame typen

1

• Dominantie type

2

Habitatkarteringen

1-3

Metingen abiotiek
• Vochtgehalte toplaag

1

• Temporele variatie vochtgehalte

1

• Ruimtelijke variatie vochtgehalte

1

• Temperatuur (water stroming / kwel)

1

• Kwaliteit oppervlakte water
- Helderheid
- Temperatuur
- Overstromingsduur/frequentie

2

Monitoring ruimtelijke condities
Dit is al een ondersteunende reguliere 1e stap. Wordt alleen nog niet automatisch uitgevoerd.
Structuurkartering
Men heeft enige ervaring (pilots) met automatische classificatie van structuurtypen maar dit wordt
zeker niet operationeel ingezet. De ervaring was gemiddeld waardoor bredere inzet nog niet heeft
plaatsgevonden. Waarom: zie volgende vraag.
Soortkarteringen / aantal schatting
Mogelijk kan RS wel gebruikt worden voor het vaststellen van zoekgebieden. Dus niet de eigenlijk
soorten; wel de vegetaties of structuren waar de soort gevonden zou kunnen worden.
Habitatkarteringen
Afhankelijk van type.
4. Huidige belemmeringen voor toepassing RS
• Wat zijn de huidige belemmeringen voor de toepassing van RS-data en technieken
• Hoe zouden deze overbrugd kunnen worden?
Door het schaalniveau in Nederland is het gebruik van RS niet de enige oplossing. Met reguliere
methoden is het oppervlak beperkt genoeg. Bovendien gaat men toch al het veld in waarmee alle
gevraagde informatie geleverd kan worden. De praktische noodzaak is dus nog niet altijd hoog
genoeg.
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Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores:
1. Laag

makkelijk oplosbaar, daardoor toepasbaar

2. Gemiddeld

oplosbaar, daardoor mogelijk of beperkt toepasbaar

3. Hoog

moeilijk oplosbaar, daardoor niet toepasbaar

Belemmeringen

Score

Expertise

1

Onbekendheid

2

Software

2

Vertrouwen

1

Nadelen van RS technieken (star, onvolledig,... )

2

Bedreigend (voor werk veldmedewerker)

1

Voor tussentijdse inventarisaties zou de inzet van RS een goede optie zijn omdat dan niet het veld
wordt ingegaan. De vraag is dan of tussentijdse inventarisatie zo nauwkeurig moet zijn.
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Bijlage 8

Interview Interbestuurlijke
Projectgroep habitat kartering

• Datum: 15 januari 2015
• Contact persoon: Dick Bal
• Adres: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
Aanwezig: Raymond van der Wijngaart, Sander Mücher, Dick Bal
1. Wat zijn de reguliere (operationele) monitoring- beoordeling methoden?
• Welke methoden voor kartering/monitoring/beoordeling zijn/waren operationeel in uw organisatie?
• Sluiten deze aan op de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
• In hoeverre wordt de ‘werkwijze’ toegepast voor eigen doeleinden (evaluatie beheer) en welke ‘nietwerkwijze’ methoden gebruikt men voor eigen evaluatie beheer.
Dick Bal is voorzitter van de Interbestuurlijke Groep Habitat Karteringen. Deze werkgroep is
verantwoordelijk voor methodiekdocument karteringen habitattypen Natura 2000. Het hoofddoel
hierbij is om praktische richtlijnen te geven m.b.t. karteren van habitattypen in Natura-2000gebieden. Specifieke aandacht is er daarbij ook voor de procedures voor de vaststelling van
habitatkaarten. Het moge duidelijk zijn dat de verantwoordelijkheid van het (laten) maken van de
habitat karteringen ligt bij de beheerders van de Natura-2000-gebieden.
Dick Bal ziet sinds 2010 een zekere revolutie in de toepassing van luchtfoto’s bij de habitat
karteringen. Deze kentering komt door de zeer hoge resolutie van de luchtfoto’s met een hogere
resolutie dan 50 cm. Combinatie van luchtfoto’s van verschillende jaren geeft een nog beter resultaat
omdat er om die manier rekening wordt gehouden met de fenologie of te wel de seizoensinvloeden op
de vegetatie. Dus ook de oudere luchtfoto’s die vaak op een ander tijdstip in het seizoen gemaakt zijn
hebben hun meerwaarde. De luchtfoto’s dienen ook ter controle van de aangeleverde habitatkaarten.
Bij de controle spelen de luchtfoto’s zowel een rol waar het gaat om de begrenzing van habitattypen
als om de inhoud (welk habitat type?).
2. Huidige problemen/knelpunten
• Focus op het verzamelen en analyseren van gegevens!
• Zijn er problemen met de uitvoering van monitoring- en beoordelingsmethoden, zoals beschreven in
de ‘Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’?
Er is een duidelijke behoefte aan focus op gebieden waar updates nu nodig zijn. Naast een beter focus
op vegetatietypen die er juridisch en inhoudelijk toedoen. Luchtfoto’s zijn cruciaal. Dus als deze niet
tijdig beschikbaar zijn is er duidelijk sprake van een knelpunt. Overigens hebben luchtfoto’s het nadeel
dat ze vaak maar 1 keer per jaar gevlogen worden en dus maar 1 moment van het jaar weergeven
terwijl verschillende vegetatietypen op verschillende momenten in het jaar goed van elkaar te
onderscheiden zijn. Het best zou dus een reeks luchtfoto’s zijn (drones) of RS beelden die meerdere
keren per jaar gemaakt worden.
Nog geen ervaring met satellietbeelden (hier geen kennis van). Naast gedetailleerde luchtfoto’s
zouden hoge resolutie satellietbeelden de seizoenvariatie van de vegetatie kunnen tonen. Weinig
vertrouwen in semi-automatische methoden: voorkeur van visuele interpretatie van luchtfoto’s. Over
het algemeen is er behoefte aan betere beschrijving van de vegetatietypen dat op dit moment soms
een knelpunt is. Publicaties rond de Vegetatie van Nederland zijn hierbij het uitgangspunt.
Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores:
1. Laag:

daardoor uitvoerbaar

2. Gemiddeld:

daardoor beperkt of aangepast uitvoerbaar

3. Hoog:

daardoor niet uitvoerbaar
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Problemen/knelpunten

Score

Te hoge frequentie (te arbeidsintensief)

1

Ruimtelijk te gedetailleerd (hoge resolutie)

1

Te veel indicatoren/kenmerken (te arbeidsintensief)

1

Moeilijk meetbare indicatoren (te arbeidsintensief)

1

Onduidelijke meetdoelen

1

Onduidelijke meetmethode

2

Gebrek aan expertise

2

Onvoldoende commitment

1-2

Niet herhaalbaar/vergelijkbaar
• Subjectief

3

• Geen- of te korte tijdseries

2

• Te laagfrequent (b.v. 1x12 jaar)

2

Slechte continuïteit
• Verloop medewerkers

nvt

• Veranderende meetmethoden

nvt

3. Verwachting/ervaring met RS-data en technieken (oplossingen)
• Hoe kunnen RS-data en –technieken de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen
en habitattypen ondersteunen of verbeteren?
In het algemeen is de verwachting dat Remote Sensing technieken een grote meerwaarde hebben als
deze gecombineerd worden met expert knowledge.
Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores verwachting:
1. Laag
2. Gemiddeld
3. Hoog

Methoden

Score

Score

Verwachting

ervaring

Monitoring ruimtelijke condities
• Classificatie (grenzen bepalen)

3

• Oppervlak

3

• Afstand

3

Structuurkarteringen
• Bosstructuurkartering (struweel en op plekken, gemengd bos)

3

• Hoogte Temporele variatie (levend stuifzand)

3

• Hoogte Ruimtelijke variatie (diversiteit)

3

• Structuurvariatie (hoogte variatie binnen bepaalde begrenzing)

3

• Oppervlakte bepaling van op beeld herkenbare structuren (gras-hei-struweel, open

3

zand, etc.)
• Stijlranden / expositie

-

Soortkarteringen / aantal schatting
• Zeldzame soorten

1

• Dominante soorten

3

Vegetatiekartering
• Zeldzame typen

1

• Dominantie type

1-3

Habitatkarteringen

1-3

Metingen abiotiek
• Vochtgehalte toplaag
• Temporele variatie vochtgehalte
• Ruimtelijke variatie vochtgehalte
• Temperatuur (water stroming / kwel)
• Kwaliteit oppervlakte water
- Helderheid
- Temperatuur
- Overstromingsduur/frequentie

3
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Vegetatiekartering
De verwachting is verschillend voor verschillende typen. Voor sommige typen zou is de verwachting
groot, maar zeker niet voor alle typen. Alleen voor zeldzame soorten is de verwachting altijd laag.
Habitatkartering
De verwachting voor het karteren van habitattypen is hoog voor bepaalde typen, maar zeker niet voor
alle typen.
4. Huidige belemmeringen voor toepassing RS
• Wat zijn de huidige belemmeringen voor de toepassing van RS-data en technieken
• Hoe zouden deze overbrugd kunnen worden?
Mogelijke antwoorden
Mogelijke scores:
1. Laag

makkelijk oplosbaar, daardoor toepasbaar

2. Gemiddeld

oplosbaar, daardoor mogelijk of beperkt toepasbaar

3. Hoog

moeilijk oplosbaar, daardoor niet toepasbaar

Belemmeringen

Score

Expertise

2

Onbekendheid

2

Software

1

Vertrouwen

1

Nadelen van RS technieken (star, onvolledig,... )

1

Bedreigend (voor werk veldmedewerker)

1

Aanvullingen vanuit de remote sensing, naast luchtfoto’s kunnen vooraf en achteraf zeer waardevol
zijn. Dit kan veldbezoeken stuk effectiever maken.
Conclusies
Een van de belangrijkste conclusies is dat goede geografische basis informatie door iedereen als
onontbeerlijk voor objectieve interpretatie en het maken van goede vegetatie, habitat en
struktuurkaarten. De huidige resolutie van actuele luchtfoto’s sluit hier goed op aan. Ervaringen met
luchtfoto’s zeer zijn goed. Expertise op het gebied van satellietbeelden is vaak beperkt, maar het grote
voordeel is dat deze satellietbeelden voor de verschillende seizoenen in het jaar kunnen worden
ingewonnen en hiermee waardevolle informatie geven over de ruimtelijke variatie door de tijd, en
helpt bij de interpretatie van de vegetatie, habitat en of structuurtypen.
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