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VOORWOORD
DitrapportisopgestelddoorhetRijksinstituutvanNatuurbeheer
(RIN, thans Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, IBN) in
opdrachtvandeMeetkundigeDienst (MD)vanRijkswaterstaat (RWS).
HetvormtdederdefaseuiteendoordeMDaanhetRINuitbesteed
onderzoeknaardeontwikkelingvaneenmethodevoormonitoringvan
devegetatiemetbehulpvansequentiëlekaarteringen.
Fase 1 bestond uit een analyse van de tot dan toe gevolgde
procedure bij de verwerking van de vegetatiegegevens en een
aanbevelinghoedaarindetoekomstmeeomtegaan.Medeopbasis
daarvan isinfase2eenvoorstelgeformuleerd voordewijzevan
verwerkenendebenodigdesoftware.
In dit onderzoek (fase 3) isgekeken of de wijze van numerieke
verwerkingvandevegetatiegegevens,zoalsisvoorgesteld infase
2, bruikbaar is voor de produktie van vegetatiekaarten door de
Meetkundigedienst.

1INLEIDING
Végétâtiekaartenspeleneenbelangrijkerolbijdeuitvoeringvan
de natuurbeheertaak van Rijkswaterstaat. Door elkaar in de tijd
opvolgende vegetatiekaarten met elkaar te vergelijken is het
mogelijk ontwikkelingen te signaleren en localiseren.Met andere
woorden, het is met behulp van sequentiële vegetatiekaarten
mogelijk weer te geven welke veranderingen waar optreden. Met
behulp van deze informatie kan het gevoerde beheer, dan wel de
effecten van een civiel- of natuurtechnische ingreep, worden
geëvalueerd of een ecologisch verantwoord beheer worden
geformuleerd. Vanwegehetbelangvanditsoort informatie inhet
kadervandemilieu-ennatuurbeheertaakvandeRijkswaterstaatis
in 1984 een vegetaiekarteringsprogramma gestart in het
Waddenzeegebied (VEGWAD).Inditprogrammazijnenaantalgebieden
opgenomen elk met een specifiek beheerprobleem. Deze gebieden
worden met een zekere regelmaat gekaarteerd, afhankelijk van de
schaalendesnelheidwaarmeedeveranderingenoptreden.
Monitoring van vegetatie met behulp van vegetatiekaarteringen
vereist dat de vegetatie-eenheden die onderscheiden worden bij
opeenvolgendekaarteringenoverdraagbaareneenduidiggedefinieerd
zijn, zodat zijgoedmet elkaarvergelekenkunnenworden.Eente
grote mate van persoonsgebondenheid bij het definiëren van
abstractevegetatietypenisdaarbijongewenst.Methetooghierop
isin1988eensamenwerkingsproject methetRINgestart.Dithad
tot doel te onderzoeken op welke manier vegetatietypen, zoals
onderscheidenwordenbijopeenvolgendekaarteringen,hetbestemet
elkaar vergeleken kunnen worden om verantwoorde conclusies te
kunnen trekken over aard en omvang van opgetreden vegetatieontwikkelingen. Dit samenwerkingsproject heeft een gefaseerde
aanpakgehad.
Fase 1 bestond uit een evaluatie van devegetatieclassificatiemethode van de MD, zoals deze tot nu toe met behulp van het
programma VEGTAB werd uitgevoerd (Dirkse en Slim 1989). Hierbij
bleekdathetresultaatvandevegetatieclassificatiesterkafhangt
vanpersoonlijkefactorenbijhetgebruikvandeverwerkingsmethode
metVEGTAB,waardoordeoverdraagbaarheid vantypenafneemt.
In fase 2 is,voortbouwend opde resultaten uit de eerstefase,
onderzocht welke software infrastructuur nodig is om voldoende
overdraagbaarheidvantypen vooreenobjectievevergelijkinginde
tijd te kunnen garanderen. Hierbij is er van uitgegaan dat de
verwerkingsmethode moet resulteren in abstracte vegetatietypen
welkegeschiktzijnvoorweergaveopeenvegetatiekaart (Hennekens
inprep).Hieruitkwamnaarvorendatdeclassificatiepro-gramma•s
TWINSPAN en FLEXCLUSvoor debewerking vanvegetatie-opnamen het
meest in aanmerking komen.Het feit dat deze programma's op dit
momenthetmeestgebruiktwordeninNederlandheefthierbijeenrol
gespeeld.
Hetinditrapportbehandeldeonderzoekvormtfase3.Indezefase
is de in fase 2 voorgestelde vegetatieclassificatie procedure
getest op de bruikbaarheid bij een kaartering op basis van
luchtfoto-interpretatie enaandehand hiervan verder aangepast.

Over het uitvoeren van analyse van vegetatieveranderingen inde
tijdwordenhieralleenenkeleaanbevelingengedaan.Dezestapzal
ineenvolgendefasenaderuitgewerktmoetenworden.

2 UITGANGSPUNTEN
Uit gesprekken met de MD bleek dat men op dit moment niet wil
werkenmeteenvasttypestelselbijdevegetatieclassificatie.
Hetuitgangspunt bijdekarteringen, zoalsdiedoordeMDworden
uitgevoerd, isdateenveldbemonsteringsschemaafgestemd opdeop
aangetroffen ruimtelijke variatie de basis moet vormen voor een
vegetatiekundige karakterisering van die ruimtelijke patronen
(bijvoorbeeldkaarteenheden).Dezekarakteriseringvandeeenheden
gebeurtdoormiddelvanhetopstellen vaneen vegetatietypologie
gebaseerd op de veldgegevens die voor de betreffende kaartering
verzameldzijn.Wileenvegetatieclassificatiemethodeopdezewijze
goed werken bijeen sequentiële vegetatiekaartering opbasisvan
luchtfoto-interpretatiedanmoet deze aaneen aantal voorwaarden
voldoen:
- Het resultaatvan declassificatiemethodemoet reproduceerbaar
zijn.Ermoetdusduidelijkzijnaantegevenhoedeclassificatie
wordtuitgevoerdzodatdezeopdezelfdewijzeherhaaldkanworden,
ook als deze voor het grootste deel geautomatiseerd is. De
subjectieve inbrengvanpersonenmoetbijdeclassificatiemethode
dus zo klein mogelijk zijn omdat dit de reproduceerbaarheid en
daarmee de vergelijking van sequentiële kaarteringen ongunstig
beinvloedt.
-Declassificatiemethodemoetrelatiefongevoeligzijnvoorkleine
verschillen in te bewerken opnamebestanden, in die zin dat de
methode bij vergelijkbare opnamebestanden afkomstig van
verschillende tijdstippen tot een overeenkomstige classificatie
moet leiden.Ditbetekent ookdatdemethodetotvrijwelgelijke
resultatenmoetkomenalserenkeleopnamenwordenweggelaten.
De classificatiemethode moet leiden tot een vegetatieclassificatie die een goede overeenkomst met voorlopig
onderscheidenfoto-eenhedenheeft.Alsditnamelijkniethetgeval
is dan kunnen de onderscheiden foto-eenheden niet goed in
vegetatiekundige termen geïnterpreteerd worden en dan valt een
belangrijkelementvandemonitoringsmethodeweg.
De classificatiemethode moet leiden tot ecologisch goed
interpreteerbare typen. De sequentiële vegetatie-kaarteringwint
sterk aan waarde naarmate de gekaarteerde veranderingen beter
ecologischteinterpreterenzijn.

Hetisduidelijkdattenbehoevevanvegetatiemonitoringmetbehulp
vandekaarteringsmethodedehierbijgebruikteclassificatiemethode
waarmogelijkmoetwordengeobjectiveerd.Eendeskundigeendaarmee
subjectieve maar zo mogelijk wel geargumenteerde en eenduidige
inbreng blijft echter noodzakelijk om tot een voor de beheerder
bruikbarevegetatiekaarttekomen.Erishiergetrachtdemethode
dusdanig te automatiseren en te standariseren dat een zo goed
mogelijkeclusterindelingvanvegetatieopnamenwordtverkregenals
uitgangspuntvoordeuiteindelijkeclassificatie.

3 MATERIAAL
Deinfase2voorgesteldewerkwijzemethodeisgeoptimaliseerden
getoetst aan de hand van een bewerking van het vegetatieopnamenbestandvandevegetatieka^rteringvanTEXEL.
Voor de vertaling van het classificatieresultaat naar het
kaartbeeld is een deelgebied, te weten de Hors, uit de
vegetatiekaart genomen. Deze keuze is gemaakt op basis van de
aanwezigheidvanmeerderelandschapstypen,zodatderesultatenvan
de classificatie bij een groot aantal vegetatietypen kon worden
bekekenenhetfeitdatditdeelgebied eengoedvoorbeeld isvoor
de gevolgde procedure bij de vervaardiging van vegetatiekaarten
doordeMD.

4KEUZEVAM DETEGEBRUIKEN CLASSIFICATIEPROGRAMMA'S
Uit de resultaten van fase 2 werd duidelijk dat een divisieve
classificatietechniek zoals TWINSPAN te prefereren is boven een
agglomeratievezoalsFLEXCLUS,alshetomeengrootaantalopnamen
gaatvanverschillendevegetatietypen.Dit isbijdeopnamenten
behoevevandevegetatiekarteringen vandeMDmeestalhetgeval.
Bij een klein aantal opnamen van meer homogene vegetatie is
FLEXCLUSteprefereren.Dezezoudusgebruiktkunnenwordennadat
metTWINSPANkleinereclustersvanopnamenzijngemaakt.
Bijeeneersteclassificatievandegenoemdevegetatieopnamenmet
behulpvanTWINSPANendaarnaeenverdereclassificatiebinnende
op hogere niveau's onderscheiden clusters met FLEXCLUS, zoals
voorgesteld infase2,bleekhetuiteindelijkeresultaatsterkaf
tehangenvandepreciesgevolgdemethode.Metnamebleekdatde
matewaarinclustersmetTWINSPANwerdenopgedeeld,alvorensdeze
met FLEXCLUS verder bewerkt werden, een vrij grote invloed kon
hebbenopdeuiteindelijkeresultaten.Hierbijishetmoeilijkom
criteria te geven over hoe ver een eerste classificatie met
TWINSPANmoetgaan,ookalomdatditpervegetatietypeandersis.
Duidelijk is dat dit de reproduceerbaarheid van de
classificatiemethode niet ten goede komt. De situatie wordt nog
minder goed reproduceerbaar als men bij de classificatie met
FLEXCLUS ook nog relocaties van opnamen toestaat tussen door
TWINSPANonderscheidenclusters.
VerdermoetenbijhetprogrammaFLEXCLUSveelinteractievevragen
worden beantwoord en hiermee is er ruimte voor een grote
persoonsgebondeninbreng.Geletopdematevanreproduceerbaarheid
isdaarombeslotenomeersttekijkeninhoeverreeenbevredigende
classificatie met alleen het programma TWINSPAN kon worden
uitgevoerd.

5 OPTIMALISATIE VAN DE VEGETATIECLASSIFICATIEMETHODE
Inhetverdere onderzoek isde classificatiemethodemet TWINSPAN
uitgewerkt en geoptimaliseerd. Hierbij is gekeken of de methode
voor de eerder aangegeven doeleinden aanmerkelijk kon worden
verbeterd door:
-eenvoorbewerkingvanhetopnamebestandalvorensteclassificeren
met TWINSPAN;
- optimalisatie van de instelling vanhet programma TWINSPAN;
-eennabewerkingvandeclassificatiediemetTWINSPANisgemaakt.
Bij de nu volgende bespreking van de uitgewerkte methode is
onderscheidt gemaakt tussen dezedrie onderdelen.
5.1 VOORBEWERKING
Allereerst moeten de opnamegegevens zoals aangeleverd door de MD
geschikt worden gemaakt als invoer voor het programma TWINSPAN.
Hiervoor moeten ook de bedekkingscategoriën worden omgezet. De
uitkomst van de classificatiemethode met behulp van TWINSPAN is
gevoelig voor een aantal eigenschappen ineenopnamebestand. Voor
zover dit niet wenselijk is, is dit in een aantal gevallen te
verhelpen door eenverdere voorbewerking vanhet opnamebestand.
5.1.1 Conversie naar 'Cornellcondensed format' bestand.
Om als input voor TWINSPAN geschikt te zijn moeten de
opnamengegevens in een zogenaamde Cornell condensed formatfile
staan. (DeconversievanVEGTABtabellennaareenCornellcondensed
formatfile is voor dit onderzoek uitgevoerd met een hiervoor
geschreven conversieprogramma.) Belangrijk hierbij is dat de
bedekkingen van de soorten voor TWINSPAN numeriek moeten worden
aangegeven. Hiervoor zijn de bij de MD gehanteerde
bedekking/abundantie-categoriënbijditonderzoekomgezetnaareen
procentuele schaal volgens tabel 1. De in TWINSPAN gehanteerde
splitsingsniveau's (zieverderop) sluiten aan opdeze procentuele
bedekkingswaarden.
tabel 1. Omzetting van MD-bedekkingscategoriën naar procentuele
bedekkingswaarden.
bedekkingssymbool
r
p
m
a
2
3
4
5
6

%
1.0
3.0
3.0
3.0
7.5
17.5
37.5
62.5
87.5

5.1.2 Samenvoegenvanonderscheidensoorten
BijdeeerstebewerkingenvanhetopnamebestandvanTEXELbleekdat
daar waar één soort onder meerdere soortnamen voorkwam de
classificatiehierdoorsterkwerdbeinvloed.Ditisinzeersterke
mate het geval waar deze elkaar uitsluiten en zeer frequent
voorkomen.ZowasditbijvoorbeeldhetgevalwaardesoortGewoon
gaffeltandmos(Dicranumscoparium)ineengrootdeelvandeopnamen
met deze soort onder een afwijkende naam (Dicranum spec.) stond
opgegeven.Hetcritischdoorlopenvandeuiteindelijkesoortenlijst
en het eventueel samenvoegen van gehanteerde soortnamen of
eventueel moeilijk teonderscheiden taxa,diedoor verschillende
opnemers anderswordengedetermineerd, isdaarom noodzakelijk om
toteengoedeclassificatietekomen.
5.1.3 Verwijderenvansterkafwijkendeopnamen
DeclassificatiemetbehulpvanTWINSPANbleekverdergevoeligvoor
opnamenmetweinigsoorteneneensterkedominantievaneensoort
dieinhetverdereopnamebestandnietofnauwelijksvoorkomt.Deze
opnamenkunnenineersteinstantiehetbesteuithetbestandworden
verwijderdalvorensmetTWINSPANeenclassificatieuittevoeren.
BijeeneersteTWINSPANbewerkingkomendezevaakalsnel ineen
apartkleinclusterterecht.Ookkanheteengoedhulpmiddelzijn
om deze "outliers" op te sporen met een ordinatie, waarbij de
eerstetweeofdrieassen inbeschouwingwordengenomen.Bijdit
onderzoekisditgedaanm.b.v."Detrendedcorrespondenceanalysis"
met het programma CANOCO. Deze sterk afwijkende opnamen werden
verwijderduithetopnamebestandwaardebewerkingmetTWINSPANmee
werd uitgevoerd. Het betrof hier drie opnamen, waaronder
bijvoorbeeldeenopnameuitdehelmduinenmeteensterkedominantie
van Loogkruid, die in alle andere opnamen ontbrak,met eenpaar
anderesoortenvanstikstofrijkemilieu's.
5.1.4
Opdeling van het opnamenbestand aan de hand van
vegetatiestructuur
Bij de classificatie konden de struikvegetaties niet goed
gescheiden worden van de kruidvegetaties, zelfs als bomen en
struiken zwaarder werden gewogen bij de classificatie. Dit werd
veroorzaakt, doordat in een aantal gevallen vrijwel dezelfde
kruidvegetatie met en zonder struikvegetatie voorkwam. Als
voorbeeldenkunnenhierduinrietvegetatiesmetofzonderDuindoorn
(Hippophae rhamnoides) en moerasvegetaties met of zonder Grauwe
wilg(Salixcinerea)wordengenoemd.Ditprobleemhangtnietdirect
samen met de hier gebruikte classificatietechniek, want andere
classificatietechniekenlatenhetzelfdeprobleemzien.Alsmendit
onderscheidtochalsbelangrijk zietuitvegetatiekundigoogpunt,
omdathetbijvoorbeeld zeer sterknaarvorenkomtbijluchtfotointerpretatie,wordthier aanbevolen omvoordat declassificatie
metbehulpvanTWINSPANwordtuitgevoerd,devegetatieopnamenaan
dehandvandevegetatiestructuur indriehoofdgroepentedelen:
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-Kruidvegetaties(Vegetatieszonderduidelijkontwikkeldeboom-en
struiklaag);
- Struweelvegetaties (Vegetaties met een duidelijk ontwikkelde
struiklaag,maargeenboomlaag);
Bosvegetaties (Vegetaties met een duidelijk ontwikkelde
boomlaag).
Op elk van deze hoofdgroepen wordt dan elk afzonderlijk een
classificatiemetTWINSPANuitgevoerd.Deopdelingvindtplaatsaan
dehandvaneigenschappenvandevegetatieindevegetatieopnamen
enkanalsdeeerstestapvandeclassificatiewordengezien.
Bijditonderzoek isdehierbovenaangegevenstapookgevolgd.

5.2VEGETATIECLASSIFICATIEMETTWINSPAN
Hier zal niet indetail worden ingegaan op demanier waarophet
programmaTWINSPANwerkt.HiervoorwordtverwezennaarHill(1979).
Voor een overzicht van de vragen die men in het programma moet
beantwoorden alvorens deze een classificatie uitvoert wordt
verwezennaarHennekens (inprep.).Erwordthiervolstaanmeteen
korteuitleg,dienodigisomhetvervolgtekunnenbegrijpen.
DemethodevanclassificatiedoorhetprogrammaTWINSPANberustop
eendivisieveclassificatie.Hetopnamebestandwordtopgedeeldin
tweeclusters.Bijdevolgende stappenwordtelk cluster opzijn
beurtweeropgedeeldintweeclusters.Ditprocesherhaaltzicheen
optegevenaantalkeëé\.Hiermeekomt^tevenseenhiërarchieinde
classificatie. Het opslitsen van een cluster gebeurt telkens in
driestappen:
-Primaireordinatie;metdeopnamenvaneenoptesplitsencluster
wordt een eerste ordinatie uitgevoerd volgens de "Reciprocal
Averaging"methode.
-Verfijndeordinatie;ditiseenaangepasteordinatieopbasisvan
depreferentiediesoortenvooreenvanbeidezijdevandeprimaire
ordinatie-as hebben. De hieruit verkregen ordinatie-as wordt in
twee gelijke delen verdeeld, zodat de hierbij gevormde clusters
allebijevenveelvariatiebevatten.Deverfijndeordinatiebepaald
dus voor het grootste deel de opdeling in twee clusters, met
uitzondering van de toewijzing van een aantal opnamen die als
grensgevallen zijnoptevatten.Dezewordentoegewezen opbasis
vaneenderdeordinatie.
-Indicatorordinatie;Dezeordinatievindtplaatsopbasisvaneen
dehoogstpreferente soorten:de indicatorsoorten. Hierbijwordt
getracht de uit de verfijnde ordinatie verkregen deling te
beschrijven aandehand van zoweinigmogelijk indicatorsoorten.
Maar tevens worden mogelijke grensgevallen op basis van hun
indicatorscoretoegewezenaanéénvanbeideclusters.
Dezemethodekannietdirectmetkwantitatievegegevenswerken.Om
tochrekeningtekunnenhoudenmetdebedekkingvansoortenwerkt
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TWINSPAN met presentie in bedekkingsklassen (ook wel genoemd:
"abundantietredes"). Elke soort wordt daarvoor opgedeeld in een
aantal pseudosoorten, die corresponderen met bedekkingsklassen.
Dezebedekkingsklassenkunneninhetprogrammawordeningesteldaan
de hand van splitsingsniveau's ("cutlevels"). In feite werkt
TWINSPAN niet met de soorten maar met deze pseudosoorten. Bij
voorkomenvaneenpseudosoortvaneenhogebedekkingsklassekomen
automatischookallepseudosoortenvandelagerebedekkingsklassen
voor.Eenpseudosoortdieeenhogebedekkingvaneensoortaangeeft
kanalspreferentofzelfsalsindicatoroptredenendaarmeewordt
debedekkingswaardeindicatiefvooreenonderscheidencluster.Het
aangeven van het aantal bedekkingsklassen en de grenzen hiervan
bepaald-inwelkematedebedekkingvansoortenindeclassificatie
wordtSheegewogen en bepaal^-in sterke mate de uitkomst van de
classificatie.

5.2.1 Keuzevandeinstellingen inTWINSPAN
ErisbijdebewerkingvanhetopnamebestandvanTEXELonderzocht
op welke wijze de classificatiekon worden geoptimaliseerd door
andereinstellingendandedefaultinstellinginTWINSPANtekiezen.
Demeeste instelvariabelen blekenbijeenanderewaarde niettot
eenbetereclassificatieteleiden.Ineenaantalgevallenwerden
bij andere waarden voor een deel van de clustering betere
resultatenverkregenmaarvooreenanderdeelslechtere,zonderdat
goedwasaantegevenwanneerdittotbetereresultatenkonleiden.
Hiervolgteenkortebesprekingvanelkvandebekekenenmogelijk
te wijzigen onderdelen van de instelling van het programma
TWINSPAN.
-Minimumgroepsgrootte voorverder deling (default= 5).Ditwas
eenredelijkegroottevoordemeestesituaties.Kleinereclusters
konden in de meeste gevallen toch niet zinvol worden opgedeeld,
maarietsgroterevaaknogwel.
-Maximum aantal indicatorsoortenper deling (default= 7).Deze
had vrijwel geeneffect opdeeigenlijke classificatie.TWINSPAN
volstaat indemeeste gevallen metminder alshiermee de deling
goedkanwordenbeschreven.
-Maximum aantaldelingsniveau's (default 6,er zijndanmax.2 6
clusters). Het aantal nog zinvolle splitsingsniveau's is
afhankelijk van het aantal opnamen dat bij de classificatie
betrokkenis.(Bijgrotereopnamebestandenvan800ofmeeropnamen
kanhetbestemeer(8)splitsingsniveau'swordengekozen.Ditleidt
totviermaalzoveelclusters.)
-Hettoekennenvangewichtaanniveau'svanpseudosoorten (default
alle hetzelfde gewicht). Het zwaarder laten meewegen van een
bepaaldeniveauvanpseudosoorten (bedekkingscategorie)leiddetot
sterk variabele resultaten bij verschillende vegetatietypen en
meestalniettoteenbetereclassificatie.Hierisinhetvervolg
steedsgewerktmetdedefaultinstelling.Demanierwaaropbedekking
wordtmeegegewogenbijdeclassificatiekanbetergeregeldworden
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bijdeinstellingvanabundantietreden (zieverderop).
- Indicatorpotententiëel voor de verschillende abundantietredes
(defaultallepseudospeciesabundantietredeskomenalsindicatorin
aanmerking).Dithadweiniginvloedopdeeigenlijkeclassificatie.
Er ishierverder dedefault instelling aangehouden.Wellicht is
het beter om alleen presentie van een soort als indicator te
gebruiken als van een belangrijke soort onbetrouwbare
bedekkingschattingen zijn gegeven. In dat geval kan de
indicatorpotentiëel van de laagste abundantietrede op 1 worden
gesteldenalleandereop0.
- Het uitsluiten van soorten als indicator. De eigenlijke
classificatiewordthierdoornauwelijksbeinvloed.Hierzijngeen
soortenalsindicatoruitgesloten.
- Het toekennen van gewicht aan bepaalde soorten. Bij het
opnamebestandvanTexelisgetrachtdoorhettoekennenvaneentwee
maal zogrootgewicht aanboom-enstruiksoorten destruweel-en
bosvegetatiesbeterteonderscheiden.Ditleverdegeenbevredigend
resultaat op. Als men vegetatiegroepen op grond van aan of
afwezigheidvanboomenstruiklaagwilscheidenkandithetbeste
wordengedaan ineenvoorbewerking,voordatdeclassificatiemet
TWINSPANwordtuitgevoerd (zievoorbewerking). Inhetvervolg is
geenextragewichttoegekend aanbepaaldesoorten.
-Hetinstellenvanabundantietredes (cutlevels).
Verreweg de meeste invloed op de uitkomst van de classificatie
heeft de instelling van de abundantietredes voor pseudosoorten.
Hiermee wordt aangegeven in hoeverre met verschillende
bedekkingswaarden van soorten bijdeclassificatierekening moet
wordengehouden.Veeltijdisbijditonderzoekbesteedomhiervoor
een optimale instelling te vinden, welke leidt tot een bij de
kaarteringgoedbruikbareclassificatie.
Dit is getoetst aan de mate waarin de classificatie van het
opnamebestand van Texel enerzijds overeenkwam met de bij de
fotointerpretatie onderscheiden eenheden en anderzijds met de
ecologische
interpreteerbaarheid
van
de
onderscheiden
opnameclusters. Dit laatste isgedaan aan de hand van bestaande
ecologisch goed te interpreteren vegetatieindelingen. De
classificatie isnietdirectvergelekenmetdehuidigebijdeMD
gehanteerde classificatiemethode andersdan dat declassificatie
metTWINSPANwatbetreftdezetoetsingscriteriatotsoortgelijkeof
betereresultatenmoestkomen.
Het effect van een groot aantal verschillende abundantietredeinstellingen isbekeken.Hierbij isnatuurlijk rekening gehouden
metdebijdeopnameonderscheidenbedekkingscategoriëen (ziebij
voorbewerking,tabel 1).Hetbleekdatdedefault instelling van
TWINSPAN (0% 2% 5% 10% 20%) over het algemeen een slechte
overeenkomst met devoorlopig onderscheiden fotokaarteenheden te
ziengaf.Dithangtwaarschijnlijkvooreengrootdeelsamenmetde
aardvanhetopnamemateriaaldatvoorhetgrootstegedeeltebestaat
uit opnamen met één of meerdere dominante soorten (vergelijk
bijvoorbeeld soortenrijke kalkgraslandopnamen, waar weinig
dominante soorten in zitten). Het bleek dat met name het
onderscheidtusseneenbedekkingmeerenminderdan2%endievan
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meerenminderdan50%zinvolis.Verderbleekdatbijeenrelatief
heterogeen opnamebestand (de hogere niveau*s) vooral aan- of
afwezigheid van soorten belangrijk was en soorten met lage
bedekkingeneenbelangrijkerolspelenbijeengoedeclassificatie.
Bijeenrelatiefhomogeenopnamebestand (demeestelagereniveau's)
speelt de dominantie van soorten een belangrijkere rol bij een
goedeclassificatie.
Vandeonderzochteabundantietrede-instellingenbleekdeinstelling
'0%2%15%50%'overhetalgemeenhetbestetevoldoenbijeenmeer
heterogeenopnamebestand(overeenkomendmethetonderscheidttussen
debedekkingscategoriegroepenr,p+m+a+2,3+4en5+6).Bijeenmeer
homogeenopnamebestandbleekdeinstelling '0%2%10%25%50%'over
het algemeen het beste te voldoen (overeenkomend met de
bedekkingscategoriegroepen r,p+m+a+2,3,4en5+6).
Hierbij moet worden opgemerkt dat bij het gebruik van meer
abundantietredeseneenzodanigedefenitievandebovenstedaarvan,
dat deze dominantie weerspiegelt, de classificatie over het
algemeen meer overeenkwam met de voorlopig onderscheiden
fotokaarteenheden. Het was echter niet zo, dat als dominantie
hierinzeersterktotuitdrukkingkwam,eennogbetereovereenkomst
tussenbeidewerdverkregen.Hetminder sterk latenmeewegenvan
dominantie bij de abundantietrede-instelling, zoals bij de
hierboven gegeven instellingen leidde meestal tot een grotere
ecologisch interpreteerbaarheid van de classificatie. Bij de
hierboven gegeven instellingen is met beide criteria evenveel
rekeninggehouden.Zijlietenookopbasisvanbeidecriteriaeen
overeenkomstigenvaakbeterbeeldziendandetotnutoebijdeMD
gehanteerdeclassificatiemethode.
De over het geheel gezien beste classificatie welke een goed
uitgangspuntvormtvooreenverdereanalysewerdverkregendooreen
eersteclassificatiemeteenabundantietrede-instellingvan '0%2%
15% 50%' waarmee het opnamebestand in kleinere bestanden werd
opgedeeld, zoals opnamen van duinheiden, helmduinen,
duingraslanden, buntgrasduinen, rietvegetaties etc., en een
clasificatievandezebestandenmeteenabundantietrede-instelling
van '0% 2%10%25%50%'.
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5.3 NABEWERKING
5.3.1 Samenvoegenvanclusters
Eennadeelvandevegetatieclassificatie metTWINSPAN isdatdit
programmahetopnamebestandeenintestellenaantalmalenopdeelt,
ongeacht de mate waarin de gevormde deelclusters van elkaar
verschillen. Erwordt geen "stopping rule" gehanteerd. Erwordt
alleeneerdergestoptmetopdelenindieneenclustergroottekleiner
is dan een in te stellen aantal opnamen. Dit betekent dat met
TWINSPANvaakmeerclusterswordenonderscheidendanmeestalzinvol
is.Ermoetendusweerclusterswordensamengevoegd.
Men kande criteria diehierbij eenrol zoudenkunnen spelen in
externeeninternecriteriaverdelen (Jongmanetal.1987).
Onderexternecriteriavaltdeecologischeinterpreteerbaarheidvan
denogteonderscheidenclusters.Debeoordelingvandeclustering
opbasisvandezeexternecriteriavaltnietgoedteautomatiseren
envergteenanalysevaneenvegetatiekundige.
Wel goed mogelijk lijkthet om ineerste instantie opbasisvan
internecriteria tebepalentothoever eenopdeling inclusters
zinvol is (omdaarna een analyse vanhet resultaat opbasisvan
externecriteriauittevoeren).Internecriteriahebbenbetrekking
op dezelfde kenmerken van de vegetatieopnamen, die bij de
classificatie betrokken zijn. Voor een divisieve classificatie
zoals met TWINSPAN komt dit neer op een stopregel ("stopping
rule"), die bepaalt tot hoe ver een opnamebestand in eerste
instantie wordt opgedeeld (Lambert en Williams, 1966 ;Pielou,
1977).
IndeTWINSPAN-outputzijneenaantalaanwijzingentevindenomte
beoordelenofeendelinggoedverlopenisofniet.Teneerstewordt
hierinbijelkedelingeeneigenwaardegegevenwaaraankanworden
afgelezenhoegrootdebetrouwbaarheidisvandeprimaireordinatie
op basis waarvan in TWINSPAN de voorlopige eerste deling is
gemaakt.Verderkanmen indeuitgebreide outputkijken naarhet
aantal "misclassified" opnamen, dat aangeeft hoe goed de
classificatie kan worden beschreven aan de hand van
indicatorsoortenendatdusookietszegtoverdeduidelijkheidvan
dedeling.Hetgebruikvaneenvanbeidewaardenalsstopregelof
een afgeleide daarvan gaf geen goede resultaten. Het bepalen of
alle delingen zinvol zijn, blijft daarmee aan externe criteria
gebonden en tijdrovend. Het staat daarmee open voor een grote
persoonlijke inbreng,wat de reproduceerbaarheid van de methode
niettengoedekomt.
Hetisdaarombeteromeenandermaniertegebruikenomtebepalen
tothoeverhetopnamebestandineersteinstantiezinvolkanworden
opgedeeld.Hierisgekozenvooreenstopregelgebaseerdopdemate
waarin tweedeelclustersvan elkaarverschillen tenopzichtevan
het verschil dat bestaat binnen de deelclusters. Dit kan worden
uitgedrukt ineen clustersimilariteitsindex (ziehiervoor verder
bijlage 1.).Aan de hand van de waarde van deze index bij elke
deling isbepaaldwelkeopdelingvanclustersineerste instantie
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nog kon worden geaccepteerd. Hierbij bleek dat een indexwaarde
groter dan 0.75 over het algemeen duidde op een niet zinvolle
deling,zodatdezegrensals stopregel isaangehouden.Ditbleek
voor hetopnamebestandvanTexelte leidentotgoederesultaten,
welkealsbasiskondienenvooreenverdereanalyseopbasisvan
vooralexternecriteria.
5.3.2 Hetrelocerenvanopnamen
Eentweedenabewerking,diebijdeclassificatiekanplaatsvinden
ishetreloceren(verplaatsen)vanopnamenvanheteneclusternaar
het andere,alsditeenbeterclassificatiebeeld oplevert.Eris
gekekenofditdeelsteautomatiserenvalt.Ditisgedaanmethet
programmaFLEXCLUSwaarindemogelijkheidaanwezigisomopnamente
relocerenopbasisvansimilariteit.Hierbijbleekdatvooralals
menveelkleineclustershad,opnamenvaneenclustersomsvande
ene kant van de tabel helemaal naar de andere kant werden
gereloceerd. Eenvan de achterliggende oorzaken hier isdat een
deel van de kleine clusters is onderscheiden op basis van het
voorkomenvanstoringssoortenmeteenbredeecologischeamplitude
die in meer vegetatietypen voorkomen. Met een geautomatiseerde
relocatie komen opnamen uit verschillende vegetatietypen met
dergelijke soorten snel bij elkaar, wat niet altijd een beter
resultaatoplevert.Eenandernadeelisdatdehiërarchiediedoor
TWINSPANindeclassificatieisaangebrachtsnelverlorengaat.Dit
zou voorkomen kunnen worden door relocaties alleen te laten
plaatsvinden op lagere classificatieniveau'stussen clustersdie
dichtbijelkaarstaan.HierheefthetprogrammaTWINSPANopbasis
vanovereenkomstenvanclustersechteraleenkeuzeaangebracht.Er
kan hier dan ook beter met een andere instelling in TWINSPAN
gewerktwordendanachterafopbasisvaneenietsandersberekende
overeenkomst tussen opnamen een andere deling te maken, omdat
daarmee ook de reproduceerbaarheid een stuk minder wordt. Wel
zouden hier op basis van externe criteria een aantal opnamen
gereloceerd kunnen worden, wat tot een beter te interpreteren
classificatiebeeld kan leiden. Een inbreng van vegetatiekundige
kennis blijft dan noodzakelijk en de methode daarmee
persoonsgebonden. De reproduceerbaarheid wordt minder als men
relatiefveelopnamengaatreloceren,zodathetaantalrelocaties
hetbestelaaggehoudenkanworden.
Alsrelocatieswordenuitgevoerdkandithetbestealsvolgtworden
gedaan:
Opbasisvandesimilariteitvaneenopnamemetopnamenbinnenzijn
eigencluster endievannauwverwanteclusterswordteenaantal
opnamen geselecteerd, waarbij relocatie mogelijk tot een beter
classificatieresultaatzalleiden.Menkandezeookselecterenop
basisvandeTWINSPANoutput,omdatditinhetalgemeen"borderline
opnamen" zullen zijn, welke bij elke deling als zodanig staan
aangegeven.Opbasisvanvegetatiestructuurgegevensofsynecologie
wordendezeopnamendaneventueelgereloceerd.Uitdepraktijkzal
verdermoetenblijkenhoedezestapverder isteformaliseren.
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6 CONCLUSIES
1 De methode voor vegetatieclassificatie bij sequentiële
kaarteringen op basis van luchtfotointerpretatie, zoals eerder
voorgesteld (Hennekensinprep.)/kongeschiktwordengemaaktvoor
toepassing bijRWS.Het ismogelijk ommet eenvoorhetgrootste
deelgeautomatiseerdeclassificatiemethodeeengoeduitgangspuntte
krijgen voor een verder vooral op vegetatiekundige kennis
gebaseerdeanalysevanteonderscheidenvegetatietypenendaarmee
tekomentoteenvoordekaarteringgeschikteindeling.Hiermeekan
tevensveelarbeidstijdbespaardworden.Eencritischeanalysevan
de resultaten door een vegetatiekundige blijft echter ten alle
tijdenoodzakelijkvoordelaatstestapwaarbijdeclassificatieop
basisvanecologischekennisverderwordtbewerkt.
2 Hierbij bleek dat een('voor
bewerkingxvan het opnamebestand
noodzakelijkwasommethetpr-ogxasaaa-^TWINSPANoptimaleresultaten
tebereiken.Bijdezevoorbewerking moetentaxadie,doordat zij
nietaltijdgoedgedetermineerdkondenwordenofnietaltijdtotop
hetzelfde niveau zijn onderscheiden, onder verschillende namen
staan aangegeven worden samengevoegd en sterk afwijkendeopnamen
wordenverwijderd.Indienmenookdevegetatiestructuuropeen"hoog
niveuawil latenmeetellen iseenopdeling inkruid-, struik-en
boomvegetaties bij de voorbewerking ook noodzakelijk. Deze
deelbestandenkunnendanapartmetTWINSPANwordenbewerkt.
I

3MeteendaarnauitgevoerdebewerkingmetTWINSPANkanmetdein
dit rapport aangegeven instelling een classificatie worden
verkregen welke een goed uitgangspunt vormt voor verdere
verwerking.BijbewerkingmetFLEXCLUSiserteweinigmogelijkheid
voorstandarisatieenteveelruimtevoorpersoonlijkeinbrengwat
tenkostegaatvandereproduceerbaarheid vandeclassificatie.
4 De uitgangssituatie voor verdere bewerking kon nog verbeterd
worden door het gebruik van een geprogrameerde stopregel. Deze
stopregel kan gebruikt worden als een hulpmiddel om het grote
aantaldoorTWINSPAN onderscheiden clusters terug tebrengentot
watopbasisvaninternecriteriagoedvanelkaarteonderscheiden
is.
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7AANBEVELINGENVOORHETGEBRUIKVANVEGETATIECLASSIFICATIEMETHODEN
BIJTIJDREEKSANALYSE.
Tijdreeksanalyseenkelgebaseerdopdevegetatieopnamendiegemaakt
wordenbijdevegetatiekaartering isbijdedoorde MD gevolgde
methode niet goed mogelijk (zie Dirkse & Slim 1990).
Tijdreeksanalyse op basis van een vergelijking van vegetatiekaartenismetgebruikvaneenGISvrijgemakkelijkuittevoeren.
Voor de interpretatie van de gemeten veranderingen is de
overdraagbaarheid van de bij de verschillende kaarteringen
onderscheidenvegetatietypenzeerbelangrijk.Deinterpretatiezal
moeilijker worden naarmate de bij de verschillende kaarteringen
gebruikteclassificatiessterkervanelkaarafwijken.Ditheeftmet
namegevolgenvoordenauwkeurigheidwaarmeeveranderingenkunnen
wordenaangetoond.
Metdeinditrapportaangegevenmethodezijnmethetterugdringen
vandepersoonsgebondenheid enmetdegrotere reproduceerbaarheid
van de classificatiemethode grotere overeenkomsten te verwachten
tussenclassificatiesvanopnamebestandenvanverschillendejaren
uithetzelfde gebied.Tochblijftvooreengoede indelingvande
afzonderlijkeopnameneendeskundigemaartevenspersoonsgebonden
inbreng wenselijk. De classificaties zullen nooit helemaal tot
dezelfdetypeindeling leiden.Inverbandmetdeoverdraagbaarheid
van de klassen bij de verschillende kaarteringen kunnen hier de
volgendeaanbevelingenwordengedaan.
-Het_bewaren__vandehiërarchieindeclassificatiedoorniette
veél^reïocatiestussenclustersuittè~voeren.Hetisnamelijkniet
te verwachten d a t a l l e onderscheiden vegetatietypen bij
verschillendeclassificatiesoverdraagbaarzijn.Opeenhoogniveau
indehiërarchiezalditmeestalwelhetgevalzijn,opeenlager
niveauminder.
- Hetvergelijkenvan sequentiële gegevens doordeyersçhillende
opnamebestanden^samen teTvoegenen te bewerken met de hier
aangegeven classïfïcatïemethode. Het probleem van de
overdraagbaarheidvandetypeisdanopgelostdooralleopnamenin
hetzelfdetypestelselondertebrengen.HeJL_zaldanechterminder
zinvolzijnopbijelke_a£zonderlijkerondeeenvegetatiekaartte
makengebaseerdopalleendeopnamenvandieronde.
Alsditeenprobleem vormtkanbetergewerktwordenmeteenvast
vegetatietypestelsel,dat speciaal istoegesnedenophetgebruik
va"nlüchtfotointerpretatiebijdekaarteringen,deschaalhiervan
endeveranderingendiemenwilkunnenvaststellen.Voorwaardeis
ectïtërwel dat drez<eniet te grof is (i.v.m. nog te detecteren
veranderingen)oftestar (i.v.m.nieuwoflokaalteonderscheiden
vegetatietypen). Dehier aangegeven classificatiemethodekan een
goedhulpmiddelzijnbijhetontwikkelenvaneendergelijkstelsel.
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BIJLAGEI : DECLUSTERSIMILARITEITSINDEX
Eenstopregelkangebaseerdwordenopdematevanverschiltussen
de twee te onderscheiden deelclusters maar ook op de mate van
homogeniteitbinnendedeelclusters.Hetbestekunnenbeidehierbij
betrokkenworden.Zokanhetzinvolzijnomdeelclustersdievrij
sterkvanelkaarverschillenteonderscheidenondanksdatzezeer
heterogeenzijn.Ookkanhetzinvolzijnomdeelclustersdieweinig
vanelkaarverschillentochteonderscheidenalszesterkhomogeen
zijn. Hier is een stopregel als voorbeeld genomen en is niet
getrachtdebestwerkendestopregeltezoeken.
Bijhetuitwerkenvaneenstopregelwordthiernauwaangeslotenop
de methode die elders voor met name agglomeratieve clusteringtechniekenisuitgewerkt (Hogeweg1976;Popmaetal.1983),hoewel
daarineersteinstantiewordtuitgegaanvanoptimalisatievanhet
totaalteonderscheidenaantalclusters.
Hierbijwordtdestopregelgevormddoordematewaarindegevormde
deelclustersopelkaarlijkeninverhoudingtotdehomogeniteitin
deze deelclusters. De mate waarin de gevormde deelclusters op
elkaarlijkenwordthierexternesimilariteitgenoemdendezewordt
bepaaldaandehandvanhoeveeleenopnameuithetenedeelcluster
gemiddeld lijkt op een opname uit het andere deelcluster. De
externe similariteit tussen twee deelclusterswordtgedefinieerd
alsdegemiddeldewaardevanallesimilariteitcoëfficiententussen
opnamenuitditdeelclustermetopnamenuithetanderedeelcluster.

ES

= (E

M N
2S(mi ,ni ))/ (M*N)
i=lj=l

M =aantalopnamenindeelclusterM
N =aantalopnamenindeelclusterN
m =dei-de opnameinclusterM
n =dej-deopnameinclusterN
Sfn^,nj)=desimilariteitscoëfficientvoordeopnamenn^ ennj
Dehomogeniteitvaneendeelclusterwordthierinternesimilariteit
genoemd enwordtbepaald aandehandvanhoeveeleenopnameuit
dit cluster gemiddeld lijkt op een andere opname uit hetzelfde
cluster.Deinternesimilariteitvaneenclusterwordtgedefinieerd
als de gemiddelde similariteitscoëfficient van alle mogelijke
opnameparenbinnendatcluster.

IS = (S

M-l M
ESfm^HLj))/Sk
i=lj=i+l

M-l
k=l
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Als similariteitscoëfficient ishier de Sintilariteitsratio (Ball
1966)genomen,omdatdezegemakkelijk metbehulpvan FLEXCLUSte
berekenwas.Inprincipekanhierbetereenanderewordengebruikt,
waarbijookpseudospecieswordengehanteerd,zoalsinTWINSPAN.De
Similariteitsratiowordtalsvolgtberekend:

SR

=s (YkiYkj> / ( s Yki2 +s Ykj2 -s (YkiYkj))

waarbijy ki deabundantie isvansoortkinopnamei.
Alsstopregelwordtnudeclustersimilariteitsindex (CSI)gebruikt.
Oeze wordt berekend uit de verhouding tussen de externe
similariteitendeinternesimilariteitvandebeidedeelclusters,
waarbijgewogenwordtnaarhetaantalopnamen ineendeelcluster
omdatkleineclustersandersteveelinvloedhebben.

CSIi;j =ES/ (wi*ISi+Wj*ISj)
wt=N/(N+M),Wj=M/(N+M)
EenwaardevanCSIbenedende0.5geefteengoededelingaan,een
waarde boven de 0.9 een zeer slechte. Bij een deelcluster van
slechts1opnamekandezenietwordenberekend.
Het gebruik van een dergelijke clustersimilariteitsindex als
stopregel werkt niet zonder meer goed. Een stopregel moet goed
overeenstemmenmetdeclustermethodewaarbijdezegebruiktwordt.
(Jongmanetal.1987)
Ditbetekent onderanderedatdeclusteropdelingm.b.v. TWINSPAN
ookgoedovereenmoetenkomenmetzolaagmogelijkewaardenvande
clustersimilariteitsindex. Ditbleekhiermethet gebruikvande
similariteitsratio als similariteitscoëfficient vrij goed het
geval.Ditheeftzijnweerspiegelinginhetaantalclustersdatbij
een bepaaldegrenswaarde nog onderscheiden wordt.Hetblijktwel
sterkafhankelijkvandeabundantietredesdieinTWINSPANingesteld
worden,dusdematewaarindebedekkingbijdeclassificatiewordt
meegewogen.Bijdehiergehanteerdeinstelling '02102550'bleek
dit in verhouding tot andere instellingen ook goed overeen te
stemmen (zietabel2)
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Tabel 2:Het aantal op basisvan de stopregel (CSI> 0.75)
nog te onderscheiden clusters bij de classificatie van
heidevegetaties metverschillende abundantietrede-instellingen in
TWINSPAN.
splitsingsniveau's
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
10
2
25
2
50
2
10
50
2 5 10 25
2 5 10
50
2 5
25 50
2
10 25 50
5 10 25 50
2 5 10 25 50
5 10 25 50 75

aantal onderscheiden clusters
9
11
11
12
13
16
15
12
18<
19
17
17
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BIJLAGEII:Hetprogramma CLUSSIMvoorhetberekenen
vanclustersimilariteit.
Het programma isgeschreven inFORTRAN (voor Microsoft FORTRAN
compilervoorMS-DOSversie4.0).Hetprogrammaleesteentabelmet
opnamenummerenclusternummer(*.PUN)inafkomstigvanTWINSPANen
eenbestandmetsimilariteitsratio's(*.MAT)(hieraangemaaktmet
het programma FLEXCLUS). Er wordt een tabel geproduceerd met
achtereenvolgenshetnummervanhethoofdcluster,denummersvande
deelclustersendeclustersimilariteitsindex.
PROGRAMclussim
C
C
C
C
C
C
C
C

1******************************************************1
!*
*!
!*
RIN-BOTANIE
*!
!*
*!
1******************************************************1
!*AUTEUR:feb1991HenkSiebel
*!
!*VOOR1000OPNAMENEN7TWINSPANDELINGEN
*!
1******************************************************1

c
C

C

!*deklaraties
CHARACTER*50CLUSFIL,SIMFIL,OUTFIL
CHARACTER*40REGEL
CHARACTER*7 THETA
REAL
SSIM(256),OL,WOL
REAL*8
ES,ISK,ISL
INTEGER
STEL(256),CLA,CLB,I,K,L,M
INTEGER
SAMA,N,NOPN,CLUSNR,SAMNR
INTEGER
OPNC(1000),NK,NL
REAL
SIM(1000)
!Askingthefilenames!
WRITE(*,'(A40)•)•Givethenameoftheclusterinputfile'
READ(*,'(A)')CLUSFIL
WRITE(*,'(A40)')•Givethenameofthematrix inputfile'
READ(*,'(A)')SIMFIL
WRITE(*,'(A40)•)'Givethenameoftheoutputfile
'
READ(*,'(A)')OUTFIL
WRITE(*,•(A20)')'MOMENTA.U.B. •

C

!INLEZENVANCLUSTERNUMMERS!
OPEN(1,FILE=CLUSFIL,STATUS=•OLD•)
READ(1,•(A40)•)REGEL
READ(1,'(A40)')REGEL
READ(1,•(A40)«)REGEL
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READ(1,•(11X,I5)•)NOPN

100

DO 100 I=l,NOPN
READ(1,'(I4,13X,I3)•)SAMNR,CLUSNR
OPNC(SAMNR)=CLUSNR
CLOSE(1)

C
150

200
C

220
C
230

250
300
C

!INLEZENVANSIMILARITEITEN ENBEREKENEN SOMSIMILATITEITEN
OPEN(2,FILE=SIMFIL,STATUS='OLD•)
READ(2,'(15)•,END=300)SAMA
M=SAMA-1
N=INT(M/8)
IF(MOD(M,8).GT.0)N=N+1
WRITE(*,•(15)')SAMA
DO 200 1=1,N
K=I-1
READ(2,•(8F10.4)')SIM(K*8+1),SIM(K*8+2),
1 SIM(K*8+3),SIM(K*8+4),SIM(K*8+5),
2 SIM(K*8+6),SIM(K*8+7),SIM(K*8+8)
!SAMAvoor0PN1,Ivoor OPN2
DO 250 1=1,M
CLB=OPNC(I)
CLA=OPNC(SAMA)
IF(CLB.GT.CLA)CLB=INT(CLB/2)
IF(CLB.LT.CLA)CLA=INT(CLA/2)
IF(CLB.NE.CLA)GOTO 220
!similariteitbij somsimilariteitvan cluster tellen
SSIM(CLA)=SSIM(CLA)+SIM(I)
STEL(CLA)=STEL(CLA)+1
CLA=INT(CLA/2)
IF(CLA.GT.0)GOTO 230
CLA=OPNC(SAMA)
GOTO 150
CLOSE(2)
!BEREKENEN ENWEGSCHRIJVEN VAN CLUSTERSIMILARITEITEN !
OPEN(3,FILE=OUTFIL,STATUS=•NEW•)
DO 350 1=1,127
K=2*I
L=2*I+1
IF(STEL(I).GT.O.AND.(STEL(L)+STEL(K)).GT.0)THEN
ES=(SSIM(I)-SSIM(L)-SSIM(K))/(STEL(I)-STEL(L)-STEL(K))
ISL=SSIM(L)/STEL(L)
ISK=SSIM(K)/STEL(K)
NL=1+INT(SQRT(2*STEL(L)))
NK=1+INT(SQRT(2*STEL(K)))
WOL=(NL*ES/ISL+NK*ES/ISK)/(NK+NL)
WRITE(3,'(3I5,F10.4)')I,K,L,WOL
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ENDIF
CLOSE(3)
END
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BIJLAGEIII :Schemavandeclassificatiemethode
-Selectievanbestand
VOORBEWERKING
-Controleopsoorten (eventueelsamenvoegen)
-Controleopopnamen (extremeopnamenverwijderen)
-Delenvanhetbestand inkruid-,struweel-enbosvegetaties.
-ConversienaarCornellcondensedbestand
HOOFDBEWERKING
-EersteclassificatiemetTWINSPAN
-Opdelenvandebestandenindeelbestanden
-ClassificatievandedeelbestandenmetTWINSPAN
NABEWERKING
-Samenvoegenvanclusterparenopbasisvanclustersimilariteitsindex
-Eventueelrelocatiesvanopnamen
-Verdereanalyseopbasisvanvooralecologischecriteria
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BijlageIV:Schemavandenumeriekeverwerking
Cornellcondensedbestand
(*.CND)
TWINSPAN

Eersteclassificatie

clusterlijst
(*.PUN)

tabel
(*.TWI)

(bijditonderzoekgedaan
metSHAKE)

Opdelingvanbestand

Cornellcondensed bestanden
(*.CND)
Classificatievan
deelbestanden

^TWINSPAN
clusterlijst
(*.PUN)

tabel
(*.TWI)

Berekenenvan
similariteitsratio's

(FLEXCLUS)

4,

t a b e l met
similariteitsratio's
>(*.MAT)
Clustersimilariteitsindex
bepalen

CLUSSIM
tabelmet
clustersim.index
(*.SIM)

Samenvoegenvanclusters

(bijditonderzoekgedaan
metSHAKE)
vegetatietabe1

Verderanalyse
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EcologischekarakteriseringvanoppervlaktewatereninOverijssel

ECOLOGISCHEKARAKTERISERING
V A N OPPERVLAKTEWATEREN
INOVERIJSSEL

Ditboekiseenproduktvaneenjarenlange
samenwerkingtussenhetRijksinstituutvoor
NatuurbeheerendeprovincieOverijssel.
Eenecologischeindelingvanwaterenis
nodigvoorgoedwaterbeheer.Metditboek
kunnenecologischedoelstellingenopkorte
enmiddellangetermijngerealiseerdworden;
hetbevatpraktischeadviezenvooreengedifferentieerdwaterbeheer.Ookkunnende
maatregelenophunecologischeeffecten
wordenbeoordeeld.
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Ecologievankleine landschapselementen
Kleinelandschapselementenvormenvoor
veelsoortenplantenendierenvanhet
cultuurlandschapbiotoopenecologische-,
infrastructuur.In1986wijddehetRIN
eenstudiedagaanditthema.Inhet
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enerisruimeaandachtbesteedaan
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