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1 INLEIDING
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van
natuur, bos en groen. Het agentschap streeft naar het behoud van het aanwezige natuur, bos en groen maar
ook naar het ontwikkelen ervan zowel in kwaliteit als kwantiteit. Om dit doel te bereiken is het monitoren van
de hoeveelheid bos en groen, in Vlaanderen een belangrijke informatiebron. Het ANB wenst daarom een digitale
bos-, natuur- en groenkartering te laten opmaken op basis van digitale luchtopnames met een zeer hoge
grondresolutie. Deze kartering noemen we de Vegetatiekaart.
In 2009 zijn er tijdens de zomer, in opdracht van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV), nu Informatie Vlaanderen, digitale luchtopnames over gans Vlaanderen gemaakt. De grondresolutie van
de luchtopnamen bedraagt circa 0.4 m. Op basis van deze luchtopnames werd door AGIV, in nauw overleg met
ANB en rekening houdend met de mogelijkheden om op semi-automatische wijze een gebiedsdekkende
Vegetatiekaart 2009 aan te maken die uiteindelijk geleid heeft tot de producten Boswijzer 20091 en Groenkaart
20092. In 2012 is er opnieuw in opdracht van het AGIV een vlucht over gans Vlaanderen uitgevoerd in de zomer.
Dit heeft geleid tot de Vegetatiekaart 2012 en tot de producten Boswijzer 20123 en Groenkaart 20124. Voor alle
duidelijkheid, de benaming van de Boswijzer en Groenkaart is gewijzigd zodat niet meer het jaar van publicatie
wordt gebruikt maar het jaar van de opname van beelden. Op deze manier is er minder verwarring met welke
referentie de producten vergeleken kunnen worden.
Dit rapport omvat het resultaat van een stuurgroep traject dat de opdrachtgever, ANB en opdrachtnemer
Informatie Vlaanderen hebben doorlopen samen met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Instituut voor
Natuur -en Bosonderzoek (INBO), BOS+ en Boerenbond. Deze stuurgroep leden zijn geïnformeerd geweest over
elke stap van de aanmaak en testen. De uitgevoerde beslissingen zijn de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever.
De termen ‘Bos’ en ‘Groen’ worden in deze kaarten gehanteerd in de betekenis van bodembedekking en niet
bodemgebruik. Dit betekent dat de term bos in deze context niet het gebruik weergeeft. Zo kunnen bv. onder
de klasse ‘bos’ kunnen ook parken en delen van tuinen vallen. Daarnaast maakt de boswijzer géén onderscheid
tussen privé en openbaar bos. De boswijzer kan dus niet als een juridisch document beschouwd worden, om al
dan niet de toepassing van het Bosdecreet te verantwoorden.
De aanmaak procedure voor de Vegetatiekaart 2015 is analoog met de vorige versies (2009 & 2012) en levert
het product Groenkaart 2015 op. Deze procedure is een semi-automatische kartering en is beschreven in
hoofdstuk 2.1. De beschrijving omvat een overzicht van gebruikte basisdata (2.1.1), de preprocessing (2.1.2),
processing (2.1.3) en postprocessing (2.1.4) van de Vegetatiekaart 2015. Er wordt telkens aangegeven waar er
verbeteringen zijn ten opzichte van de vorige versies. Daarna volgen ook de resultaten van de validatie voor de
Vegetatiekaart 2015 en ter vergelijking de validatie van de Vegetatiekaart 2009 & 2012 (2.2) met
geactualiseerde crosstabellen. Tenslotte worden de kaarten ook vergeleken met data uit de internationale
literatuur (2.3).

1

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/42457086-8b2c-44b6-8232-daa65cfd486b/f9dda633-1f45-483b-8227-91a466646329
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/70c663ac-ff3e-4b9a-9867-bb22bbdfcf6d/b2a31f69-24c8-4172-864c-96ab7eba2d97
3 http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/42457086-8b2c-44b6-8232-daa65cfd486b/d2a9f1cd-a83b-40fd-bdc6-a55c110039b5
4 http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/70c663ac-ff3e-4b9a-9867-bb22bbdfcf6d/595c94c2-d5f6-4932-9346-ba7cfeee3d6f
2
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Voor het product Boswijzer 2015 is na de stap van de mozaïekering (zie 2.1.4.1) een veranderde procedure
gehanteerd, dat wordt toegelicht in hoofdstuk 3. Na een inleidend hoofdstuk over het waarom (3.1) volgt een
hoofdstuk dat de verschillende technieken die zijn getest (3.2) en de uiteindelijk gekozen methode (3.3)
beschrijft. Deze vernieuwde aanpak wordt ook retroactief toegepast op de vorige versies van de Vegetatiekaart
(2009, 2012) zodat er een nieuwe Boswijzer 2009 & 2012 wordt gecreëerd. Naar de oude aanmaak zal worden
verwezen met Boswijzer 1.0, naar de nieuwe aanmaak wordt er verwezen met Boswijzer 2.0. Indien er geen
versienummer wordt vernoemd gaat het over versie 2.0. De resultaten van de validatie en de uiteindelijke
oppervlakteberekeningen volgen in 3.4. De Boswijzers worden ook vergeleken met gegevens die verzameld zijn
via de Bosinventarisatie5 (3.5).

5

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/bosinventarisatie
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2 VEGETATIEKAART
Op basis van digitale multispectrale luchtopnamen met een grondresolutie van 0.4 m, wordt via semiautomatische verwerking alle opgaande groene vegetatie in kaart gebracht. Het resultaat van deze verwerking
is de Vegetatiekaart 2015 met daarvan afgeleid het product Groenkaart 2015. In de volgende hoofdstukken
wordt de procedure tot en met de product aanmaak beschreven.

2.1 AANMAAK 2015
De aanmaak bestaat uit 3 fasen:
•

•
•

Preprocessing
o Omzetten ruwe beeld data naar bruikbare raster data6
o Parameter berekening
o Omzetten ruwe vector data naar bruikbare vector data7
Processing
o Segmentatie
o Classificatie
Postprocessing
o Mozaïekeren
o Product aanmaak

De workflow kan ook opgedeeld worden op basis van verwerkingseenheid. De pre-processing en de processing
van de raster data worden uitgevoerd per basisverwerkingseenheid. De basisverwerkingseenheid komt overeen
met één luchtopname. De post-processing en het pre-processen van de vector data gebeurt per NGI kaartblad.
Figuur 1 geeft schematisch de workflow van de aanmaak weer.

2.1.1 Basisdata
2.1.1.1

Ruwe beelden

De ruwe beelden zijn luchtopnamen gemaakt met een UltraCam Eagle8 camera op 17/06, 30/06 en 01/07 in
2015. De UltraCam Eagle camera neemt een beeld in het panchromatisch (PAN) 9, in het Rood (R), het Groen (G),
het Blauw (B) en het Infrarood (NIR) spectraal kanaal. De beelden hebben een langsoverlap van 60%, een
dwarsoverlap van 30% en een ruimtelijke grondresolutie van 0.4 m.
Deze ruwe beelden vormen de basis. Bij een nieuwe vlucht wordt het verwerkingsproces zoals hier verder
beschreven opnieuw in gang gezet om zo de laatste toestand op het terrein weer te geven. Door het aanhouden
van dezelfde manier van verwerking, kunnen de bekomen resultaten van verschillende tijdstippen (jaren)
objectief met elkaar vergeleken worden. Omdat de kwaliteit van de ruwe beelden onderhevig is aan het moment

6

Raster data is data dat georganiseerd is in een grid van cellen (of pixels). Elke cel heeft een geografische locatie en bevat een waarde die bepaalde informatie weergeeft. Deze
informatie kan thematisch (bv. klasse) of continu (bv. hoogte) zijn. Meer informatie: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/manage-data/raster-and-images/what-israster-data.htm.
7 Vector data is data dat georganiseerd volgens punten, lijnen en polygonen. Een punt is een geografische locatie (een coördinaten paar), een lijn bestaat uit de verbinding
tussen 2 punten en een polygoon bestaat uit een aantal verbonden lijnen. Aan zowel een punt, een lijn of een polygoon kan bepaalde informatie gelinkt worden aan de hand
van een attributentabel.
8 http://www.vexcel-imaging.com/products/ultracam-eagle/
9 Een panchromatisch (PAN) beeld is een beeld dat gemaakt is met een sensor die gevoelig is voor alle kleuren in het zichtbaar licht.
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waarop ze genomen zijn, moet er in deze vergelijking rekening gehouden worden met foutenmarges. Het
moment van opname heeft namelijk een invloed op de toestand van atmosfeer en de vegetatie (fase in
groeiseizoen). Er wordt van de aannemer, die de opnames realiseert, verwacht dat hij steeds tracht om de
beelden op te nemen in de best mogelijke situatie. Elke monitoringopname die gebruikt maakt van externe
bronnen zoals lucht- of satellietopnamen is gebonden aan tijdstip van opname en atmosferische
omstandigheden. Daarenboven zijn er ook de seizoenale verschillen van de vegetatie (bv. het moment waarop
bomen in blad staan verschilt van jaar tot jaar).

Figuur 1: Schematisch weergave van de workflow die gebruikt is om de Vegetatiekaart en Groenkaart aan te maken.

2.1.1.2

Digitaal Hoogte Model Vlaanderen II (DHMV II)

Omdat het Digitaal Hoogte Model Vlaanderen II (DHMV II) gebiedsdekkend beschikbaar was vanaf 21/04/2016,
is er voor de aanmaak van de Vegetatiekaart 2015 gekozen om dit model te gebruiken. Dit is een verbetering
ten opzichte van de Vegetatiekaart 2009 & 2012 waarin het verouderde DHMV I is gebruikt. DHMV I bestaat uit
hoogtemetingen tussen 2001 en 2004 en is gebaseerd op stereoscopie en laser altimetrie met een puntdichtheid
van 1 punt per 4 m² (LIDAR). Dit model werd uiteindelijk verwerkt tot een Digitaal Terrein Model (DTM) van 5m
resolutie en gebruikt voor de Vegetatiekaart 2009 & 2012.
De LIDAR data inwinning voor DHMV II gebeurde tijdens het wintervliegseizoen (15/11-15/04) in een periode
van 3 jaar, 2013-2015, dit wil zeggen dat er regionale verschillen zijn met betrekking tot het tijdstip van opname.
De gemiddelde puntendichtheid van deze vliegstrooktegels is minstens 8 punten/m², maar kan hoger zijn in
gebieden met een dichte vegetatie omwille van de meervoudige returns per LiDAR puls. Daarnaast is er ook 50%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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overlap tussen de vliegstroken. Dit model is uiteindelijk verwerkt tot een DTM van 5m resolutie10 dat gebruikt is
voor de Vegetatiekaart 2015. Het DTM geeft de hoogte weer van het aardoppervlak zonder de objecten op het
terrein (bv. bomen, huizen, …), kortom de hoogte van het maaiveld. DHMV II gebruikt de Tweede Algemene
Waterpassing (TAW)11 als nulpunt.
DHMV II is sinds april 2016 te gebruiken als referentiebasis voor de hoogte van het maaiveld in Vlaanderen. Het
gebruik van deze geüpdatete dataset zorgt voor minder fouten in de Vegetatiekaart 2015. Bijvoorbeeld, lage
vegetatie op heuvels die niet gedetecteerd of nog niet aanwezig waren in DHMV I. Hierdoor werd deze lage
vegetatie onterecht als hoge vegetatie, en dus potentieel als bos, aanzien (bv. een begroeide mijnterril).
2.1.1.3

Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Het Grootschalig Referentie Bestand of GRB12 bevat geografische en kenmerkende informatie van goed
definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting,
waterlopen en het wegennetwerk. Het een objectenhandboek is te vinden op de website van Informatie
Vlaanderen13. Het GRB vormt bij decreet het referentiebestand voor Vlaanderen, met een positionele (X,Y)
nauwkeurigheid voor de inplanting van gebouwen van 50cm en beter. Het GRB dat gebruikt is voor
Vegetatiekaart 2015 is geëxtraheerd tussen 03/2016 en 07/2016.
Omdat het GRB vanaf 20/12/2013 gebiedsdekkend is over Vlaanderen is er in tegenstelling tot Vegetatiekaart
2009 & 2012 geen gebruik gemaakt van CadMAP (gebouwen en percelen) en NAVSTREETS (wegen en
spoorwegen) datasets. Ook dit levert minder fouten op in de Vegetatiekaart 2015, daar dezelfde positionele
nauwkeurigheid als het GRB niet gegarandeerd is in de CadMAP en NAVSTREETS datasets.
2.1.1.4

Landbouwgebruikspercelen

De landbouwgebruikspercelen, geïnventariseerd door Departement Landbouw en Visserij (ALV)14 in kader van
EU-steun, in gebruik voor een hoofdteelt in de campagne 2015 vormen eveneens een referentiebestand voor
Vlaanderen15. Aan de geografische gegevens zijn de volgende administratieve attributen gekoppeld:
geografische oppervlakte, gewascode, gewasnaam en bijkomende bestemming.
De thematische en positionele nauwkeurigheid van deze dataset verbetert ook bij elke nieuwe versie. Daarnaast
is er in de aanmaak van Vegetatiekaart 2015 dit maal ook gebruik gemaakt van het attribuut productiemethode.
Dit zorgt voor een verbetering in de detectie van serres en wordt uitgelegd in 2.1.3. De export van de
Landbouwgebruikspercelen ALV, 2015 is gebeurd op 29/02/2016.

2.1.2 Preprocessing
2.1.2.1

PAN & RGBI basis rasters

Orthofoto’s worden berekend met Simactive Correlator3D 6.3.1 op basis van de ruwe PAN en RGBI beelden en
het nieuwe DTM (DHMV II) van 5m resolutie. De PAN orthofoto’s hebben een resolutie van 0.4m. De RGBI
orthofoto’s hebben een resolutie van 1.2m. De positionele nauwkeurigheid (X, Y) van de gebruikte
blokvereffening bedraagt 15 cm (RMSE).

10

http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9b0f82c7-57c4-463a-8918-432e41a66355
http://www.ngi.be/NL/NL2-1-1-2.shtm
12 http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/7c823055-7bbf-4d62-b55e-f85c30d53162
13 https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/grootschalig-referentiebestand-grb
14 Landbouw en Visserij is hernoemd van agentschap naar departement, vandaar ALV.
15 http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/47c5540f-bf7c-45fc-9a74-8e60547cde82/a5b317f2-1a4c-47df-9b14-bf0cb09de770
11
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Om redundantie in verwerking te verminderen worden subsets genomen van deze orthofoto’s met Correlator3D
6.3.1 (50% in de hoogte, 25% in de breedte). De subsets hebben nog steeds een overlap. Deze orthofoto subsets
zullen verder vernoemd worden als de PAN & RGBI basis rasters. Het PAN basis raster wordt in de verdere
workflow tot aan de postprocessing als basiseenheid van de verwerking gezien.
2.1.2.2

Hoogte basis rasters

Met Simactive Correlator3D 6.3.1 is een Digital Surface Model (DSM) per kaartblad uitgerekend op basis van de
ruwe PAN beelden en het DTM (DHMV II) van 5m resolutie. Dit was mogelijk omdat de beelden met een 60%
langs- en 30% dwarsoverlap zijn gevlogen. Het berekende DSM bevat hoogte gegevens van objecten (bv. bomen,
huizen, …) en het aardoppervlak op een resolutie van 1m.
Om de hoogte van de objecten te bekomen wordt het DTM (DHMV II) van 5m resolutie afgetrokken van het
berekende DSM met GDAL 2.1.0 per kaartblad. De basiseenheden, de PAN basis rasters, zijn nadien gebruikt om
dit ‘objecthoogte’ raster op te knippen in Hoogte basis rasters met GDAL 2.0.2 aangestuurd in een Python 2.7
script.
2.1.2.3

Parameters

In de processing fase zullen twee parameter sets gebruikt worden die per basiseenheid berekend zijn. De scripts
hiervoor werden geschreven in ITT IDL8.2 en de theorie is op basis van Dare P.M. (2005)16 en het principe van
clustering. De parameters worden berekend op de volledige orthofoto’s (gebruik makend van alle
beeldinformatie) en dus niet op de subsets. Elke basiseenheid van verwerking krijgt dus 2 parameter sets. De 2
parameter sets zijn:
•

shadow parameters: deze parameters worden gebruikt voor de detectie van Water:
De berekening van deze parameters (Shadow25 en Shadow50) is weergegeven in Figuur 2 en gebeurt op
basis van het histogram van de nabij infrarode band (I) van de orthofoto. De orthofoto’s hebben een
bitdiepte van 12 bit waardoor er dus 4096 Digital Number (DN)17 waarden zijn. De 25% en 50%
parameters worden berekend als percentages uit het maximum in het infrarood (I) histogram. Het
gekozen maximum moet groter zijn dan 1300 DN. Dit is nodig opdat de parameter niet heel laag wordt
in orthofoto’s met in de infrarode band alleen donkere elementen (bv. beelden met overheersend
water). In dat geval wordt dus 1300 DN gekozen als maximum.
MAX NG
25%

50%

MAX G
MIN

MAX

Infrarood (I) band

Parameter

NDVI

Figuur 2: Histogram (links): het aantal pixels per digitale waarde (DN) in de infrafrood (I) band van één orthofoto. Histogram (rechts): het
aantal pixels per NDVI waarde van één orthofoto.

16

Dare, Paul M. (2005). Shadow Analysis in High-Resolution Satellite Imagery of Urban Areas, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 2, 169-177(9),
https://doi.org/10.14358/PERS.71.2.169.
17 Een Digital Number (DN) waarde wordt gebruikt bij de omvorming van analoge informatie naar digitale informatie. In dit geval geeft het de relatieve intensiteit van het licht
in een spectraal kanaal (hier het infrafrode kanaal) weer t.o.v. de maximum intensiteit (voor 12 bit informatie weergegeven als 4095 DN).
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•

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) parameter: deze parameter is nodig voor de detectie
van Groen en Niet groen:
o De NDVI wordt berekend op basis van de volgende formule:

NDVI 

I R
IR

Waarbij I en R respectievelijk de Infrarode en Rode digitale waarden (DN) zijn uit het
RGBI raster. De NDVI heeft een minimum waarde van -1 en een maximale waarde van
1;
o

2.1.2.4

Berekening van deze NDVI parameter (NDVIG) is weergegeven in Figuur 2 en gebeurt op basis
van de NDVI histogram. Elke NDVI histogram heeft een niet groen (NG) maximum en een groen
(G) maximum. De hoogte van deze maxima hangt af van hoeveel vegetatie (G) en niet vegetatie
(NG) aanwezig is in elke orthofoto. Er wordt gewerkt met een initialisatie NDVI waarde van 0.35
om de maxima, één voor en één na deze waarde, te vinden. Tussen deze 2 maxima wordt een
minimum gezocht.
De parameter wordt dan iteratief berekend door telkens het gemiddelde te nemen van het
gemiddelde van alle groen (G) pixels en het gemiddelde van alle niet groen (NG) pixels. Deze
nieuwe parameter wordt dan gebruikt om alle pixels per beeld opnieuw op te delen in een G en
NG groep, enzovoort. De initialisatie waarde voor de iteratie is het minimum tussen de 2
maxima. De iteratie breekt af wanneer er nagenoeg geen verschil meer wordt gevonden tussen
opeenvolgende berekende waarden (dit verschil is kleiner dan 0.00015). Deze methode is
volgens het principe van clustering. Indien er te weinig variatie van NDVI in de orthofoto
aanwezig is, en er dus geen 2 maxima gevonden worden, wordt de initialisatie NDVI waarde als
parameter gebruikt (bvb. beelden met overheersend water en weinig vegetatie). De initialisatie
waarde wordt bepaalde door een manuele visuele analyse van een aantal orthofoto’s die
verspreid liggen over Vlaanderen.

Vector data

In de processing fase worden twee vector datasets gebruikt. Hier is de basiseenheid het kaartblad omdat elk
PAN raster te klein is en de vector data geen probleem vormt in de processing fase inzake geheugen. Deze vector
datasets worden ook aangemaakt in de preprocessing fase (zie Figuur 1).
•

Landbouw masker

De Landbouwgebruikspercelenkaart (zie 2.1.1.4) is de basis voor het Landbouw masker (LM). De vector dataset
wordt verknipt per kaartblad, rekening houdend met een overlap tussen de kaartbladen. Daarnaast wordt er
ook gebruik gemaakt van de attribuut ‘Teeltcode’. Alle polygonen met een gebouwomschrijving in dit attribuut
worden weggelaten. Deze laatste komen aan bod in het Urbaan masker. De teeltcodes met bebossing en
aanverwanten zoals houtwallen, beboste landbouwgronden en minimale landbouw activiteit, … zijn eveneens
niet opgenomen in het Landbouw masker. De niet opgenomen teeltcodes zijn onderhevig aan verandering en
worden bij elke versie manueel opnieuw beoordeeld door enkele polygonen te vergelijken met de orthofoto’s.
In Tabel 1 kunnen de specifieke teeltcodes, die niet zijn opgenomen in het Landbouw masker, terug gevonden
worden. Omdat de informatie in deze vector dataset elk jaar verbeterd is er ditmaal ook gekozen om het
attribuut ‘PM’ te gebruiken. Dit heeft vooral te maken met het verwijderen van serres (zie stap (6) in 2.1.3). Dit
is ook een verbetering ten opzicht van de aanmaak van Vegetatiekaart 2009 en 2012.
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Tabel 1: Overzicht van de teeltcodes die niet zijn opgenomen in het Landbouw masker.

TEELTCODE
1
2
4
6
81
85
8910
8911
8912
8915
894
895
9825
9828
9829
•

OMSCHRIJVING
Stallen en gebouwen
Andere gebouwen
Houtkanten en houtwallen <= 10m breed
Begraasde niet-landbouwgrond met overeenkomst
Braakliggend land zonder minimale activiteit
Andere bedekking
Bebossing loofbomen-ecologisch
Bebossing loofbomen-economisch
Bebossing naaldbomen
Bebossing populieren
Andere bebossing
Bomen in groep
Heide in natuurbeheer
Natuurlijk grasland met minimum activiteit
Natuurlijk grasland zonder minimum activiteit

Urbaan masker

Het Urbaan masker (UM) wordt aangemaakt op basis van het GRB (zie 2.1.1.3). Alle wegbanen (WBN)18,
spoorbanen (SBN), kunstwerken (KNW) en administratieve percelen (ADP) met een kunstwerk (KNW) of gebouw
(GBG) in worden als urbaan gebied gezien. Het administratief perceel is een grafische voorstelling van de
vermoedelijke ligging van het kadastraal perceel of een deel van een kadastraal perceel, waarbij de
perceelsgrenzen werden geïnterpreteerd rekening houdend met de terreinsituatie. Aan een afstemming tussen
beiden wordt momenteel door de betrokken diensten gewerkt. Al deze polygonen worden samengevoegd in
het Urbaan masker. De GBG en KNW entiteiten worden met 10 cm negatief gebufferd om randeffecten te
vermijden (daar waar deze entiteiten op de grens van een ADP liggen).

2.1.3 Processing
De processing fase bestaat uit een segmentatie en een classificatie. Segmenteren is het groeperen van pixels in
segmenten met overeenkomstige eigenschappen. Deze eigenschappen worden bepaald door de digitale
waarden uit de PAN rasters, RGBI rasters (spectrale eigenschappen) en Hoogte rasters (hoogte eigenschappen).
Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de vector informatie. De segmentatie gebeurt op drie
hiërarchische niveaus, een niveau op basis van de vectorinformatie, een forestPatch niveau19 en een niveau op
basis van de terreinobjecten. De segmenten worden dan op basis van hun informatie (RGBI, PAN, Hoogte raster,
parameters en vector data) geclassificeerd. De segmentatie en classificatie worden naast elkaar uitgevoerd in
de ruleset. Deze ruleset wordt toegepast op één beeldproject met Trimble eCognition 9.1.3.

18

Deze afkorting en alle volgende afkortingen in verband met het GRB zijn de afkortingen van de verschillende GRB entiteiten. De definitie van deze entiteiten is terug te vinden
in het conceptueel model van het GRB (zie voetnoot 13).
19 Het is belangrijk op te merken dat in het kader van de nieuwe boswijzer methode (zie hoofdstuk 3) de forestPatch als entiteit niet meer wordt gebruikt om bos te classificeren
uit kroonbedekking (treecover). Het forestPatch segmentniveau heeft echter wel nog een invloed op de vorming van de segmenten op terreinobject niveau (een segment op
dit niveau kan namelijk niet een grens van een forestPatch segment overschrijden). Omdat de nieuwe boswijzer methode retroactief wordt toegepast op de vegetatiekaart is
het noodzakelijk de forestpatch segmentatie te blijven toepassen om op die manier objectiviteit tussen de vegetatiekaarten te garanderen.
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Elk beeldproject20 bevat alle informatie van één basisverwerkingseenheid: het PAN basis raster, het RGBI basis
raster, het Hoogte basis raster, de bijhorende parameters, het Landbouw masker en het Urbaan masker. Alle
beeldprojecten van een kaartblad vormen dan één workspace en worden in de post processing stap
gemozaïekeerd tot een kaart per kaartblad. Om overlap te garanderen tussen de kaartbladen wordt er per
workspace gewerkt met een overlap van één beeldproject. De uiteindelijke kartering bestaat uit 12 klassen die
hiërarchisch zijn opgesteld, te zien in Figuur 3.

Figuur 3: Overzicht van de hiërarchische classificatie met twaalf relevante klassen en de verschillende verwerkingsstappen, zonder
voorbereiding (1) en afwerking (6), die nodig zijn om de Vegetatiekaart te bekomen. Een legende geeft de soort klasse aan (hoofd,
hiërarchisch, relevant). De kleur van het kader van elke klasse geeft aan tot welke hoofdklasse ze behoort. De verschillende
verwerkingsstappen worden aangeduid met de actie, al dan niet het segmentniveau van toepassing en de bron en/of gebruikte
parameters.

20

In de uitleg van de verwerkingsstappen wordt er naar het beeldproject verwezen als beeld. Het leest eenvoudiger om te spreken over de verwerking van een beeld. Maar dus
het beeld dat verwerkt wordt is de verzameling van informatie in een beeldproject.
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Er zijn 3 hoofdklassen: Landbouw (A), Rest (R) en Urbaan (U) en 4 relevante klassen: Water (W), Niet groen (Ng),
Laag Groen (LG) en Hoog Groen (HG). De overige klasse Groen (G) is een hiërarchische klasse en wordt verwerkt
in verwerkingsstap (6) van de processing. De verwerkingsstappen in de ruleset zijn als volgt (zie ook Figuur 3
voor stappen 2, 4 en 5):
•

Voorbereiding (1):
o Inladen van shadow parameters: Shadow25 en Shadow50;
o Inladen van NDVI parameters: NDVIG;
o Uitrekenen van Canny’s Edge raster op basis van het PAN basis raster. Dit is extra informatie
voor de segmentatie op de forestPatch schaal.

•

Classificatie in hoofdklassen: Landbouw (A), Urbaan (U) en Rest (R) (2):
In deze stap wordt een segmentatie van het beeld uitgevoerd op basis van het Landbouw en Urbaan
masker. Binnen deze segmenten worden dan alle andere segmentaties en classificaties uitgevoerd. Alle
segmenten worden in één van de hoofdklassen ingedeeld. De hoofdklassen zijn Landbouw, Urbaan en
Rest. Voor het Groenkaart product is het bijvoorbeeld relevant bepaalde klassen binnen de hoofdklasse
Landbouw samen te voegen (zie 2.1.4.2). Deze opdeling vergemakkelijkt ook de verwerking, die niet
voor elke hoofdklasse volledig hetzelfde is.

Figuur 4: Overzicht van de classificatiestappen (2, 4 en 5) geïllustreerd met een voorbeeld. De voorbereiding, afwerking en
segmentatiestappen zijn hier dus weggelaten. De legenda geven de kleuren aan van de klassen voor elke tussenstap en eindstap.
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•

•

Beeldsegmentatie per hoofdklasse (3):
Vooraleer de classificatie kan worden uitgevoerd moet het beeld worden gesegmenteerd. Deze
segmentatie is tweeledig en wordt uitgevoerd binnen de segmenten van elke hoofdklasse. Beide
segmentaties zijn een multiresolution segmentation, waarbij gewerkt wordt met zogenaamde seed
pixels die worden uitgebreid tot segmenten van pixels van een bepaalde maximum schaal. Deze
uitbreiding gebeurt op basis van hun ‘spectrale overeenkomst’. Dit betekent dat de grootte van een
segment ook iets zegt over zijn ‘spectrale overeenkomst’ en dus zijn textuur. Een groot segment
betekent dat het over een groot aantal spectraal gelijkende pixels gaat. De segmentaties zijn
hiërarchisch. Dit betekent dat segmenten van een segmentatie op kleinere schaal (hier het
‘objectniveau’) niet de grens van de segmentatie op grotere schaal (hier het forestpatch niveau) kunnen
overschrijden.
o

forestpatch niveau: een segmentatie op een niveau boven het objectniveau, met segmenten die
meerdere objectsegmenten omvatten. Deze segmentatie wordt verder niet meer gebruikt maar
wordt uitgevoerd omwille van legacy redenen21. In deze segmentatie worden het RGBI basis
raster, Hoogte basis raster en Edge raster gebruikt.

o

object niveau: een segmentatie op het objectniveau, met segmenten die kleiner zijn dan de
grootte van de kleinste objecten waarin we geïnteresseerd zijn (nl. bomen). Deze segmenten
zijn de basis van de classificatie. In deze segmentatie worden het RGBI basis raster en Hoogte
basis raster gebruikt.

Classificatie in de klassen Groen (G), Niet Groen (NG) en Water (W) (4):
o

Water (W)
Deze klasse wordt geclassificeerd met behulp van de shadow parameters. De shadow
parameters worden toegepast op basis van een membership functie in de infrarode band (I) om
donkere segmenten te bepalen: een sigmoïde functie waarbij Shadow25 en Shadow50 de
minimum en maximum X waarden zijn. Dit wil zeggen dat alle segmenten met een DN waarde
lager dan Shadow25 in de I band zeker donkere segmenten zijn. Van al deze donkere segmenten
wordt nagekeken of ze een bepaalde grootte en lengte/breedte verhouding hebben. Niet
langwerpige en grote segmenten worden geclassificeerd als Water segmenten. Omwille van de
segmentatietechniek kunnen de grootte en lengte/breedte verhouding hier gebruikt worden als
differentiërende textuur parameters.

o

Groen (G) & Niet Groen (NG)
Alle segmenten die niet geclassificeerd zijn als Water worden in deze stap opgedeeld op basis
van de NDVIG parameter. Alle segmenten met een NDVI waarde hoger dan de parameter
worden ingedeeld in de klasse Groen (G). De overige segmenten worden geklasseerd als Niet
Groen (NG).

21

Zie voetnoot 19 en hoofdstuk 3.
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•

Classificatie van de klasse Groen in Hoog Groen (HG) en Laag Groen (LG) (5):
De klasse Groen wordt in deze stap opgedeeld in de klasse Hoog Groen en Laag Groen. Hiervoor wordt
informatie uit het Hoogte basis raster gebruikt. Alle segmenten met een gemiddelde hoogte hoger dan
3m worden geklasseerd als Hoog Groen (HG). De overige segmenten worden ingedeeld bij Laag Groen
(LG). Hierna worden alle Hoog Groen (HG) segmenten op basis van grootte (textuur) en nabuurschap
opgekuist om de onzekerheid die verbonden is aan het Hoogte raster op te vangen.
De klasse Hoog Groen kan als basis dienen voor wat in de internationale literatuur treecover22 wordt
genoemd.

•

Afwerking (6):
Het attribuut ‘PM’ uit het Landbouw masker geeft aan of het perceel wordt ingenomen door een serre
met de attribuutwaarden ‘SGM’ en ‘SER’23. Er is daarom gekozen om alle ‘ALG’ en ‘AHG’ segmenten uit
de classificatie die in percelen liggen met deze attribuutwaarden te herclassificeren als ‘ANG’. Dit is een
extra maatregel, en dus verbetering, die is toegevoegd in de aanmaak van de Vegetatiekaart 2015 ten
opzichte van 2009 & 2012. Daarnaast worden in de aanmaak van de Boswijzer 2.0 nog maatregelen
aangewend om serres te verwijderen24.
Als laatste stap worden alle segmenten die kleiner zijn dan 5 m² ingedeeld in de klasse waar ze relatief
het meest aan grenzen. Daarna wordt het beeldproject geëxporteerd voor de postprocessing.

2.1.4 Postprocessing
2.1.4.1

Mozaïekering

De output van 1 workspace is voor alle basisverwerkingseenheden van één kaartblad:
•
•

één raster bestand (in GeoTIFF25 formaat) met de segmenten weergegeven door hun segmentnummer
één tabel (in CSV26 formaat) waarin per segmentnummer waarschijnlijkheid van de klasse (0-100%)
wordt opgeslagen

Elk beeldproject heeft een overlap (zie 2.1.2.1) waardoor het mogelijk is om een mozaïek met deze data te
creëren. Bij overlappende pixels is er rekening gehouden met de waarschijnlijkheid van de klasse: de klasse met
hoogste waarschijnlijkheid in de overlappende verwerkingseenheden krijgt voorrang. Als de waarschijnlijkheid
van twee overlappende en verschillende klassen dezelfde is wordt de volgende volgorde gehanteerd: Water,
Hoog Groen, Laag Groen en Niet Groen. Deze zeer specifieke mozaïekering is uitgevoerd met in huis geschreven
software.
Als alle beelden per workspace zijn gemozaïekeerd worden de overbodige randen, de overlap van 1 beeldproject
per workspace, op de kaartbladrand afgeknipt. Op deze manier ontstaat er een mozaïek zonder gaten voor één
kaartblad. De overgang tussen kaartbladen verloopt vlot omdat de overlap van één beeldproject er voor zorgt
dat deze overlappende beeldprojecten worden betrokken in de verwerking van naast elkaar liggende
kaartbladen. Deze mozaïek in GeoTIFF formaat per kaartblad is de Vegetatiekaart 2015.

22

http://glcf.umd.edu/data/landsatTreecover/
SER: serres met teelt in vollegrond, SGM: serres met teelt op groeimedium.
24 In Boswijzer 1.0 werden serres ook verwijderd door de klasse AHG (Hoog Groen in de Landbouw hoofdklasse) nooit als potentieel ‘bos’ te aanzien. De klasse AHG werd enkel
als ‘bos’ geklasseerd omwille van nabuurschap met ‘bos’ uit de andere hoofdklassen, Rest en Urbaan. In de Boswijzer 2.0 kan deze techniek niet meer gebruikt worden. Er
wordt een andere, soortgelijke maatregel gebruikt (zie 3.2.5).
25 http://trac.osgeo.org/geotiff/
26 https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
23
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2.1.4.2

Productaanmaak

De Groenkaart 2015 wordt analoog met de versies uit 2009 en 2012 aangemaakt27. De Groenkaart dient als
opvolger voor de Stedelijk Groen kaart uit 2002/2003 die op basis van IKONOS satellietbeelden is aangemaakt.
De producten zullen beschikbaar worden gesteld via Geopunt, downloadbaar in GeoTIFF formaat en online te
raadplegen via Web Map Service (WMS)28. De Groenkaart wordt aangemaakt door de klassen van de
Vegetatiekaart 2015 te herclassificeren in 4 klassen: Laag Groen, Hoog Groen, Niet Groen en Landbouw. De
klassen zijn als volgt opgesteld:
•
•
•
•

27
28

Laag Groen: RLG en ULG
Hoog Groen: AHG, RHG en UHG
Niet Groen: RNG, UNG, AW, RW en UW
Landbouw: ALG en ANG

De aanmaak van de Boswijzer 2015 (en van 2009 & 2012) is gewijzigd en wordt besproken in hoofdstuk 3.
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/70c663ac-ff3e-4b9a-9867-bb22bbdfcf6d
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2.2 VALIDATIE 2009, 2012 EN 2015
2.2.1 Methode
De gebruikte validatie voor de Vegetatiekaart 2015 steunt op de overeenkomst van een aantal samples tussen
de classificatie en de referentie. Deze referentie is manueel bepaald door één ervaren operator op basis van de
middenschalige zomeropnamen orthofotomozaïek uit 201529. Deze orthofotomozaïek is aangemaakt met
dezelfde ruwe beelden (zie 2.1.1.1) als de Vegetatiekaart 2015. Dit is analoog met de validatie van de
Vegetatiekaart 2009 & 2012 waar respectievelijk de orthofotomozaïek uit 200930 en 201231 is gebruikt. De
resultaten van de validatie van de Vegetatiekaart 2009 & 2012 worden opnieuw getoond in 2.2.2 ter
vergelijking. Maar ook omdat door de wijziging van de aanmaak van de Boswijzer (zie hoofdstuk 3), de selectie
van klassen, die gecontroleerd worden, is gewijzigd. Het komt er op neer dat een aantal klassen zijn
samengenomen in de validatie.
De samples zijn gekozen uit een regelmatig grid op basis van het grid van 16de delen van de NGI kaartbladen. Dit
resulteert in 1355 samples. Het gaat dus om een systematisch sampling design. De validatie is uitgevoerd in
functie van de controle op de klassen Water, Niet Groen, Hoog Groen en Laag Groen. Dit betekent dus dat de
opdeling in hoofdklassen niet wordt gevalideerd. Voor die klassen is de accuraatheid van de vector data (zie
2.1.2.4) bepalend voor het resultaat. De verdeling van de samples worden uitgebeeld in Figuur 5. De manuele
beoordeling door de ervaren operator wordt de referentie genoemd. Er moet opgemerkt worden dat de
literatuur aangeeft dat bij deze gangbare methode, hoewel vaak niet haalbaar omwille van praktische redenen,
het toch aangewezen is om deze manuele beoordeling door meerdere operatoren te laten uitvoeren.

Figuur 5: Overzicht van de samples gekozen in een regelmatig grid. De samples worden weergegeven door hun referentieklasse. Er is een
zelfde kleurenschema gevolgd als in Figuur 4. De grijze lijn geeft de contour van Vlaanderen weer. De weergave geeft de verdeling van
de samples weer.

29

http://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/56b524b0-fce0-706a-a60d-0250-22bc-8421-92960339
Zie voetnoot 29.
31 Zie voetnoot 29.
30
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2.2.2 Resultaten
De resultaten van de validatie zijn terug te vinden in Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4, respectievelijk voor de
Vegetatiekaart 2015, Vegetatiekaart 2009 en Vegetatiekaart 2012. Er zit veel informatie in deze crosstabellen,
daarom volgt hier een overzicht aan de hand van deze voor de Vegetatiekaart 2015:
•
•
•
•

•

De getallen op de diagonaal geven, volgens de referentie, de correct geclassificeerde samples aan. Er
zijn dus 232 correct geclassificeerde Hoog Groen (HG) samples.
Er zijn 5 Hoog Groen (HG) samples (0 + 0 + 5) die door de Vegetatiekaart 2015 incorrect geclassificeerd
worden. Dit wordt omissie genoemd. Het is Hoog Groen (cfr. tree cover) dat gemist wordt door de
classificatie.
Er zijn 18 samples (1 + 3 + 14) die door de Vegetatiekaart 2015 incorrect als Hoog Groen samples worden
aanzien. Dit wordt commissie genoemd. Het is een surplus dat als Hoog Groen wordt aanzien door de
kaart.
Indien we geïnteresseerd zijn in de klasse Hoog Groen, kunnen we spreken van 97.9% producer’s
accuracy en 92.8% user’s accuracy. We lezen dit als dat 97.9% van de Hoog Groen (HG) samples correct
worden geclassificeerd. En er is een 92.8% kans dat het om een Hoog Groen sample gaat als de kaart
Hoog Groen aangeeft.
De overall accuracy van 95.5% geeft de algemene overeenkomst weer tussen de kaart en de referentie.
De kappa waarde (Kc) van 94% is een meer robuuste versie van deze overeenkomst. De kappa waarde
tracht rekening te houden met de kans op toeval.

Tabel 2: Crosstabel van de overeenkomst van de samples tussen de klasse van vegetatiekaart en de klasse van de referentie voor de
Vegetatiekaart 2015. De omissie van Hoog Groen is in oranje gemarkeerd. De commissie van Hoog Groen is in groen gemarkeerd. De
producer’s accuracy is oranje gemarkeerd en vet gedrukt. De user’s accuracy is groen gemarkeerd en vet gedrukt. De overall accuracy is
vet gedrukt.

2015
kaart

W
NG
LG
HG

referentie
W
NG
28
0
5
382
0
11
1
3
34
396
82.4% 96.5%

LG
0
22
652
14
688
94.8%

HG
0
0
5
232
237
97.9%

28
409
668
250
1355
Kc

100.0%
93.4%
97.6%
92.8%
95.5%
94.0%

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vegetatiekaart 2015 /// 6.10.17

19 /// 52

Informatie Vlaanderen ///
Tabel 3: Crosstabel van de overeenkomst van de samples tussen de klasse van vegetatiekaart en de klasse van de referentie voor de
Vegetatiekaart 2009.

2009
kaart

W
NG
LG
HG

referentie
W
NG
21
0
7
418
0
9
1
3
29
430
72.4% 97.2%

LG
0
3
652
5
660
98.8%

HG
0
0
8
228
236
96.6%

21
428
669
237
1355
Kc

100.0%
97.7%
97.5%
96.2%
97.3%
96.5%

Tabel 4: Crosstabel van de overeenkomst van de samples tussen de klasse van vegetatiekaart en de klasse van de referentie voor de
Vegetatiekaart 2012.

2012
kaart

W
NG
LG
HG

referentie
W
NG
24
2
7
358
0
11
0
1
31
372
77.4% 96.2%

LG
0
16
679
17
712
95.4%

HG
0
1
11
228
240
95.0%

26
382
701
246
1355
Kc

92.3%
93.7%
96.9%
92.7%
95.1%
93.5%

Met de beoordeling van de kappa waarde moet opgepast worden. Landis en Koch (2005)32 spreken van een
‘bijna perfecte overeenkomst’ als deze groter is dan 0.80. Fleiss et al. (1969)33 spreekt van een excellente
overeenkomst als deze boven 0.75 is. Maar zowel Bakeman et al. (1997)34 en Sim en Wright (2005)35 schrijven
dat deze beoordeling volledig arbitrair is (afhankelijk van het onderwerp van de bekeken case). Deze statistiek
heeft zijn oorsprong in de medische wereld. Pontius en Millones (2011)36 stellen zelfs dat er beter kan gestopt
worden met de kappa waarde te gebruiken als maatstaf. De kappa waarde is toch meegegeven ter volledigheid
en bedraagt 94%, dit kan beschouwd worden als ‘goed’.
Het is interessanter om de omissie en commissie per klasse te bekijken. Voor de klasse Niet Groen, Laag Groen
en Hoog Groen kunnen we van een lage37 omissie en commissie spreken voor alle drie de jaren. De
Vegetatiekaart 2009, 2012 en 2015 zijn voor deze klassen volledig en accuraat. Volledigheid kan verstaan
worden als een gebrek aan omissie, accuraatheid als een gebrek aan commissie.

32

Landis, J.R, and Koch G.G. (2005). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data, Biometrics, 33, 159-174, http://www.jstor.org/stable/2529310.
Fleiss, Joseph L.; Cohen, Jacob and Everitt, B. S. (1969). Large sample standard errors of kappa and weighted kappa, Psychological Bulletin, 72(5), 323-327,
http://dx.doi.org/10.1037/h0028106.
34 Bakeman, Roger; McArthur, Duncan; Quera, Vicenç; Robinson and Byron F. (1997). Detecting sequential patterns and determining their reliability with fallible observers,
Psychological Methods, 2(4), 357-370, http://dx.doi.org/10.1037/1082-989X.2.4.357.
35 Sim, J, and Wright, CC. (2005) The kappa statistic in reliability studies: use, interpretation, and sample size requirements, Physical Therapy, 85(3), 257-268,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15733050.
36 Robert Gilmore Pontius Jr and Marco Millones (2011). Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment, International
Journal of Remote Sensing , 32(15), 4407-4429, http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2011.552923.
37 Ook hier moet opgelet worden met de interpratie van het woord ‘laag’. Dit is uiteraard relatief.
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De klasse Water vertoont echter voor alle drie de jaren een relatief hoge omissie. Er is dan ook gekozen om deze
klasse niet op te nemen in de Groenkaart en andere afgeleide producten. De Groenkaart bevat ook geen
onderscheid in Laag Groen en Niet Groen in de hoofdklasse Landbouw (ALG en ANG). Er is hier voor gekozen
omwille van de intra jaarlijkse variabiliteit tussen groen en niet groen van dit type bodembedekking

2.3 VERGELIJKING MET INTERNATIONALE DATA
Om de Vegetatiekaart en haar afgeleiden te plaatsen is er een vergelijking met soortgelijke internationale data
uitgevoerd. Er is gekozen om de studie van Hansen et al. (2013)38 van de universiteit van Maryland te gebruiken.
Deze studie is bedoeld om de wereldwijde wijziging van bossen39 in kaart te brengen en omvat de verwerking
van Landsat40 data van 2000 tot 2012 op 30m resolutie41, dit in tegenstelling tot de luchtopnamen van circa 0.4m
die gebruikt zijn voor de Vegetatiekaart. De flux van bossen op wereldwijde schaal is groot: op sommige plaatsen
is er herstel maar op wereldschaal is er in die twaalf jarige periode 2,3 miljoen km2 bos verdwenen. Dit verlies
vindt vooral plaats in de tropen. Voor België42 gaat het over een totaal verlies van 583 km2 en totale aanwinst
van 373 km2.
De studie van Hansen et al. (2013) is interessant omdat deze net zoals de vegetatiekaart de treecover gebruikt
als basis om vervolgens een monitoring te kunnen opzetten van hoe deze treecover verdwijnt of verschijnt. Als
eerste stap is er voor gekozen om deze basis met elkaar te vergelijken, namelijk treecover. Zowel de data van
Hansen et al. (2013) en de Vegetatiekaart vergen een voorbewerking om met elkaar vergeleken te kunnen
worden. Het is ook belangrijk om een kort overzicht te geven hoe de Hansen et al. (2013) data tot stand is
gekomen. Hoewel de resulterende data vergelijkbaar is, is de manier van aanmaak verschillend. Omwille van de
leesbaarheid wordt naar deze data verder verwezen als de Hansen data.

2.3.1 Hansen data: overzicht
De studie van Hansen et al. (2013) is gebaseerd op Landsat 7 ETM+ groeiseizoen beelden43 tussen 2000 en
201244. Dit is een grote hoeveelheid data (in totaal gaat het over 143 biljoen pixels) dat dus een eigen verwerking
nodig heeft om uiteindelijk informatie over bossen te generen. Er is gebruikt gemaakt van Google Earth Engine45
om deze hoeveelheid data te verwerken. Na een voorbewerking (o.a. atmosferische correcties) zijn uit de data
per pixel variabelen uitgerekend, gebaseerd op de reflectantiewaarden. Op basis van deze variabelen en training
data is er een supervised classificatie uitgevoerd om onderstaande data te bekomen. De training data is
opgemaakt met een manuele interpretatie op basis van hogere resolutie beelden zoals Quickbird46, MODIS47 en
andere tree cover data afgeleid uit Landsat data48. De supervised classificatie maakt gebruik van een bagged

38

Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R . Loveland, A. Kommareddy, A. Egorov, L. Chini,
C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science, 342, 850–53,
http://science.sciencemag.org/content/342/6160/850. Data available on-line from: http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.0.html.
39 In het geval van de studie van Hansen et al. (2013) wordt onder ‘bossen’, ‘tree cover’ (‘alle bomen hoger dan 5m’) verstaan. Dit maakt de studie vergelijkbaar met de klasse
Hoog Groen uit de Vegetatiekaart.
40 http://landsat.gsfc.nasa.gov/
41 Bij afgifte van dit rapport is er ondertussen ook al data beschikbaar tot 2014. Dit is niet opgenomen in deze vergelijkende studie.
42 Hansen et al. (2013) hebben het cijfermateriaal uitgerekend per land. In de publicatie is er dus geen data beschikbaar voor Vlaanderen alleen.
43 https://landsat.usgs.gov/using-landsat-7-data
44 Zie voetnoot 41.
45 https://earthengine.google.com/
46 https://www.digitalglobe.com/products/standard-imagery
47 https://modis.gsfc.nasa.gov/ (meer specifiek: http://dx.doi.org/10.1175/1087-3562(2003)007<0001:GPTCAA>2.0.CO;2)
48 Meer specifiek: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01431161.2010.519002
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decision tree techniek om onderstaande data te genereren. De training data bestaat dus uit % treecover, forest
loss en forest gain. De verschillende (deel)continenten49 zijn apart verwerkt.
De data van Hansen et al. (2013) bestaat uit volgende rasters:
•
•
•

•
•

treecover2000: bevat de kroonbedekking in percentages (0-100) van vegetatie hoger dan 5m in 2000;
loss: omvat het verlies van bos (0-1) over de periode van 2000 tot en met 2012. De waarde 0 staat
voor geen verlies en de waarde 1 staat voor verlies dat in de periode van 2000 tot 2012 is gebeurd;
gain: omvat de aanwinst van bos (0-1) over de periode van 2000 tot en met 2012. De waarde 0 staat
voor geen aanwinst en de waarde 1 staat voor aanwinst dat in de periode van 2000 tot 2012 is
gebeurd.
lossyear: omvat het verlies van bos per jaar (0-12) van 2001 tot en met 2012. De waarde 0 staat voor
geen verlies en de waarden 1 tot en met 12 geven het jaar aan waarop verlies is geleden;
first, last: Landsat 7 data (4 banden: R, NIR en 2x SWIR) uit 2000 (first) en 2012 (last). Deze laatste data
is de basis voor bovenstaande data en niet gebruikt in de vergelijking;

en heeft volgende metadata:
•
•
•

coördinaat referentiesysteem: EPSG:4326 (WGS84);
resolutie van 1 boogseconde per pixel (ongeveer 30m) 50;
en tiles van 10 graden op 10 graden, voor de vergelijking met data uit Vlaanderen is de tile 60N_00E
gebruikt.

Samengevat bestaat de data van Hansen et al. (2013) uit % tree cover, forest loss en forest gain. Het is belangrijk
even stil te staan bij enkele definities die Hansen et al. (2013) hanteren. Het percentage bedekking van vegetatie
hoger dan 5m is het % tree cover. Forest loss is de gebeurtenis waarbij % tree cover hoger dan 50% wordt
omgezet naar 0%. Forest gain is de omgekeerde gebeurtenis (van 0% naar meer dan 50%). We concluderen dat
voor Hansen et al. (2013) een forest pixel dus wordt gedefinieerd als een pixel met meer dan 50% treecover. Een
grootte of breedte parameter maakt dus geen deel uit van deze definitie.
Hoogte wordt als parameter niet rechtstreeks toegepast (het is dus geen variabele) zoals bij de Vegetatiekaart.
Ze wordt onrechtstreeks toegepast in de manuele interpretatie bij de aanmaak van de training data. Daarna is
deze hoogte ook bestudeerd in een canopy height analyse op basis van globaal beschikbare LIDAR data (GLAS)
51
waarbij enkel is bekeken of een forest loss pixel effectief in dat jaar ook een verstoring in hoogte weergaf (wat
ook significant zo blijkt te zijn). Ook voor forest gain is dit toegepast, maar over de volledige periode, met minder
maar ook significante resultaten.
Daarnaast is er ook een validatie uitgevoerd met MODIS NDVI tijdserie data (jaarlijks in het groeiseizoen) van
lagere resolutie (minimaal 250m) en zeer hoge resolutie data van Google Earth52. Er is gewerkt met een sample
van 120m resolutie. In totaal zijn er 1500 samples genomen. Er is gestratificeerd in 5 biomen (boreaal bos,
gematigd bos, nat tropisch bos, droog tropisch bos en ander land). Binnen deze 5 biomen is er nog gestratificeerd
in 3 strata op basis van producten zelf: telkens 150 samples no change, 90 samples loss en 60 samples gain.
Voor alle samples werd met behulp van de MODIS NDVI tijdserie data nagekeken of er substantiële verlaging
was in NDVI en indien er een was werd ook het jaar bepaald. Het absoluut gemiddelde verschil voor de samples

49

Noord Amerika, Zuid Amerika, Afrika, Eurazië en Australië.
Een boogseconde is 1/60 van een boogminuut wat dan weer 1/60 is van een graad wat dus op een cirkel rond de wereld ongeveer overeen komt met 30m.
51 http://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/glas.php
52 https://www.google.com/earth/ Deze zeer hoge resolutie is vergelijkbaar met de resolutie van ruwe beelden die gebruikt zijn voor de Vegetatiekaart.
50
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met NDVI verlaging was maar 0.29 jaar. Dit betekent dat het moment van detectie in Forest loss maar weinig in
tijd verschilt met het moment van loss in de referentie (in dit geval de MODIS NDVI tijdserie).
De data van Google Earth is gebruikt om overeenkomst crosstabellen op te stellen. Voor de loss data was de
user’s en producer’s accuracy over alle samples hoger dan 80%. In gain data was er sprake van omissie in vooral
het tropische en boreale bioom wat in een lagere accuracy resulteert (wel hoger dan 70%). Hansen et al. (2013)
spreekt uiteindelijk van ‘robuuste’ producten. Alle validatie resultaten zijn in meer detail terug te vinden in de
publicatie zelf. De focus ligt op de loss en gain producten, er is geen informatie over de overeenkomst van de
treecover data met een referentie vrijgegeven. De Vegetatiekaart kan of mag dus een robuust product genoemd
worden53. Dit wordt verder uiteengezet door beide datasets met elkaar te vergelijken.

2.3.2 Voorbereiding
2.3.2.1

Hansen data

De Hansen rasters (treecover2000, loss, gain en lossyear) werden omgezet naar het coördinatensysteem van
de Vegetatiekaart (nl. EPSG:31370). Er is gebruik gemaakt van de waarde in de dichtstbijzijnde pixel om de
nieuwe pixels te vullen (nearest neighbour resampling). Het 30m resolutie grid dat opgevuld wordt heeft als
oorsprong (21000m, 246000m) in EPSG:31370 (Lambert 72) coördinaten. Er is voor 30m gekozen omdat 1
boogseconde hier ongeveer mee overeen komt. Daarna zijn de rasters geknipt op de gewest grens54. Uit deze
rasters zijn volgende twee rasters afgeleid volgens de methodiek van Hansen et al. (2013)55:
•

treecover2009:
𝑖𝑓 𝒍𝒐𝒔𝒔𝒚𝒆𝒂𝒓 = 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9:
𝒕𝒓𝒆𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝟐𝟎𝟎𝟗 = 0
𝑒𝑙𝑠𝑒:
𝒕𝒓𝒆𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝟐𝟎𝟎𝟗 = 𝒕𝒓𝒆𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝟐𝟎𝟎𝟎
Dit betekent dus dat het Hansen raster voor 2009 geen gain bevat. Er is dus geen rekening gehouden
met de toename van treecover in dit raster.

•

treecover2012
𝑖𝑓 𝒍𝒐𝒔𝒔 = 1 ∶
𝒕𝒓𝒆𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝟐𝟎𝟏𝟐 = 0
𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑖𝑓 𝒈𝒂𝒊𝒏 = 1:
𝒕𝒓𝒆𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝟐𝟎𝟏𝟐 = 100
𝑒𝑙𝑠𝑒:
𝒕𝒓𝒆𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝒕𝒓𝒆𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝟐𝟎𝟎𝟎
In het Hansen raster voor 2012 wordt er dus wel rekening gehouden met de toename van treecover.

53

Zowel users’s als producer’s accuracy > 92% voor de klasse Hoog Groen in de versie van 2009, 2012 en 2015.
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/670dc426-370a-4edc-ac65-6c4bcc065773
55 Hansen et al. (2013) geven in een tutorial zelf aan hoe er gewerkt kan worden met de data: https://sites.google.com/site/earthengineapidocs/tutorials/global-forest-changetutorial/basic-image-calculations.
54
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Beide rasters geven de kroonbedekking van alle vegetatie weer die hoger is dan 5m, met andere woorden de
treecover. Deze worden verder vernoemd als de Hansen rasters.
2.3.2.2

Vegetatiekaart

De treecover uit Hansen et al. (2013) komt overeen met de klasse Hoog Groen (HG) uit de Vegetatiekaart, nl.
vegetatie met een bepaalde hoogte. Bij Hansen et al. (2013) is dit 5m (indirect). Bij de Vegetatiekaart is de
gebruikte hoogte 3m (direct). De Vegetatiekaart heeft de volgende metadata:
•
•
•
•
•

2009 en 201256
Coördinaat referentiesysteem: EPSG:31370 (Lambert72);
1m resolutie;
tiles van 32km op 20km (NGI kaartblad);
en een classificatie van 12 klassen (4 relevante klassen verdeeld over 3 hoofdklassen; Landbouw (A),
Rest (R) en Urbaan (U)):
o Water (W): AW, RW, UW;
o Niet Groen (NG): ANG, RNG, UNG;
o Laag Groen (LG): ALG, RLG, ULG;
o Hoog Groen (HG): AHG, RHG en UHG.

Met een herclassificatie, een resample en een merge wordt de Vegetatiekaart omgezet naar een treecover kaart
met een resolutie van 30m die vergelijkbaar is met de data van Hansen et al. (2013). De herclassificatie omvat
de verdeling van de Vegetatiekaart klassen volgens:
•
•

treecover: AHG, RHG, UHG;
no treecover: AW, RW, UW, ANG, RNG, UNG, ALG, RLG en ULG.

Door een average resampling uit te voeren naar 30m resolutie wordt er een %treecover berekend per 30m pixel.
De resampling wordt gecombineerd met een merge zodat de verschillende kaartbladen in één raster worden
samengevoegd. De oorsprong van deze rasters is dezelfde als deze gebruikt voor de Hansen rasters. Daarna is
er manueel een knip gebeurd met de gewest grens.
Dit levert 2 rasters op:
•
•

treecover2009_VEG;
en treecover2012_VEG.

die, respectievelijk voor 2009 en 2012, het percentage kroonbedekking van vegetatie hoger dan 3m weergeeft,
met andere woorden, het percentage treecover. Deze worden verder vernoemd als de Vegetatiekaart rasters.

2.3.3 Methode van vergelijking
Om de data van Hansen et al. (2013) te vergelijken met de Vegetatiekaart is er gewerkt met random stratified
selectie van samples uit een systematisch grid. De basis voor de stratificatie is de kroonbedekking uit het
treecover2000 raster van Hansen et al. (2013). Over het raster is er een grid getrokken van 100m resolutie en
per grid cel is het % kroonbedekking bepaalt op basis van het 30m resolutie treecover2000 raster. Een voorbeeld
van hoe dit gebeurt is te zien in Figuur 6.

56

Er is geen gebruik gemaakt van de Vegetatiekaart 2015 daar de data van Hansen et al. (2013) voor dit jaar bij publicatie van dit rapport nog niet beschikbaar was.
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Uit dit vast grid zijn samples genomen uit 4 strata:
•
•
•
•

25 samples met 30% of minder kroonbedekking
25 samples met 30% tot 50% kroonbedekking
25 samples met 50% tot 75% kroonbedekking
50 samples met meer dan 75% kroonbedekking

In elke sample kunnen er 100 punten in een grid van 10m resolutie verdeeld worden. Elk punt wordt beoordeeld
of ze raakt aan de kroon van een boom. Deze beoordeling is gebeurd op basis van de middenschalige
zomeropnamen orthofotomozaïek uit 2009 en 201257. Het aantal punten dat raakt aan een boom ten opzicht
van de 100 punten per sample bepaalt het % kroonbedekking van de sample. Dit percentage is de referentie.

Figuur 6: Voorbeeld van een 100m resolutie sample met 100 punten in een 10m grid met als achtergrond de middenschalige
zomeropnamen orthofotomozaïek uit 2009. De gele punten raken aan een kruin van een boom, de lichtgrijze niet. Deze sample heeft
61% kroonbedekking.

De treecover van de 4 rasters wordt berekend volgens het gemiddelde van de 30m resolutie pixels met het
centrum in de 100m resolutie sample. De treecover van de vier rasters zal dan vergeleken worden met de
referentie in een statistische studie. Er wordt nagekeken of er een significant verschil is tussen de Hansen et al.
(2013) methode en de Vegetatiekaart methode. Er wordt ook rekening gehouden met de strata, kortom het
design van de validatie methode. De validatie methode is gebaseerd op de richtlijnen58 die gebruikt zijn om de
High Resolution Layers (HRL), van het European Environment Agency (EEA) in het kader van de Copernicus land
programma59, te valideren.

57

Zie voetnoot 28.
http://eea.government.bg/eea/main-site/bg/notices/porachki-2012/2012-10-12/77_Guidel.pdf, meer specifiek: Verification basics of Land Cover density layers (6.1).
59 http://land.copernicus.eu
58
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2.3.4 Resultaten
Figuur 7 geeft de puntenwolk voor de vier rasters visueel weer. Het is duidelijk dat het percentage treecover uit
de rasters van Hansen et al. (2013) meer verspreid liggen rond de ‘y = x’ rechte. Het grof gefitte lineair model
geeft ook aan dat de Hansen et al. (2013) methode het % treecover uit de referentie onderschat. De
onderschatting wordt groter naarmate het % treecover groter wordt. De puntenwolk in Figuur 8 maakt duidelijk
dat er weinig verschil is in % treecover waarden tussen treecover2009 en treecover2012, in de Hansen rasters.
Dit komt omdat de Hansen data is opgebouwd uit een basis (treecover2000) en het verschil t.o.v. deze basis
(gain, loss, lossyear). Door dit kleine verschil wordt alleen versie 2012 verder onderzocht. De box plots in Figuur
8 geven ook een onderschatting aan van de Hansen et al. (2013) methode t.o.v. van de referentie. Voor de
Vegetatiekaart methode komen deze beter overeen.

Figuur 7: Puntenwolk voor de vier ‘% treecover’ rasters verdeeld over 2 grafieken, één voor de Hansen rasters en één voor de
Vegetatiekaart rasters. Daarnaast is er voor elk versie jaar (2009 en 2012) visueel een lineair model (y ~ ax) gefit. De kleuren zijn
aangegeven in de legende. Er is ook, in een lichtgrijze kleur, een ‘y = x’ lijn geplot ter illustratie. Dit is een exploratieve figuur.
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Figuur 8: Links: puntenwolk van de % treecover data voor de referentie, de Hansen rasters en de Vegetatiekaart rasters ten opzicht van
de versie jaren 2009 en 2012. Het is duidelijk dat de Hansen et al. (2013) methode minder verschilt tussen de versie jaren (startjaar is
basis voor verdere berekeningen) t.o.v. van de Vegetatiekaart methode of referentie. Rechts: box plots van het % treecover per stratum
voor de referentie, de Hansen et al. (2013) methode en de Vegetatiekaart methode van het versie jaar 2012. Deze zijn beide exploratieve
figuren.

In dit onderzoek wordt nagegaan of bovenstaand vermoeden van onderschatting voor de Hansen et al. (2013)
methode significant is. Het is belangrijk om rekening te houden met de invloed van de stratificatie. Niet enkel
omdat het aantal samples per stratum verschilt maar ook omdat de grootte van de strata verschillen in
Vlaanderen. Er zijn namelijk meer 100m gridcellen met minder dan 30% kroonbedekking in Vlaanderen aanwezig
dan er gridcellen zijn met meer dan 75% kroonbedekking. De verschillende strata krijgen dus een verschillend
gewicht in het statistisch model.
Tabel 5: Resultaten voor versie jaar 2012 van het lineair model: referentie ~ methode dat rekening houdt met de invloed van de strata.
In de eerste kolom staat de schatting van het gemiddelde %treecover voor de referentie, daarna volgt telkens het verschil tov. deze
schatting voor de Hansen rasters en Vegetatiekaart rasters. Daarna volgen de standaardfout, de t-test waarde en de P waarde. In de
laatste kolom wordt aangegeven over het verschil significant is op een 5% significantie niveau (op basis van de P waarde).

2012
Referentie
Hansen et al. (2013)
Vegetatiekaart

gemiddelde
21.510
-8.637
-0.8717

standaardfout
3.052
3.891
4.486

t-test

P waarde

significant?

-2.250
-0.194

0.0251
0.8460

Ja
Nee

Er wordt gebruik gemaakt van een algemeen lineair model dat rekening houdt met het design van de methode,
in dit geval dus aan de hand van de gewichten van de strata60. De referentie wordt in dit model vergeleken met
Hansen et al. (2013) en de Vegetatiekaart aan de hand van volgende vergelijking: referentie ~ methode, waarbij
de methode ofwel de Hansen et al. (2013) methode is of de Vegetatiekaart methode , beide voor versie jaar
2012. De resultaten van dit model voor versie jaar 2012 worden weergegeven in Tabel 5. De schatting van het
gemiddelde % treecover in Vlaanderen voor 2012 volgens de referentie is 21.51 %. Zowel Hansen et al. (2013)

60

In het Engels noemt dit survey-weighted generalised linear model.
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methode als de Vegetatiekaart methode geven een lager gemiddelde weer voor heel Vlaanderen in 2012. Voor
de Hansen et al. (2013) methode is dit verschil significant op een 5% significantie niveau61. De Vegetatiekaart
methode vertoont echter geen significant verschil met de referentie in het voorspellen van het gemiddelde %
treecover in Vlaanderen.

Figuur 9: Resultaat van de covariantie analyse tussen de methodes, Hansen et al. (2013) en Vegetatiekaart, (beide versie jaar 2012) en
de referentie voor 2012. Het 95% betrouwbaarheidsinterval van de door het lineair model voorspelde waarden is weergegeven in
transparant voor beide methodes. Er is ook, in een lichtgrijze kleur, een ‘y = x’ lijn geplot ter illustratie. Er is gekozen om het model niet
door de oorsprong (0,0) te forceren.

Daarnaast is er ook nagegaan in een covariantie analyse of er een interactie is tussen de methodes en de
referentie. Dit blijkt ook zo te zijn, de P waarde bedroeg hiervoor 1.511e-05, ook significant dus. Figuur 9 is een
grafische weergave van de interactie tussen de referentie en de methode voor versie jaar 2012. Het model is
niet door de oorsprong (intercept ≠ 0) geforceerd. Op deze manier geeft het model de relatie tussen de
referentie en methodes ook voor lage treecover percentages beter weer. De interactie van de Vegetatiekaart
met de referentie en de interactie van de Hansen et al. (2013) methode lopen niet parallel. Het
betrouwbaarheidsinterval van de Hansen et al. (2013) methode wordt sneller groter ten opzichte van de
Vegetatiekaart methode als de %treecover waarden ook groter worden. De hellingen van het lineaire model zijn
ook verschillend (Hansen et al. (2013): 0.7440 ± 0.0989 versus Vegetatiekaart: 0.9812 ± 0.0287). De betere
interactie of overeenkomst tussen de referentie en de Vegetatiekaart valt deels te verklaren doordat dezelfde
bron data62 is gebruikt om beide aan te maken. Deze bron data is dan ook van betere kwaliteit dan de bron data
(Landsat 7 ETM+) die Hansen et al. (2013) heeft gebruikt. Dit wordt ook duidelijk in een visuele analyse (zie
Figuur 10) en valt ook te verwachten daar de studie van Hansen et al. (2013) op wereldschaal is uitgevoerd.

61

Dit betekent dat er 5% kans bestaat dat de Hansen et al. (2013) methode toch niet verschilt met de referentie.
voetnoot 29

62 Zie
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Figuur 10: Vergelijking van de Hansen et al. (2013) methode, weergegeven met het treecover2012 raster, en de Vegetatiekaart methode,
weergegeven met treecover2012_VEG raster. In de eerste kolom is telkens de middenschalige zomeropnamen orthofotomozaïek uit
2012 weergegeven. De eerste rij toont een regio waar de Hansen et al. (2013) methode het % kroonbedekking onderschat. De tweede
rij toont een overschatting van het % kroonbedekking. De Hansen et al. (2013) methode geeft namelijk % kroonbedekking weer waar
zich in werkelijkheid water bevindt. Het is ook opvallend dat bij de Hansen et al. (2013) methode in de centrale bomengroep er veel
minder 100% kroonbedekking aanwezig is dan in de Vegetatiekaart methode. Er zijn wel degelijk pixels met percentages treecover van
100% aanwezig in de Hansen et al. (2013) methode in Vlaanderen. Dus is er geen eventuele fout gebeurd bij de voorbereiding van de
Hansen data.

Figuur 10 maakt ook duidelijk dat de Hansen data zoals de Vegetatiekaart ook fouten bevat. De verschillen
tussen beide methodes geven aan dat één op één vergelijkingen in verband met ‘bos’ en ‘niet bos’ niet zomaar
kunnen gebeuren. Er is nood aan een analyse om de cijfers van beide methoden te vergelijken, waarbij rekening
wordt gehouden met lokale kennis voor de interpretatie. Hansen et al. (2014) geven dit ook aan in een
antwoord63 aan de commentaar van Tropek et al. (2014)64 inzake ‘bosplantages’. Er is altijd een (lokale) validatie
van de data nodig om te kunnen te werken met de data. Het is daarom ook belangrijk om altijd rekening te
houden met foutenmarges.

63 Hansen,

M., Potapov, P., Margono, B., Stehman, S., Turubanova, S., Tyukavina, A., 2014. Response to Comment on “High-resolution global maps of 21st-century forest cover
change” Science, 344, p. 981, http://science.sciencemag.org/content/344/6187/981.5.
64 Tropek, R., Sedláček, O., Beck, J., Keil, P., Musilová, Z., Šímová, I., Storch, D., 2014. Comment on “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change.” Science,
344, p. 981, http://science.sciencemag.org/content/344/6187/981.4.
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3 BOSWIJZER
3.1 INLEIDING
Naast de Groenkaart, wordt als tweede product de Boswijzer afgeleid uit de Vegetatiekaart. De Boswijzer 1.0
was een product dat op uiteenlopende reacties werd onthaald. Helaas vaak zonder grondige kennis van de
methodiek. Toch bleek er een variabiliteit in het product van de Boswijzer te zitten die niet eenvoudig te vertalen
viel vanuit de methodiek. De forestpatch was een oorzaak van deze variabiliteit. Op vraag van ANB werd
nagegaan of het afgeleide product Boswijzer, robuuster kan opgebouwd worden. Daarnaast is het ook belangrijk
dat het product geen elementen kleiner dan 0.5 ha meer bevat, daar dit in de Boswijzer 1.0 wel nog mogelijk
was.
Voor de aanmaak van het product Boswijzer 2.0 werd, na overleg met de stuurgroep leden en uitgebreide
bijkomende testen, gekozen om te werken met een gewijzigde methode. Deze nieuwe aanmaak methode wordt
toegepast voor 2015 maar ook retroactief op de Vegetatiekaart 2009 & 2012. De testen, alsook hun resultaten
en de beoordeling zijn beschreven in hoofdstuk 3.2.
De beoordeling van de resultaten van deze testen is zowel gestoeld op een validatie als een visuele methode.
De beschrijving van de finaal gekozen methode volgt in hoofdstuk 3.3. De validatie en oppervlakteberekeningen
volgen in 3.4. Tenslotte worden de Boswijzer 2009, 2012 en 2015 vergeleken met gegevens die verzameld zijn
in de Bosinventarisatie65 (3.5). Dit geeft een beeld van de relatie tussen beide producten.

3.2 TESTEN
3.2.1 Inleiding
Op basis van 13 proefgebieden zijn er een aantal testen uitgevoerd hoe een Boswijzer uit de Vegetatiekaart kan
geëxtraheerd worden zonder gebruik te maken van de bestaande forestpatch. De proefgebieden hebben een
grootte van de 1/16de kaartbladen van het NGI66 en zijn gekozen op basis van eerder door de stuurgroep leden
vastgestelde ‘probleem’ gebieden. Samengevat is er gekozen voor gebieden met boomrijke omgeving,
boomrijke stedelijke omgeving, met lijnelementen en met serres. Om het overzicht van deze testen in dit rapport
leesbaar te houden is er voor gekozen om de weergave van de testen in dit rapport te beperken tot enkele van
deze proefgebieden (waar relevant) toegepast op hoofdzakelijk de Vegetatiekaart 2012. Er wordt telkens
vergeleken met versie 1.0 van de Boswijzer 2012, waarvan de techniek verder vernoemd zal worden als de
forestpatch methode.

65
66

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/bosinventarisatie
http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/5be63750-0f1c-46e2-b60f-479a2b6cbcc7
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Tabel 6: Overzicht van proefgebieden.

KAARTBLAD ID
09/1Z
21/1N
24/1N
31/4Z
05/6Z
14/1Z
16/5Z
22/2N
22/3N
22/4N
23/1N
29/8N
31/8N

OMSCHRIJVING
Boomrijke omgeving in Ravels.
Omgeving in Oostkamp met lijnelementen.
Omgeving in Sint Katelijne Waver met serres.
Boomrijke stedelijke omgeving in Kraainem.
Omgeving in Damme met lijnelementen.
Boomarme omgeving in Kaprijke.
Omgeving in Lier met serres.
Boomrijke half stedelijke omgeving in Destelbergen.
Boomrijke omgeving in Lokeren.
Boomrijke half stedelijke omgeving in Zele.
Boomrijke omgeving in Dendermonde/Hamme.
Boomrijke omgeving in Kluisbergen.
Boomrijke stedelijke omgeving in Overijse.

Er wordt eerst een overzicht gegeven van de gebruikte technieken binnen de testen: resampling, digitale filters,
cleaning en een apart hoofdstuk over de behandeling van serres. In het overzicht wordt er vaak vergeleken met
de forestpatch methode. Er wordt gebruik gemaakt van de naamconventies uit de Vegetatiekaart. Het is aan te
raden om hoofdstuk 2.1 in het achterhoofd te houden en te begrijpen. Voorbeelden hiervan zijn basisraster,
hoofdklasse, de klasse Hoog Groen (HG), objectniveau, … . De gebruikte klasse uit de Vegetatiekaart is de klasse
Hoog Groen. De klasse Hoog Groen wordt dan beoordeeld op de door ANB vastgelegde relevante parameters
voor het Boswijzer product, namelijk: groter dan 0.5 ha, minimum 50% kroonbedekking en een bepaalde
breedte67, via verscheiden stappen en technieken.

3.2.2 Resampling
De forestpatch methode bestaat uit het objectief aanmaken van segmenten (ruimtelijke eenheden op het niveau
van object groepen) waarbinnen een beoordeling wordt gemaakt over kleinere segmenten (ruimtelijke
eenheden op het objectniveau). Het is vooral de parameter percentage kroonbedekking waarvoor een
ruimtelijke eenheid op het niveau van een objectgroep noodzakelijk is. Een percentage kan namelijk alleen maar
uitgerekend worden ten opzichte van een groter geheel.
Het is zo dat deze ruime segmenten in de forestpatch methode worden aangemaakt op basis van de spectrale
informatie die aanwezig is in het RGBI basis raster, Hoogte basis raster en Edge raster (zie (3) van hoofdstuk
2.1.3), de zogenaamde beeldsegmentatie.
In Figuur 11 wordt een voorbeeld gegeven van deze forestpatch segmentatie en de relatie met de segmentatie
op objectniveau. Het is duidelijk dat de grootte en vorm van deze segmenten afhankelijk is van het bron beeld
(de basisrasters). Dit is dus een bron van variabiliteit tussen de Boswijzers. In Figuur 11 is ook een voorbeeld te
zien van een andere methode om een verzameling van objectsegmenten te bekomen waarvan een percentage
kan berekend worden, namelijk resampling naar een lage resolutie. Bij een resampling wordt een vast grid over
het beeld getrokken dat dus onafhankelijk is van het beeld zelf. Het startpunt van grid wordt arbitrair gekozen
maar doorheen de verschillende Boswijzers wel gelijk gehouden zodat de variabiliteit wordt verkleind. Als bron
voor de resampling worden niet de basisrasters gebruikt maar het raster met de klasse Hoog Groen uit de
Vegetatiekaart (de treecover dus) van 1m resolutie. Op deze manier kan deze techniek dus ook retro actief
toegepast worden op de kaart van 2009 en 2012. Bij de resampling is de keuze van de resolutie belangrijk. Er is

67

Deze is vastgelegd op 70m, de minimum breedte die toegepast kan worden op een resolutie van 70m.
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gekozen om de resolutie van 10m en de resolutie van 70m uit te testen. De 70m is gekozen omwille van dat dit
overeenkomt met een oppervlakte van 0.49 ha. Er zijn ook nadelen verbonden aan de resampling methode die
duidelijk worden in 3.2.6.
Er wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde waarde over alle pixels die binnen de nieuwe resolutie pixel vallen
om het nieuwe raster op te vullen. Het nieuwe raster bestaat dus uit pixels van lagere resolutie met een waarde
tussen 0 en 1, die respectievelijke overeen komen met 0% en 100% kroonbedekking van deze pixel. Er wordt
daarna verder gewerkt met het raster dat alleen pixels bevat die meer dan 50% kroonbedekking hebben
(toepassing van één van de door ANB vastgelegde parameters). Dit raster wordt verder vernoemd als het ‘>50%
kroonbedekking’ raster.

Figuur 11: Middenschalige zomeropnamen orthofotomozaïek uit 2015 met rechts een voorbeeld van de forestpatch methode segmenten
en naar onder een segment uitvergroot waarbinnen de segmentatie op objectniveau is uitgelicht. Daarnaast ook onderaan een voorbeeld
van een regelmatig grid van 10m resolutie.

3.2.3 Filtering
De resampling uit voorgaand hoofdstuk kan ook vooraf gegaan worden door een digitale filter. Er zijn 2 soorten
filter onderzocht: een mediaan filter en een morfologische filter. Bij het toepassen van een filter wordt er een
matrix over een raster gelegd. Deze matrix wordt ook wel kernel genoemd en berekend een nieuwe waarde
voor de middelste pixel waar hij opvalt aan de hand van de inhoud van de matrix en de grootte van de matrix.
De inhoud bepaalt wat er wordt berekend: het gemiddelde, de mediaan, … . De grootte bepaalt hoeveel naburige
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pixels er betrokken worden. In Figuur 12 wordt het mechanisme grafisch voorgesteld aan de hand van een
eenvoudige 3x3 mediaan kernel. De output blijft dus dezelfde resolutie behouden als de input.
Het toepassen van de filter zou het probleem van ‘uitlopers’ aan bossen en ‘wafelstructuren’ in boomrijke
verstedelijkte gebieden kunnen oplossen. Het zou ook kunnen helpen om lineaire elementen (in principe zijn
uitlopers lijnelementen die geconnecteerd zijn aan een verzameling bomen) te verwijderen zonder dat de
resampling resolutie te laag moet worden.

Figuur 12: Het mechanisme van een digitale filter op een raster aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, een 3x3 mediaan filter. Aan
de randen wordt het venster verkleind tot de beschikbare pixels. De mediaan is in het voorbeeld afgerond tot nul cijfers na de komma.

3.2.3.1

Mediaan filter

De Mediaan filter berekent de mediaan van de waarden van alle pixels uit het input raster binnen het venster
en geeft deze aan de betreffende pixel in het output raster. De mediaan filter wordt in beeldverwerking vaak
gebruikt voor het verwijderen van ruis. De mediaan filter zal dus ‘uitlopers’ en lineaire elementen kunnen
verwijderen. Er is gekozen om een 9x9, 27x27 en 51x51 venster te testen. Er zijn ook nadelen verbonden aan
de mediaan filter die duidelijk worden in 3.2.6.
In voorbereidende test op proefgebied 09_1Z blijkt dat enkel een 51x51 kernel een noemenswaardig effect
heeft. Alleen deze zal dan ook beoordeeld worden in de vergelijking met andere methodes. Daarnaast wordt
ook enkel de combinatie met de 10m resampling getoond (omdat op een resolutie van 70m het effect van de
filter ondergeschikt wordt aan de resampling).
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3.2.3.2

Morfologische filter

De morfologische filter bestaat uit 2 verschillende functies die ook kunnen gecombineerd worden in een totaal
van 4 functies. De functies worden altijd toegepast met een structurerend element, vergelijkbaar met de matrix
of kernel van de mediaan filter. De morfologische filter kan in tegenstelling tot andere filters enkel toegepast
worden op binaire data. Het Hoog Groen raster is dan ook binair (het is Hoog Groen of niet). Er zijn ook nadelen
verbonden aan de morfologische filter die duidelijk worden in 3.2.6.
Een overzicht, Figuur 13 kan helpen om de werking van de functies beter te begrijpen:
•

Structurerend element: er wordt gebruik gemaakt van een circulaire filter met een bepaalde radius. De
radius die gebruikt is in de testen bedraagt 13 pixels. De kernel is dus 27x27. De kernel kan dus kleiner
zijn om effectief te zijn. In vergelijking met de grootte die nodig is bij een mediaan filter.

•

(E)rosie: Deze functie komt qua resultaat overeen met ‘negatief bufferen’ van een polygoon in een
vector bestand.

•

(D)ilatatie: Deze functie komt qua resultaat overeen met ‘positief bufferen’ van een polygoon in een
vector bestand.

•

(O)penen: Deze functie is de combinatie van eerst de erosie functie en dan de dilatatie functie toe te
passen. Het is ideaal om ‘uitlopers’ te verwijderen.

•

(S)luiten: Deze functie is de combinatie van eerst de dilatatie functie en dan de erosie functie toe te
passen. Het is ideaal om ‘inlopers’ te verwijderen.

Figuur 13: Overzicht van de morfologische filter. Een 7x7 kernel voorbeeld van de 3 meest gebruikte structurerende elementen. Een
voorbeeld van erosie en dilatatie. Het structurerende element is een cirkel (donkergeel), de input is telkens grijs en de output is telkens
geel. De twee functies kunnen gecombineerd worden tot openen en sluiten. De eerste stap is aangeduid in grijze stippenlijn, de tweede
stap en dus de output is aangeduid in gele lijn.

In een voorbereidende test in proefgebied 09_1Z is gebleken dat enkel het gebruik van een 27x27 (O) filter geen
werkbaar resultaat oplevert. De filter zorgt voor een totale verdwijning van Hoog Groen pixels vanaf de kleinste
opening in de Hoog Groen bedekking. Dat is wat de functie dus doet, het verder openen van openingen. Er is er
voor gekozen om de (O) filter vooraf te laten gaan met een (S) filter om kleine openingen te sluiten. Er is gekozen
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om een cirkel kernel van 9x9 te gebruiken. Dit is net kleiner dan de minimum resolutie die bij de resampling
wordt gebruikt (namelijk 10). Om het uiteindelijk effect van dit sluiten verder te compenseren is ook de kernel
van de (O) vergroot tot 39x39. Daarnaast wordt ook enkel de combinatie met de 10m resampling getoond. Deze
combinatie van functies wordt verder vernoemd als de morfologische filter.

3.2.4 Cleaning
Een resampling alleen is niet voldoende. Na de resampling worden er ‘>50%’ segmenten aangemaakt op basis
van het ‘>50% kroonbedekking’ raster. Een ‘>50%’ segment bestaat uit een aaneengesloten verzameling van
‘>50%’ pixels. Daarop worden dan volgende parameters toegepast:
•

Segment oppervlakte >0.5ha

•

Segment breedte: > 1 pixel (bij 70m resolutie) of > 6 pixels (bij 10m resolutie)

Het resultaat bestaat dan uit ‘bos’ segmenten en ‘niet bos’ segmenten. Deze nabewerking op de resampling
wordt verder vernoemd als cleaning.

3.2.5 Serres
In de Boswijzer 1.0 werd er gebruik gemaakt van de hoofdklasse om te bepalen of een Hoog Groen segment een
‘bos’ segment kon worden. De ruleset was namelijk zo opgesteld dat er nooit een Hoog Groen segment uit de
hoofklasse Landbouw als startsegment voor een ‘bos’ werd weerhouden, ook al had dit segment meer dan 50%
kroonbedekking en was het groter dan een 0.5ha. In een tweede stap konden Landbouw Hoog Groen (AHG)
segmenten wel als ‘bos’ segmenten worden geclassificeerd omwille van nabuurschapsregels (20% grenzend
aan). Deze opruimactie brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. Als een serre zich naast een bos bevindt zal
deze toch toegevoegd worden aan de klasse ‘bos’. Daarnaast kunnen serres ook een ‘bos’ worden als deze serre
verkeerdelijk (nog) niet in het Landbouwmasker is opgenomen. Daarnaast is er ook een kans dat een ‘bos’ niet
als ‘bos’ wordt aanzien als deze verkeerdelijk door een fout in landbouwgebruikspercelen wel in het
Landbouwmasker is opgenomen. Het moet ook gezegd dat er naast serres, bvb. ook percelen die gebruikt
worden voor boomkweek worden verwijderd, het is belangrijk om Tabel 1 hier in het achterhoofd te houden.
Hoewel nu ook het attribuut productiemethode uit de landbouwgebruikspercelen brondata wordt gebruikt, is
er nog steeds een kans dat niet alle serres in dit attribuut zijn opgenomen. Een opruimactie op basis van het
Landbouwmasker blijft dus nodig. Na de resampling, eventuele filtering en cleaning wordt het Landbouwmasker
nog gebruikt om uiteindelijk een Boswijzer te bekomen. De opruimactie gaat als volgt:
•

‘bos’ segmenten worden onderverdeeld in segmenten die overlappen met het Landbouwmasker en
degene die niet overlappen;

•

‘bos’ segmenten die niet overlappen en kleiner zijn dan 0.5ha worden als ‘niet bos’ aangeduid;68

•

‘bos’ segmenten die overlappen worden beoordeeld ten op zicht van hun nabuurschap met segmenten
die niet overlappen. Indien ze meer dan 20% grenzen dan blijven ze ‘bos’ segmenten. Indien ze minder
dan 20% grenzen dan worden ze ‘niet bos’ segmenten.

Het is belangrijk te weten dat de bovenstaande problemen uit de Boswijzer 1.0 aanwezig blijven. Deze kunnen
alleen opgelost geraken door een continue verbetering van de brondata (in dit geval: de
landbouwgebruikspercelen, zie 2.1.1.4). Wat ook het geval is en zal zijn bij elke nieuwe aanmaak (2009, 2012
68

Het is namelijk zo dat door ‘bos’ segmenten op te splitsen er opnieuw ‘bos’ segmenten zullen zijn die kleiner zijn dan een 0.5ha. Deze stap is toegevoegd omdat het hier
meestal toch over uitlopers gaat en bovendien is er zo minder risico dat serres, die maar deels in het Landbouwmasker vallen, niet opnieuw als ‘bos’ segment worden aangeduid.
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2015, …). Deze stap wordt in de resultaten (3.2.6) niet meer besproken maar ligt vast. De techniek is nagekeken
met proefgebied 16/5Z en 24/1N. Op basis van een visuele evaluatie woorden de resultaten als soortgelijk
bevonden met deze van Boswijzer 1.0. Deze stap wordt verder vernoemd als de ‘serre’ stap.

3.2.6 Resultaten
3.2.6.1

Inleiding

Om een keuze te maken tussen de verschillende testen naar een vernieuwde ruimtelijk eenheid, is er gebruik
gemaakt van een visuele methode. De methode is gebaseerd op de richtlijnen die gebruikt zijn om de High
Resolution Layers (HRL) van het European Envorinment Agency (EEA) te verifiëren69. In deze methode worden
de HRL in een aantal goed gekozen samples (op basis van lokale data) beoordeeld op veel voorkomende fouten
in een ordinale schaal (excellent, goed, aanvaardbaar, onvoldoende, zeer zwak). In de methode wordt hier
specifiek gekeken naar: het verwijderen van lijnelementen en uitlopers, behoud van open gaten, behoud van
vorm, variabiliteit tussen de jaren, … .

Figuur 14: Overzicht van de resultaten van de verschillende technieken voor proefgebied 09/1Z aangevuld met de basis: Hoog Groen uit
de Vegetatiekaart 2012 en de Boswijzer 1.0 uit 2012.

69

Zie voetnoot 58. Meer specifiek: Verification with look-and-feel method (7.2).
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Alle proefgebieden zijn op deze manier beoordeeld maar enkel 09_1Z; een boomrijke omgeving, 31_4Z; een
verstedelijkte omgeving met veel bomen en 21_1N; een boomrijke omgeving worden hier geïllustreerd in
figuren.
De beoordeling is uitgevoerd door de opdrachtgever, ANB en opdrachtnemer Informatie Vlaanderen. De
beoordeling en conclusie is ook medegedeeld aan de stuurgroep. De resultaten in de andere proefgebieden zijn
soortgelijk. Er is niet gewerkt met een ordinale schaal maar met een kwalitatieve bespreking om de resultaten
af te wegen t.o.v. van elkaar en de Boswijzer 1.0 (onvoldoende versus aanvaardbaar). Uiteindelijk is er voor een
beperktere selectie technieken ook een kwantitatieve validatie uitgevoerd (zie hoofdstuk 3.4).

Figuur 15: Overzicht van de resultaten van de verschillende technieken voor proefgebied 09/1Z aangevuld met de basis: Hoog Groen uit
de Vegetatiekaart 2012, en de Boswijzer 1.0 uit 2012.

3.2.6.2

Bespreking

In Figuur 16 is duidelijk te zien dat de resampling van 10m onvoldoende is om de uitlopers aan de Munke-bossen
in Oostkamp te verwijderen. Dit is ook te zien in het westen van Figuur 14, de Staatsbossen in Ravels, waarin 2
uitlopers aanwezig blijven. In Kraainem, meer specifiek het zuiden met de grens van Tervuren, is er op het eerste
zicht een aanvaardbaar resultaat qua verwijderen van lijnelementen (Figuur 15). Maar als er met de Boswijzer
1.0 (die ook niet perfect is) wordt vergeleken blijven er vooral rond R0 langwerpige elementen onterecht
aanwezig. Er kan vanuit gegaan worden dat een lagere resolutie nodig is om deze lijnelementen te verwijderen.
Dit blijkt ook het geval te zijn bij de resampling van 70m. Het proefgebied in Oostkamp (Figuur 16) is hier een
goed voorbeeld van. Alleen de grote verzamelingen van bomen blijven over. De resampling van 70m heeft echter
2 nadelen. Ten eerste blijft de vorm van deze verzamelingen van bomen niet behouden. Vormverlies treedt al
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op bij de resampling van 10m maar nog niet waarneembaar70, bij deze van 70m wel. Ook in het proefgebied van
Kraainem is dit duidelijk. Het probleem van vorm valt pas echt op bij groepen van bomen die niet volgens de
richting van het grid liggen, of anders gezegd, hun primaire as ligt schuin t.o.v. van de Noord-Zuid as of OostWest as.
Het tweede probleem wordt goed geïllustreerd in de domeinbossen van Ravels (Figuur 14), nl. het verwijderen
van open gaten. Enkel grote openingen blijven over, en ook deze worden een stuk kleiner. Dit geeft een
overschatting van de kroonbedekking aan. De manier waarop het grid van 70m zich positioneert over de open
gaten heeft een sterke invloed op hoe deze worden overgenomen, zowel in grootte als in vorm. Want ook de
open gaten verliezen hun vorm op deze resolutie.

Figuur 16: Overzicht van de resultaten van de verschillende technieken voor proefgebied 21/1N aangevuld met de basis: Hoog Groen
uit de Vegetatiekaart 2012, en de Boswijzer 1.0 uit 2012.

Daarom is er ook nagegaan of bepaalde filters een betere oplossing kunnen bieden om uitloper te verwijderen.
De Mediaan filter is beter in het intact houden van open gaten en toch de uitlopers te verwijderen. Dit wordt
goed geïllustreerd in Figuur 16. Ook de vorm blijft beter behouden. Maar als de techniek ook wordt beoordeeld
in de domeinbossen in Ravels blijkt dat deze filter toch ook een bepaalde hoeveelheid open gaten verwijderd.
Hoewel in mindere mate in vergelijking met de resampling van 70m, is toch sprake van een overschatting van
kroonbedekking door het opvullen van, vooral kleinere, gaten. Er treedt ook een afronding van hoeken op bij de

70

Dit hangt natuurlijk af van de schaal die gebruikt wordt. De toepassingsschaal van de Boswijzer 1.0 was 1/5000.
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Mediaan filter maar dit is minder een probleem in vergelijking met vormverlies dat optreedt bij de resampling
van 70m. In Kraainem, Figuur 15, is dan weer te zien dat de venstergrootte van 51 pixels toch niet voldoende is
om alle uitlopers te verwijderen en enkel grote verzamelingen bomen over te houden. Een vergroting van het
venster is geen optie omdat het verwijderen van gaten en het behoud van vorm weer in het gedrang komt.
Daarnaast treedt er hier door een duidelijke opvulling van gaten ook een overschatting van het kroondak op.
De Morfologische filter presteert op beide vlakken, behoud van vorm en gaten en het verwijderen van uitlopers
het meest efficiënt. In Ravels, Figuur 14, blijven de kleinste gaten aanwezig (buiten degene die sowieso
verdwijnen door de resampling van 10m). Verzamelingen bomen met ijle kroonbedekking worden echter, al dan
niet terecht, ook open gaten. In het proefgebied met de Munke-bossen (Figuur 16) is duidelijk dat de filter zeer
goed uitlopers verwijderd. De kleinste uitlopers worden weggehaald. Het effect van de filter is het grootst in het
proefgebied in Kraainem (Figuur 15). Enkel de echte kernen van de verzamelingen van bomen blijven over, de
wafelstructuur die ontstaat door de veelheid aan boomrijke tuinen wordt sterk uitgedund. Echter, is er een
vermoeden dat deze uitdunning sterk afhangt van de toestand van het Hoog Groen uit de Vegetatiekaart dat op
zich sterk afhangt van de beelden, meer specifiek: het opnamemoment. Een variabiliteit dat in een foutenmarge
moet weergegeven worden. Deze variabiliteit wordt geïllustreerd in Figuur 17 waar voor het proefgebied in
Kraainem, het resultaat van de Morfologische filter voor Hoog Groen uit de Vegetatiekaart 2009 en 2012 naast
elkaar wordt vergeleken. In 2009 blijven er ten oosten van de R0 meer kernen over t.o.v van 2012. Ten westen
van de R0 is dit in minder mate andersom.

Figuur 17: Overzicht van de resultaten van de Morfologische filter, op basis van de Hoog Groen klasse uit respectievelijk de Vegetatiekaart
2009 en 2012. En het verschil tussen de twee in rood/blauw/paars kleurenschema.

3.2.6.3

Conclusie

De Morfologische filter lijkt de best presterende optie om het verlagen van de resampling resolutie te beperken.
Er is een behoud van vorm, open gaten en tegelijk een opruim van lineaire elementen, uitlopers en
wafelstructuren. Maar deze optie heeft een grote onvoorspelbare impact op de variabiliteit tussen de jaren. Bij
de overstap naar een nieuwe methodiek, werd de ‘forestpatch’ methode net verlaten om op een robuustere
manier met die variabiliteit om te gaan. De variabiliteit is inherent aan de brondata en is dus onvermijdbaar. Het
‘robuuster’ omgaan met deze variabiliteit zit verder ook in het bepalen van de foutenmarge. Dit is ook zeer
belangrijk bij het afleiden van oppervlaktes uit de data (zie 3.4).
Daarom is de keuze gevallen om enkel met een resampling te werken, op deze manier wordt de impact van de
variabiliteit enigszins beperkt omdat er met een vast grid gewerkt wordt. Bij deze techniek is de stap van Hoog
Groen uit de Vegetatiekaart naar de Boswijzer 2.0 daardoor ook transparanter. Echter omdat de resolutie van
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10m te hoog is om genoeg uitlopers te verwijderen, en de resolutie van 70m te laag om de vorm en open gaten
over te houden, is er gekozen om een combinatie van beide uit te werken. Deze methode wordt toegelicht in
hoofdstuk 3.3 en vergeleken met de 10m resampling en 70m resampling aan de hand van cijfermateriaal
(validatie). Deze methode wordt verder vernoemd als de 10-70 combinatie of de uiteindelijk gekozen Boswijzer
2.0.

3.3 AANMAAK 2009, 2012, 2015
De aanmaak van de Boswijzer 2.0 voor de respectievelijke jaren 2009, 2012 & 2015 wordt gemaakt op basis van
het raster van de Hoog Groen klasse uit respectievelijk de Vegetatiekaart 2009, 2012 & 2015. De combinatie van
beide resampling rasters wordt geïllustreerd in Figuur 18.

Figuur 18: Overzicht van de combinatie van het ‘resampling van 70m resolutie met cleaning’ raster en het ’resampling van 10m resolutie
zonder cleaning’ raster. De segmenten zijn telkens met zwarte omlijning aangeduid. De getalen verwijzen naar de stappen in de
combinatiestap.
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Volgende stappen worden ondernomen:
•

Resampling van 70m resolutie met cleaning. Dit levert een raster op van 70m resolutie met groepen van
pixels met meer dan 50% kroonbedekking die groter zijn dan 0.5 ha en breder dan 1 pixel. Dit 70m raster
bestaat dus uit ‘bos’ en ‘niet bos’ pixels;

•

Resampling van 10m resolutie zonder cleaning. Dit lever een raster op van 10m resolutie met pixels met
meer dan 50% kroonbedekking. De ‘cleaning’ gebeurt dus in de volgende stap met het 70m resampling
+ cleaning raster. Dit 10m raster bestaat dus uit ‘>50% kroonbedekking’ en ‘<50% kroonbedekking’
pixels;

•

Combinatie van beide rasters in een 10m resolutie 10-70 raster als volgt:
1) ‘bos’ pixel uit 70m raster en ‘>50% kroonbedekking’ pixel uit het 10m raster worden ‘bos’
pixel in het 10-70 raster;
2) ‘bos’ pixels in het 10-70 raster worden samengevoegd in voorlopige ‘bos’ segmenten;
3) samenvoegen van ‘>50% kroonbedekking’ pixels uit het 10m raster dat overeen komen met
‘niet bos’ pixels uit het 70m raster in ‘>50% kroonbedekking’ segmenten;
4) toevoegen van deze ‘>50% kroonbedekking’ segmenten ‘bos’ segmenten indien meer dan
20% grenzend aan deze ‘bos’ segmenten;
5) ‘bos’ segmenten in het 10_70 raster die kleiner zijn dan 0.5ha worden ‘niet bos’;

•

Uitvoeren van de ‘serre’ stap.

Op deze manier wordt dus de Boswijzer 2.0 2009, 2012 en 2015 aangemaakt. Kort samengevat wordt de ‘>50%
kroonbedekking’ pixel uit het 10m raster als ‘bos’ geclassificeerd als ze overlapt met een ‘bos’ pixel uit het 70m
raster of als ze 20% grenst aan eerder naar ‘bos’ omgezette ‘>50% kroonbedekking’ groepen van pixels.

3.4 VALIDATIE & OPPERVLAKTEBEREKENING
3.4.1 Validatie
3.4.1.1

Methode

Er wordt gevalideerd door de overeenkomst te bepalen van de drie Boswijzer 2.0 rasters voor een aantal samples
met een referentie. De referentie is bepaald op basis van de middenschalige zomeropnamen orthofotomozaïek
uit 2009, 2012 en 201571. De referentie is manueel bepaald door één ervaren operator op basis van volgende
regel: de sample is een ‘bos’ sample als deze:

71

•

raakt aan een boom;

•

deze boom deel uitmaakt van een verzameling bomen die groter is dan 0.5 ha;

•

en die bomengroep ergens breder is dan 70m.

Zie voetnoot 29.
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Hoewel deze regels duidelijk lijken is er altijd een interpretatie aspect. De literatuur laat weten dat, hoewel in
de praktijk vaak niet haalbaar, deze referentiebepaling best door meer dan één operator wordt uitgevoerd (wat
dus hier niet gebeurd is).
De selectie van samples is in tegensteling tot de validatie van de Vegetatiekaart niet systematisch gebeurd maar
random stratified op basis van de Boswijzer 2.0 data zelf. Op deze manier worden er genoeg samples
geselecteerd in de ‘bos’ klasse. Voor de selectie van de samples wordt er gebruik gemaakt van de openFORIS
tool72. Deze tool laat toe om samples te selecteren aan de hand van input data, die tevens de te valideren data
is. De tool is driemaal uitgevoerd op respectievelijk het ‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’ raster
uit 2009, 2012 en 2015. Er is gekozen voor deze rasters omdat de overschatting van ‘bos’ in deze rasters het
grootst wordt verwacht en hiermee dus de meest conservatieve sampling set me kan samengesteld worden. De
tool is driemaal uitgevoerd om het gebrek aan meerdere operatoren enigszins op te vangen. Uiteindelijk wordt
er dus een referentie samples dataset opgemaakt. Deze kan bij elke nieuwe editie opnieuw gecontroleerd en
gebruikt worden.
Tabel 7: Overzicht van aantal samples dat random gekozen is in de ‘bos’ klasse (F) en ‘niet bos’ klasse (NF) uit de ‘resampling van 10m
met cleaning en serre stap’ rasters van 2009, 2012, en 2015.

JAAR

#F

# NF

TOTAAL

2009
2012
2015
totaal

140
144
141
425

846
845
846
2537

986
989
987
2962

De tool gaf telkens aan hoeveel samples er in de ‘bos’ klasse (F) en ‘niet bos’ klasse (NF) moesten geselecteerd
worden aan de hand van het verwachte overeenkomst percentage (F: 80%-90%, NF: >90%)73. Uiteindelijk zijn er
2962 samples geselecteerd waarvan er 42574 samples uit de ‘bos’ klasse volgens de rasters uit 2009, 2012 en
2015 komen. De tool is driemaal uitgevoerd om het gebrek aan meerdere operatoren enigszins op te vangen.
Uiteindelijk wordt er dus een referentie samples dataset opgemaakt. Deze kan bij elke nieuwe editie opnieuw
gecontroleerd en gebruikt worden.
Tabel 7 geeft een overzicht van de het aantal benodigde samples per klasse en uit welk raster ze afkomstig zijn.
Een schematisch overzicht van de verdeling van de samples is weergegeven in Figuur 19. Zowel F als NF samples
zijn evenredig verdeeld over heel Vlaanderen.

72

Finegold, Y. and Ortmann, A. (2016). Map Accuracy Assessment and Area Estimation: A Practical Guide, FAO, 46/E, http://www.fao.org/3/a-i5601e.pdf. De code:
https://github.com/openforis/accuracy-assessment
73 Deze verwachte overeenkomst percentages zijn bepaald door een eerdere validatie op kleinere schaal.
74 Opgelet: dit is het aantal samples gekozen volgens de klasse in de rasters, en dus niet de referentie!
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Figuur 19: Schematische weergave van de samples die geselecteerd zijn om de Boswijzer 2.0 uit 2009, 2012 en 2015 te valideren. De
legende geeft de klasse en de bron (‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’ raster uit 2009, 2012 en 2015) weer.

Eerst worden zowel het Boswijzer 2.0 raster voor 2012 als het ‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’
raster als het ‘resampling van 70m met cleaning en serre stap’ raster vergeleken met de referentie voor dat
jaar.75 Hiervoor worden de samples als punten beschouwd, omdat dit eenvoudiger is om de verschillende
resoluties te vergelijken. Daarna wordt ook dezelfde validatie gedaan waarbij de samples niet als punten worden
beschouwd, maar als modus van een pixel venster van 3x3 rond het sample punt76. Dit wordt een pixel block
genoemd. Deze tweede validatie wordt dan vervolgens uitgevoerd voor de drie Boswijzer 2.0 rasters en dient
als basis voor de oppervlakteberekening.
3.4.1.2
•

Resultaten
Vergelijking van overeenkomst tussen Boswijzer 2.0 raster, ‘resampling van 10m met cleaning en serre
stap’ raster en het ‘resampling van 70m met cleaning en serre stap’ raster voor 2012:

De overeenkomsten met de referentie worden weergegeven in crosstabellen in Tabel 8 en Tabel 9. In hoofdstuk
2.2.2 is met een voorbeeld aangegeven hoe deze crosstabel kan gelezen worden. Het is, zoals eerder gesteld
interessant te kijken naar de omissie (volledigheid) en commissie (accuraatheid) van de specifieke klassen. In dit
geval is dat dus de klasse ‘bos’ (F). Er moet eerst en vooral opgemerkt worden dat het totaal aantal samples niet
gelijk is aan 2962. Dit komt door samples die zijn genomen op de grens waarin niet elk jaar data aanwezig is. Bij
het ‘resampling van 70m met cleaning en serre stap’ raster is dit uiteraard groter wegens het resolutie verschil.

75

Naar deze van 2009 en 2015 wordt wel verwezen maar niet geïllustreerd in een tabel, daar de gelijkenissen met de crosstabellen uit 2012 groot zijn.
Het gaat dus om dezelfde samples, maar het pixel venster houdt beter rekening met randeffecten die in de manuele bepaling van de referentie moeilijk interpreteerbaar
kunnen zijn.
76
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Tabel 8: Crosstabel van de overeenkomst van de samples tussen de klasse van de rasters en de klasse van de referentie voor
het ‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’ raster en het ‘resampling van 70m met cleaning en serre stap’ raster,
allebei uit 2012. De klassen zijn ‘bos’ (F) en ‘niet bos’ (NF). De samples zijn punten. De omissie en commissie van de klasse ‘bos’
zijn aangeduid met dezelfde kleuren als in Tabel 2.

2012

referentie
F
NF
10m

resampling

F
NF

359
15
374
96.0%

70
2517
2587
97.3%

referentie
F
NF
429
2532
2961
Kc

83.7%
99.4%

70m

resampling

F
NF

97.1%
87.8%

336
38
374
89.8%

70
2514
2584
97.3%

406
2552
2958
Kc

82.8%
98.5%
96.3%
84.1%

Uit de overeenkomst van de klasse ‘bos’ van beide resampling rasters blijkt dat het 70m raster voor een
stijging zorgt van omissie ten opzicht van het 10m raster. Meer nog, de commissie blijft op hetzelfde
niveau wat eigenlijk tegen de verwachting is. Ook voor 2015 blijft de commissie even groot ten opzichte
van de 10m resolutie. Voor 2009 is er zelf een stijging van de commissie. Dit wil dus zeggen dat de 10m
resolutie resampling best de voorkeur krijgt op de 70m resampling. De omissie van het 10m resolutie
raster is ook lager dan deze van het Boswijzer 1.0 raster. Omdat de commissie vergelijkbaar is met deze
van het Boswijzer 1.0 raster is er toch gekeken of dit verbeterd kon worden.
Dit bleek ook mogelijk. De 10m en 70m resolutie rasters combinatie (zie 3.3) heeft een hogere omissie
ten opzichte van het 10m resolutie raster. Maar de omissie blijft toch op het niveau van het Boswijzer
1.0 raster. In tegenstelling tot de commissie die wel lager is dan het 10m resampling raster en het
Boswijzer 1.0 raster. Er is dan ook gekozen om de combinatie te gebruiken als de Boswijzer 2.0. Het
combineert best bereikbare volledigheid met een aanvaardbare correctheid77.
Tabel 9: Crosstabel van de overeenkomst van de samples tussen de klasse van de rasters en de klasse van de referentie voor
het 10-70 combinatie of Boswijzer 2.0 raster (10m resolutie) en het Boswijzer 1.0 raster (1m resolutie), allebei uit 2012. De
klassen zijn ‘bos’ (F) en ‘niet bos’ (NF). De samples zijn punten. De omissie en commissie van de klasse ‘bos’ zijn aangeduid met
dezelfde kleuren als in Tabel 2.

2012
BW2.0
10-70
combinatie

referentie
F
NF
F
NF

347
27
374
92.8%

18
2569
2587
99.3%

referentie
F
NF
365
2596
2961
Kc

77

95.1%
99.0%
98.5%
93.0%

BW1.0

F
NF

350
24
374
93.6%

54
2533
2587
97.9%

404
2557
2961
Kc

86.6%
99.1%
97.4%
88.5%

Dit is uiteraard relatief.
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Overeenkomst van Boswijzer 2.0 2009, 2012 en 2015
De crosstabellen zijn weergegeven in Tabel 10. Het is duidelijk dat de Boswijzer 2.0 voor de drie jaren
een soortgelijke omissie en commissie vertoond. De verschillen zijn klein. De omissie in 2009 is iets hoger
in vergelijking met 2012 en 2015. In 2015 is de commissie dan weer iets lager. Deze tabellen zullen
gebruikt worden in de oppervlakteberekening. De samples als 3x3 pixel blocks in plaats van punten is
strenger in de validatie wat moet leiden tot een ‘robuustere’ oppervlakteberekening.

Tabel 10: Crosstabel van de overeenkomst van de samples tussen de klasse van de rasters en de klasse van de referentie voor het 10-70
combinatie of Boswijzer 2.0 raster (10m resolutie) uit 2009, 2012 en 2015. De klassen zijn ‘bos’ (F) en ‘niet bos’ (NF). De samples zijn 3x3
pixel blocks.
BW2.0

2009

referentie

F
NF

referentie

F

NF

346

27

373

93%
99%

27

2562

2589

373

2589

2962

93%

99%

98%
Kc

2012

F
NF

referentie

F

NF

352

26

378

93%
99%

23

2561

2584

375

2587

2962

94%

99%

92%

98%
Kc

93%

2015

F
NF

F

NF

351

22

373

94%
99%

24

2565

2589

375

2587

2962

94%

99%

98%
Kc

93%

3.4.2 Oppervlakteberekening
3.4.2.1

Methode

Indien alle ‘bos’ pixels van de Boswijzer 2.0 rasters, met een resolutie van 10m, worden opgeteld geeft dit de
oppervlakte ‘bos’ in hectare weer als volgt:
𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟𝑣𝑙𝑎𝑘𝑡𝑒𝑏𝑜𝑠 =

# 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠𝑏𝑜𝑠 ×100
10000

Op deze oppervlakte bestaat er natuurlijk een foutenmarge omdat de kaart geen perfecte overeenkomst heeft
met de werkelijkheid. Dit is geïllustreerd door de validatie in 3.4.1. Het document78, waarop de methode van
validatie is gebaseerd, stelt ook een methode voor het bepalen van deze foutenmarge voor. Daarnaast wordt er
ook op basis van de crosstabel van de validatie een aangepaste meer ‘robuuste’ oppervlakte uitgerekend. Dit is
ook een wijziging ten opzichte van de Boswijzer 1.0 waarin enkel een foutenmarge is berekend en geen
aanpassing van de oppervlakte is gebeurd. De foutenmarge is toen ook berekend op basis van de validatie van
de Vegetatiekaart (in de onderschatting) en Bosinventarisatie (in de overschatting). In deze methodologie
berekenen we alles uit de validatie die specifiek is opgesteld voor de Boswijzer 2.0.
In hoofdstuk 2.2.2 is er met een voorbeeld aangegeven hoe een crosstabel kan gelezen worden. De algemene
overeenkomst is dus de proportie van de oppervlakte die door de kaart correct wordt geclassificeerd en dit
refereert naar de probabiliteit (kans) dat een random gekozen locatie correct is geclassificeerd.
Daarnaast is er ook de user’s accuracy, de proportie van de geclassificeerde oppervlakte ‘bos’ die ook effectief
‘bos’ is in de referentie. Of anders gezegd: de probabiliteit dat een locatie in de kaart met een bepaalde klasse
ook deze klasse heeft in de werkelijkheid.
Ten slotte is er de producer’s accuracy, de proportie van de oppervlakte van een klasse uit de referentie die ook
die klasse heeft in de kaart. Of anders gezegd: de probabiliteit dat een klasse in de werkelijkheid ook dezelfde

78

Zie voetnoot 72.
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klasse heeft in de kaart. Op deze accuracies kunnen de variantie en betrouwbaarheidsintervallen (BI) berekend
worden volgens de formules van Olofsson et al.79.
Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om de oppervlaktes van de verschillende klassen uit te
rekenen. Dit betekent dat de referentie data kan gebruikt worden om de oppervlakte ‘bos’, die rechtstreeks uit
de kaart komt, aan te passen, rekening houdend met de klasse probabiliteiten. De oppervlakte wordt omgezet
naar een oppervlakte schatting. Men gebruikt hiervoor de proportie van de oppervlakte ‘bos’ ten opzicht van de
totale oppervlakte in de referentie. Op deze schatting wordt vervolgens ook een betrouwbaarheidsinterval
uitgerekend80. Hohle81 geeft aan dat een oppervlakte die berekend is op basis van het tellen van pixels
vooringenomen is. Een schatting berekenen van deze oppervlakte met behulp van de vergelijking met de
referentie lijkt dus aangewezen.
3.4.2.2

Resultaten

Voor de Boswijzer 2.0 2015 worden volgende stappen ondernomen om tot een schatting van de oppervlakte te
komen. De berekening voor de schattingen in 2009 en 2012 worden niet in detail getoond maar samengevat in
een afsluitende tabel. Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens Olofsson et al..
Tabel 11: ‘Proportionele fouten matrix’ en proportionele oppervlaktes van de klassen F en NF van de Boswijzer 2.0 2015 t.o.v. de
referentie, pixel blocks van 3x3 (zie 3.4.2.1).

BW2.0 2015

F

NF

# samples

F
NF

0.112
0.008

0.007
0.872

373
2589

oppproportie
0.119
0.881

Eerst wordt er een ‘proportionele fouten matrix’ berekend aan de hand van de crosstabel gegevens in Tabel 10
(zie 3.4.1.2) en de overeenkomstige proportionele oppervlaktes van de klassen (F en NF) uit het Boswijzer 2.0
2015 raster. De proportionele oppervlakte van een klasse in een raster is het aantal pixels van de klasse gedeeld
door het totaal aantal pixels van het raster. De matrix en proportionele oppervlaktes worden weergegeven in
Tabel 11. Uit deze tabel kunnen dan de accuracies, de varianties hierop en de betrouwbaarheidsintervallen
berekend worden zoals aangegeven in 3.4.2.1. Deze gegevens zijn in Tabel 12 samengevat. Tenslotte kan er uit
de gegevens van Tabel 11 ook de schattingen van de oppervlaktes per klasse en het betrouwbaarheidsinterval
hierop uitgerekend worden. Dit is samengevat in Tabel 13.
Tabel 12: Overzicht van de overall accuracy (OA), users accuracy (UA) en producers accuracy (PA) en telkens het overeenkomstige 95%
betrouwbaarheidsinterval (BI) voor de Boswijzer 2.0 2015 t.o.v. de referentie (zie 3.4.2.1).

BW2.0 2015

OA

BIOA

UA

BIUA

PA

BIPA

F
NF

0.985

0.004

0.941
0.991

0.024
0.004

0.932
0.992

0.025
0.003

Al deze berekeningen kunnen ook uitgevoerd worden voor de Boswijzer 2.0 uit 2009 en 2012 en zijn samengevat
in Tabel 14. De samenvatting is beperkt tot de klasse F of ‘bos’. Ter illustratie is de methode van
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Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E., Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land
change. Remote Sensing of Environment, 148:42–57, http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015. Meer specifiek met respectievelijk vergelijking (5), (6) en (7) in dit artikel.
80 Zie voetnoot 79. Meer specifiek met vergelijking (10) en (11).
81 Höhle, J., (2015) Assessment of the thematic accuracy of land cover maps. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., II-3/W5:187-194. http://www.isprs-annphotogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/II-3-W5/187/2015/.
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oppervlakteschatting ook toegepast op de ‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’ rasters (zie 3.2) van
alle versie jaren en op de Boswijzer 1.0 producten (2009 en 2012) toegepast. Daarnaast zijn de geschatte
oppervlaktes ook grafisch weergegeven in Figuur 20.
Tabel 13: Overzicht van de berekening van de schatting van de oppervlaktes van de klassen F en NF van de Boswijzer 2.0 2015 op basis
van de referentie (zie 3.4.2.1).

BW2.0 2015

schatting oppproportie

BI oppproportie

schatting opp (ha)

BIopp (ha)

F
NF

0.121
0.879

0.004
0.004

164263
1198230

5899
5899

Er kan gesteld worden dat de invloed van de validatie op de oppervlakte schatting het grootst is voor de
‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’ rasters. Wat ook te verwachten werd daar de commissie voor
deze rasters het grootst was. Ook voor de Boswijzer 1.0 rasters is er een zichtbare bijstelling van de oppervlakte
in de schatting (zie Figuur 20). Het moet wel opgemerkt worden dat de schatting van de oppervlaktes van
Boswijzer 1.0 wel hoger zijn dan de destijds berekende ondergrens.
Tabel 14: Overzicht van de opgetelde en geschatte oppervlaktes van de klasse F (‘bos’) en de proporties van deze oppervlaktes voor de
Boswijzer 1.0 (versiejaar 2009 en 2012), Boswijzer 2.0 (2009, 2012, 2015) en de ‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’ rasters
(2009, 2012, 2015). De proporties zijn ten opzichte van de totale oppervlakte van het raster. Voor de schattingen zijn ook de
betrouwbaarheidsintervallen weergegeven. De volgorde van kolommen volgt de volgorde van berekening. De eenheid is hectare.

Oppervlakte
Klasse F ('bos')

raster

schatting

betrouwbaarheidsinterval
proportie
hectare
±0.005
±6370
±0.004
±6094
±0.004
±5899

2009
BW 2.0 2012
2015

hectare
163864
168166
162740

proportie
0.120
0.124
0.119

proportie
0.121
0.123
0.121

hectare
164489
167221
164263

2009
2012

177424
185685

0.130
0.136

0.124
0.126

168984
171568

±0.005
±0.005

±6518
±7217

2009
resampling 10m 2012
2015

193808
200451
195268

0.142
0.147
0.143

0.123
0.126
0.123

167906
171649
168147

±0.006
±0.006
±0.006

±7708
±7649
±7706

BW 1.0

De Boswijzer 2.0 schattingen hebben het minste invloed op de oppervlakte waar uit verondersteld kan worden
dat deze kaart een bruikbare weergave kan zijn van ‘bos’. Deze veronderstelling hangt uiteraard af van de
kwaliteit van referentie, de definitie van ‘bos’ en het soort gebruik. De definitie en classificatie van de referentie
is cruciaal voor de interpretatie. De geschatte oppervlaktes mogen nooit zonder betrouwbaarheidsinterval
gezien worden.
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Figuur 20: Grafische weergave van de geschatte oppervlaktes en hun betrouwbaarheidsintervallen voor de Boswijzer 1.0 (versiejaar 2009
en 2012), Boswijzer 2.0 (2009, 2012, 2015) en de ‘resampling van 10m met cleaning en serre stap’ rasters (2009, 2012, 2015). De
geschatte oppervlaktes en hun BI’s zijn weergegeven in het zwart. De gele stippen zijn telkens oppervlaktes uitgerekend door het optellen
van pixels van de desbetreffende rasters. Voor de Boswijzer 1.0 zijn ook de boven- en ondergrens aangeduid die destijds voor de Boswijzer
1.0 zijn uitgerekend. De eenheid is hectare.

3.5 VERGELIJKINGEN MET BOSINVENTARISATIE
3.5.1 Methode
De Bosinventarisatie (BI)82 is een netwerk van meetpunten op een raster van 1km op 0.5km: 26730 punten in
totaal in Vlaanderen. Elk rasterpunt dat in een bos is gelegen (ongeveer 14% van de punten) wordt in een periode
van 10 jaar opgezocht en opgemeten (zo’n 10% per jaar). Een meetpunt wordt tweemaal opgemeten: eenmaal
in de zomer voor de inventarisatie van kruiden en struiken, een tweede keer in de winter om de bomen te
meten. De bedoeling van deze inventarisatie is het opvolgen van de kwaliteit van de bossen: boomsoortensamenstelling, houtvoorraad, voorkomen van verjonging, biodiversiteit, impact van milieu-invloeden, … . In het
meetproces wordt eerst nagekeken op luchtbeelden of het de moeite waard is om de meetpunten te bezoeken.
Er worden namelijk geen terreinbezoeken uitgevoerd op meetpunten die na deze ‘screening op het scherm’
aangevinkt worden als ‘geen bos’. De twijfelgevallen worden wel bezocht en kunnen ‘na terreinbezoek’ zowel
als ‘bos’ of als ‘geen bos’ bestempeld worden. Meer nog, ‘bos’ meetpunten na de ‘screening op het scherm’
kunnen toch ‘geen bos’ punten blijken.
De Bosinventarisatie meetpunten kunnen gebruikt worden om met de Boswijzer 2.0 te vergelijken. Er worden
twee vergelijkingen uitgevoerd. De eerste vergelijking is tussen de Boswijzer 2.0 en de meetpunten na de
‘screening op het scherm’ (nS). De twijfelgeval meetpunten worden niet opgenomen in deze vergelijking. De
tweede vergelijking is tussen de Boswijzer 2.0 en de meetpunten ‘na terreincontrole’ (nT). Er zijn een aantal

82

Zie voetnoot 65.
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meetpunten die om verscheiden redenen83 niet bezocht zijn geweest. Deze punten zijn in deze vergelijking
weggelaten. De twee vergelijkingen zijn uitgevoerd per versie (2009, 2012, 2015). Per jaar worden de
meetpunten in stroken bezocht die over heel Vlaanderen zijn verdeeld. Op deze manier ligt de jaarlijks te
bezoeken 10% geografisch verspreid over Vlaanderen. In 2009 waren er 2514 meetpunten (‘bos’ en ‘geen bos’,
in 2012 waren er 2997 en in 2015 waren er 2751 punten. De vergelijking wordt weergegeven in een crosstabel
met een algemeen overeenkomst percentage. Er moet opgemerkt worden dat het hier gaat om een vergelijking
en geen validatie. De bosinventarisatie is namelijk niet opgesteld om als referentie van de Boswijzer te dienen.
Toch kunnen er een aantal conclusies getrokken worden uit deze vergelijkingen.

3.5.2 Resultaat
Tabel 15, Tabel 16 en Tabel 17 geven de vergelijkingen van de bosinventarisatie en respectievelijk de Boswijzer
2.0 2009, 2012 en 2015. De resultaten zijn voor de drie Boswijzers soortgelijk.
Tabel 15: Crosstabel van vergelijking van Boswijzer 2.0 2009 met Bosinventarisatie meetpunten opgemeten in 2009 ‘na screening op het
scherm’ (nS) en ‘na terreincontrole’ (nT). De klassen zijn ‘Bos’ (B) en ‘Geen Bos’ (GB).

2009
BW2.0

Bosinventarisatie (nS)
B
GB
B
GB

218
73
291
74.9%

22
2081
2103
99.0%

240
2154
2394

Weggelaten meetpunten:

Bosinventarisatie (nT)
B
GB
90.8%
96.6%
96.0%
120

BW2.0

B
GB

196
38
234
83.8%

61
2198
2259
97.3%

257
2236
2493

Weggelaten meetpunten:

76.3%
98.3%
96.0%
21

Er is een goede overeenkomst met de bosinventarisatie ‘na screening op het scherm’ (nS). Dit betekent dat de
Boswijzer 2.0 kan gebruikt worden om de ‘screening op het scherm’, al dan niet deels, te vervangen. Het is
namelijk zo dat de Boswijzer 2.0 als eerste stap kan ingezet worden. Daarna kan er in een 2de stap toch een
‘screening op het scherm’ uitgevoerd worden op de overblijvende ‘Bos’ meetpunten. Deze 2de stap kan dan de
commissie fout ten opzichte van ‘screening op het scherm’ op alle punten compenseren. Het gebruik van de
Boswijzer 2.0 moet hier afgewogen worden ten opzichte van de tijdswinst die wordt gemaakt. In deze afweging
moet er ook rekening gehouden worden met de omissie. Deze is niet onbelangrijk in het kader van de
bosinventarisatie. Het blijkt echter dat na ‘Terreincontrole’ er heel wat meetpunten van de klasse ‘Bos’
uiteindelijk toch als ‘Geen bos’ worden bestempeld84.

83
84

Het meetpunt kan namelijk fysisch ontoegankelijk zijn (bvb. water) of er is geen toelating van de eigenaar.
Zelfs als er rekening mee wordt gehouden met de vermindering van ‘weggelaten meetpunten’ na ‘Terreincontrole’ (nT).
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Tabel 16 Crosstabel van vergelijking van Boswijzer 2.0 2012 met Bosinventarisatie meetpunten opgemeten in 2012 ‘na screening op het
scherm’ (nS) en ‘na terreincontrole’ (nT).

2012
BW2.0

Bosinventarisatie (nS)
B
GB
B
GB

330
93
423
78.0%

28
2431
2459
98.9%

358
2524
2882

Bosinventarisatie (nT)
B
GB
92.2%
96.3%

BW2.0

B
GB

95.8%

Weggelaten meetpunten:

112

280
29
309
90.6%

83
2563
2646
96.9%

363
2592
2955

77.1%
98.9%
96.2%

Weggelaten meetpunten:

39

De verandering van klasse na ‘Terreincontrole’ gebeurt ook bij meetpunten die zowel door de bosinventarisatie
als Boswijzer 2.0 als ‘bos’ worden aanzien. Dit geeft ook aan dat de ‘Screening op het scherm’ en dus manuele
interpretaties dezelfde inschattingsfout maakt als de Boswijzer 2.0. Deze inschattingsfout is inherent aan
luchtbeelden of remote sensing in het algemeen: er is alleen informatie van bovenaf. Daarnaast is er ook een
bias in het wijzigen van klasse. Er worden namelijk geen ‘Geen bos’ punten op terrein gecontroleerd en kunnen
dus nooit de klasse ‘Bos’ krijgen. Deze eventuele omissie is één van de redenen waarom de bosinventarisatie is
zijn huidige vorm niet als validatie kan dienen voor de Boswijzer 2.0.
Tabel 17: Crosstabel van vergelijking van Boswijzer 2.0 2015 met Bosinventarisatie meetpunten opgemeten in 2015 ‘na screening op het
scherm’ (nS) en ‘na terreincontrole’ (nT).

2015
BW2.0

Bosinventarisatie (nS)
B
GB
B
GB

256
87
343
74.6%

24
2318
2342
99.0%

280
2405
2685

Weggelaten meetpunten:

Bosinventarisatie (nT)
B
GB
91.4%
96.4%

BW2.0

95.9%
66

B
GB

224
39
263
85.2%

62
2407
2469
97.5%

286
2446
2732

Weggelaten meetpunten:

78.3%
98.4%
96.3%
19

De user’s accuracy van de klasse ‘bos’ haalt in de drie jaren geen 80%85. Een logische gevolg van het verschil in
interpretatie die gemaakt wordt, op basis van informatie die ter beschikking staat op het terrein t.o.v. van
remote sensing. Hoewel de Boswijzer 2.0 een mogelijke meerwaarde kan bieden bij de preselectie van de BI
plots, lijkt het gebruik van de Boswijzer 2.0 zonder verdere terrein nacontrole niet aangewezen binnen de
Bosinventarisatie. De Boswijzer 2.0 kan uiteraard ook het terreinwerk van de Bosinventarisatie niet vervangen,
omdat de Boswijzer 2.0 geen informatie geeft over de kwaliteit van de bossen in Vlaanderen. Beide instrumenten
zijn complementair.

85

De maatstaf van 80% wordt ook gebruikt door Hansen et al (2013). (zie 2.3.1).
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4 CONCLUSIE
Uit de vergelijking met internationale methodes kan gesteld worden dat de Boswijzer voor beleidsmakers een
nuttig en bruikbaar product kan zijn. Wel dient benadrukt te worden dat er steeds, ook op Vlaams niveau,
rekening dient gehouden te worden met de berekende foutenmarges indien er cijfermateriaal over de Boswijzer
gebruikt wordt. Deze foutenmarges kunnen onder geen beding weggelaten worden bij berekeningen. Het is dan
ook belangrijk dat de communicatie hierrond correct gebeurd.
Door gebruik te maken van updates van de brondata zal de aanmaak van de Boswijzer elke editie worden
verbeterd. Het is dus mogelijk dat de foutenmarge verkleind. Maar er zijn ook factoren die de foutenmarge
negatief kunnen beïnvloeden, bv. de kwaliteit van de beschikbare brondata (bv. Landbouwgebruikspercelen),
en ruwe beelden (bv. luchtopnamen en hoogtegegevens). De data en beelden verschillen van jaar tot jaar. De
foutenmarges zijn er en zullen er dus altijd zijn.
Daarom is het belangrijk dat bij het verder interpreteren of bij vergelijken van de Boswijzer met bv.
orthofotomozaïeken, er steeds teruggegrepen wordt naar de orthofotomozaïek die dezelfde ruwe beelden als
basis heeft als deze die gebruikt zijn bij de aanmaak van de Boswijzer. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld de
Boswijzer 2012 te evalueren of te vergelijken met luchtbeelden die genomen zijn in de winter van 2015 of met
de huidige situatie op het terrein (ze is namelijk gemaakt op basis van luchtbeelden uit 2012)!
Een mogelijk bijkomend verbetertraject bestaat erin dat de referentie samples datasets die gebruikt zijn in 3.4
nog meer ‘robuust’ wordt gemaakt. Dit kan al bijvoorbeeld door de referentie samples niet op te bouwen via de
interpretatie van slechts één ervaren operator maar door een gemiddelde van meerdere operatoren (minstens
drie) te gebruiken. Eénduidig opgestelde regels kunnen helpen bij de interpretatie van de samples. Bij het
opstellen van deze interpretatie regels kan er rekening gehouden worden met het doel waarvoor de Boswijzer
gebruikt wordt het aantal samples en de wijze waarop er (betaalbaar) kan geïnterpreteerd worden. Het heeft
geen zin om regels op te stellen die enkel vanop het terrein te bepalen zijn als er retroactief moet worden
gewerkt, of dit financieel niet mogelijk is. Moeilijk interpreteerbare samples zullen er blijven zijn. Deze worden
dan opgevangen door de veelheid aan interpretaties. Hiervan kan dan een gemiddelde worden genomen of de
sample kan weggelaten worden. De verschillen tussen de referentie en de Boswijzer worden steeds door de
oppervlakteberekeningsmethode in rekening gebracht.
Het is nuttig om met de beschikbare data nog verder onderzoek te verrichten. Zodat het beleid zich nog beter
kan richten naar de doelen die het zich voorop gesteld heeft. Mogelijke onderzoeken zijn:
• Een analyse op ‘change’:
Hiermee wordt bedoeld dat naast de oppervlaktes per editie ook de verschillen tussen de edities zullen
becijferd worden. Er wordt een nieuwe crosstabel opgesteld met 4 in plaats van twee klassen: ‘bos’,
‘niet bos’, ‘bijgekomen bos’ (+) en ‘verdwenen bos’ (-). Hiervoor moet een nieuwe referentie sample
dataset aangemaakt worden. Uiteraard kan hier best ook rekening gehouden worden met
bovengenoemde suggestie. Op deze manier kan er ook een oppervlakteberekening gebeuren op de
‘change’. Dit cijfermateriaal kan dan ook gebruikt worden in het hieronder voorgestelde mogelijke
onderzoek.
• Analyse van cijfermateriaal uit internationale data (cfr. Hansen et al. (2013)):
De vergelijking met de data van Hansen et al. (2013) is in deze opdracht uitgevoerd op het niveau van
treecover. Uit de data van Hansen et al. (2013) is het echter ook mogelijk om oppervlakte cijfermateriaal
te deduceren. Een verdere verwerking van de data van Hansen et al. (2013) is noodzakelijk daar de
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definitie die Hansen et al. (2013) hanteert voor ‘bos’ niet overeen komt met deze van de Boswijzer (geen
oppervlakte en breedte regel). Daarna kan naast het opstellen van de crosstabel met de referentie
samples dataset ook een oppervlakteberekening gebeuren. Meer inzicht in deze cijfers kan tonen waar
het cijfermateriaal van de Boswijzer staat.
Het is ook belangrijk dat er geleerd wordt uit de toepassingen die vanuit het beleid en andere groepen gebeuren
op basis van de Boswijzer. Het is dus zinnig om feedback en resultaten te verzamelen en bij te houden uit
toepassingen gebaseerd op de vegetatiekaart en afgeleiden. Zodat er ervaring continue kan opgebouwd worden
om te werken met dit soort data.
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