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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Het monitoren van de abiotische factoren in een gebied is één van de vereisten voor
de monitoring van zowel Habitattypen (HT) als beheertypen (BT) zoals vermeld in de
‘Werkwijze monitoring en beoordeling NatuurNetwerk en Natura2000/PAS’ (hierna
Werkwijze). De factoren die gemonitord moeten worden zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

pH (pH-H2O, dan wel afgeleid uit vegetatie) (voor HT en BT)
Grondwaterstand, afhankelijk van SNL-type GVG en/of GLG (voor HT: vooral
GVG en BT: afhankelijk van SNL-type GVG en/of GLG
Voedselrijkdom (voor HT en BT)
Stikstofdepositie (voor HT)
Zoutgehalte (voor HT)
Overstromingstolerantie (voor HT)

Deze factoren moeten middels een kaart inzichtelijk worden gemaakt en vlakdekkend
worden afgebeeld. De monitoringsgegevens van de abiotische omstandigheden voor
de Habitattypen en Beheertypen wordt als deel van de input gebruikt voor veel verschillende natuurdoelen. Ze leveren informatie voor (internationale) natuurrapportages zoals artikel 17 Habitatrichtlijn Habitattypen, Natura 2000 beheerplannen, PAS,
SDF, beheerplannen van TBO’s, en Voortgangsrapportage Natuur.
Het onderdeel abiotiek is uiteindelijk een integraal onderdeel van de Rekenmodule
Natuurkwaliteit.
Er bestaan verschillende manieren om de genoemde abiotische waarden in een gebied in beeld te brengen. Dat kan door direct vast te stellen (meting) of door benadering (modellering).
•
Abiotische waarden kunnen ‘direct’ in het veld worden gemeten, bv. aan de
hand van peilbuizen of watermonsters. Daarbij is het van doorslaggevend belang om precieze meetprotocollen te hanteren zodat onweerlegbaar vaststaat
hoe een factor is bepaald. Bijvoorbeeld: je kunt niet zeggen dat je “de” pH
gemeten hebt in een gebied: er is een pH-H2O, een pH-KCl, een pH-NaCl en
dan zijn er nog verschillende manieren waarop je aan het vocht bent gekomen dat je hebt gemeten (b.v. direct / (cupjes-methode”/ etc.).
•
Een ‘indirecte meting’ is ook mogelijk. De abiotische omstandigheden zijn
namelijk ook af te leiden van de aanwezige vegetatie in een gebied. Plantensoorten hebben een voorkeur voor een bepaalde range van b.v. pH, en zijn
daarmee een indicator voor de zuurgraad ter plaatse. Vegetatieopnamen en karteringen kunnen zo worden gebruikt.
•
Met verschillende applicaties kan daarmee berekend worden hoe de abiotische condities er voor dat gebied uit zien.
Provincies hebben begin 2014 tijdens het PCO (Provinciaal Coördinatoren Overleg)
gekozen om Iteratio te gaan gebruiken. Iteratio is standalone Access Database applicatie. Deze tool is ontwikkeld door Jan Holtland, (Staatsbosbeheer). Bij het beschikbaar stellen van deze rekentool kwamen er uit verschillende hoeken (waaronder provincies) vragen naar aanleiding van deze applicatie.
Er bleek geen onderzoek te zijn gedaan naar rekentools die door andere partijen zijn
ontwikkeld en ook zijn beschikbaar zijn voor provincies en ook al worden gebruikt.
Het was niet duidelijk wat de mogelijkheden van deze applicaties zijn. Ook waren de
vragen van meer fundamentele aard: of je met een rekentool überhaupt een betekenisvolle ecologische waarde kunt berekenen.

1.2

Doelstelling
Dit onderzoek inventariseert actuele en beschikbare applicaties die zijn ontwikkeld om
de abiotische omstandigheden in een gebied te berekenen uit vegetatie-opnamen, en
hoe deze zich met elkaar verhouden.
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Ook is onderzocht met welke mate van nauwkeurigheid de diverse rekenmodellen de
abiotische factoren kunnen benaderen.
Tenslotte worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de verdere ontwikkeling van
een dergelijk instrument.
Tenslotte is een niet onbelangrijk aspect van het project om van elkaar te kunnen
leren en inzicht te krijgen in elkaars systeem.

1.3

Scope van het onderzoek
Dit onderzoek is een inventarisatie van reeds bestaande applicaties en de mogelijkheden die deze applicaties hebben. Er wordt geen nieuwe applicatie ontworpen/ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij zijn de vereisten zoals genoemd in de Werkwijze.
Het gaat hier om applicaties die over de volle breedte van ecologische omstandigheden voor alle habitat- en beheertypen moeten kunnen opereren. Er zijn modellen die
gespecialiseerd zijn op slechts enkele typen; of modellen die niet publiek beschikbaar
zijn/kunnen worden gemaakt; of modellen die uit omgevingsfactoren de abiotiek voor
vegetaties afleiden – deze zijn allen niet in dit onderzoek opgenomen.
Van de resultaten van de applicaties kunnen punt- of vlakdekkende kaarten worden
gemaakt. Daar waar kaarten zijn gemaakt is gebruik gemaakt van de reeds bestaande GIS-mogelijkheden. Er is niet gekeken naar de wijze hoe de resultaten worden
omgezet naar een vlakdekkende kaart.
Om een applicatie die de abiotische omstandigheden berekend bestendig te maken
voor gebruik door provincies, moet deze kunnen worden doorontwikkeld als onderdeel van de Rekentool Natuurkwaliteit.
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Figuur 1: Overzicht van vereisten en methoden voor het onderdeel Abiotiek en de
onderzochte rekenmodellen.
a) Ellenberg (middels SynBioSys) (Stephan Hennekens Alterra)
b) ESTAR (Flip Witte, KWR Watercycle Research Institute)
c) INDICA (Camiel Aggenbach en Edu Dorland, KWR Watercycle Research Institute)
d) Iteratio (Jan Holtland, Staatsbosbeheer)
e) Abiotic Indicatorvalues (AI, Wieger Wamelink, Alterra)
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2

Methode

2.1

Inventarisatie en Enquête
De volgende applicaties zijn meegenomen in de inventarisatie:
a) Ellenberg (middels SynBioSys, Stephan Hennekens Alterra)
b) ESTAR (Flip Witte, KWR Watercycle Research Institute)
c) INDICA (Camiel Aggenbach en Edu Dorland, KWR Watercycle Research Institute)
d) Iteratio (Jan Holtland, Staatsbosbeheer)
e) Abiotic Indicatorvalues (AI, Wieger Wamelink, Alterra)
f) Waternood (Han Runhaar, KWR Watercycle Research Institute)
Waternood is alleen meegenomen in de enquête, en is vooral geschikt om aan de
hand van bepaalde abiotische omstandigheden te kunnen bepalen welke vegetatie
waarschijnlijk in een gebied voor kan komen. Dit is dus een geschikte applicatie bij
natuurontwikkeling, bv. op vrijgekomen landbouwgronden. De applicatie die wij zoeken moet echter het tegenovergestelde kunnen. Waternood is daarom niet verder in
deze inventarisatie meegenomen.
De rekentools zijn aan de hand van een aantal stappen geïnventariseerd:
1.
2.
3.
4.
5.

Enquête; vergelijking van de rekenmodellen middels een vragenlijst.
1ste bijeenkomst, doorrekening van eerste dataset.
Theoretische analyse van applicaties door statisticus prof. Cajo ter Braak.
2de bijeenkomst, doorrekening van tweede dataset.
Conclusies

Alle bovengenoemde partijen zijn geïnterviewd middels een vragenlijst (Bijlage 1). De
vragenlijst is in samenwerking met systeemarchitecten opgesteld en bevat zowel
inhoudelijke als technische vragen. Zo is bijvoorbeeld gevraagd naar de berekende
abiotische parameters, welke input benodigd is en welke output wordt gegenereerd.

2.2

1ste bijeenkomst, eerste data-analyse
Voor de eerste bijeenkomst, waar alle partijen aanwezig waren, werden aan de hand
van één dataset door alle applicaties dezelfde abiotische indicatiesberekend11. De
dataset hiervoor was beschikbaar gesteld door Staatsbosbeheer (SBB) en bestond uit
vegetatieopnamen en geo-informatie van het gebied De Bruuk. De set bevatte data
uit 3 opeenvolgende jaren (3 momentopnamen). Op die manier is een soort “tijdsreeks” gegenereerd waarmee de patronen van de verschillende momentopnamen
vergeleken konden worden. Verschillen in abiotische omstandigheden van het gebied
werden zo over onderzochte 3 jaar inzichtelijk. De resultaten van alle applicaties zijn
met de kaartenmodule van de tool Iteratio verwerkt tot kaarten. De resultaten van de
geïndiceerde opnamen zijn door de tool per vegetatievlakje gemiddeld en met deze
uitkomst is het vlakje als geheel geïndiceerd. De resultaten en kaarten zijn met elkaar vergeleken, en ook aan de hand van expert judgement van dat gebied. Tijdens
de werksessie is deze werkwijze niet verder onderzocht en er is ook geen oordeel
over geveld.
Ook is er voor elke applicatie een stroomdiagram gemaakt, die schematisch weergeeft hoe de stroom van gegevens door de applicatie is. De resultaten van alle applicaties zijn met Iteratio verwerkt tot kaarten. Tijdens de bijeenkomst zijn de verschillen besproken.

1

Aangezien Iteratio een SBB-applicatie is en de Bruuk ook een SBB gebied, is –om de schijn van beïnvloeding

te voorkomen- de berekening met Iteratio uitgevoerd door BIJ12 en niet door SBB.
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2.3

Theoretische analyse door prof. Cajo ter Braak (Wageningen Universiteit)
Alle applicaties hanteren een statistische methoden om van de vegetatieopnamen tot
abiotische gegevens te komen. Voor een objectieve analyse van deze methoden hebben wij, na instemming van alle partijen, biostatisticus Cajo ter Braak gevraagd om
de methoden theoretisch te toetsen en hierover te rapporteren. Voor deze analyse
zijn voor de verschillende applicaties de bijbehorende documentatie, indicatielijsten
en stroomdiagrammen beschikbaar gesteld.

2.4

2de bijeenkomst, tweede data-analyse
Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten besproken van een tweede analyse met
een onafhankelijke dataset van onderzoeksbureau B-ware. De dataset is door alle
applicaties doorgerekend voor de abiotische factoren pH, GVG en Trofie. Deze dataset
bevatte:
•
413 opnamen uit veel verschillende gebieden in geheel Nederland waar recentelijk geen ingreep heeft plaatsgevonden
•
Veld-pH gegevens van de opnamen, aangeleverd in pH-NaCl.
Er waren in deze dataset geen veldgegevens beschikbaar voor GVG en Trofie. Daarom kon er geen validatie (vergelijking uitkomsten met veldwaarnemingen) plaatsvinden voor deze factoren Tevens is er voor gekozen om geen tijdsreeksanalyse te doen
voor deze dataset.
Voor het doorrekenen van GVG en Trofie is de hele dataset gebruikt en de volgende
leidraden:
Trofie
•

GVG
•

Uitkomsten van de gehele dataset onderverdelen in klassen volgens Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurkwaliteit (zie Werkwijze, betreffende onderdelen abiotiek2).
Uitkomsten van de gehele dataset onderverdelen in klassen volgens Profielendocument en voor de Habitattypen3.

Zuurgraad
•
Voor pH is een andere methode gevolgd: Van de pH waren wel veldgegevens
beschikbaar. Voor het doorrekenen van pH en deze te valideren aan veldgegevens is door Flip Witte (ESTAR) een methode voorgesteld. Deze methode
wordt hieronder besproken (ter verduidelijking, zie Figuur 2).

2

3

Zie http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/monitoring-en-natuurkwaliteit/uitgangspuntenmonitoring-natuurkwaliteit/
Zie: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/fielen/habitattypen/Leeswijzer
%20N2000%20profielendoc%202014.pdfpro
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Figuur 2: Methode van vergelijking tussen de applicaties voor pH, GVG en Trofie.
1. De dataset van B-ware is door BIJ12 random opgesplitst in 2 delen, set I
(Training/Kalibratie set) bestond uit 207 opnamen, set II (Validatieset) uit
206.
2. De gemeten veldwaarden van beide sets zoals gemeten door B-ware zijn ook
naar alle partijen gestuurd (hier is afgeweken van de methode van Flip, voorstel van om alleen veldwaarden van kalibratieset in eerste instantie door te
sturen).
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Iedere partij berekende met hun model voor de trainingsfase op basis van de opnamen in Set I – hun eigen indicatiewaarden voor pH. De zuurindicatie uit het model is
uitgezet tegen de daadwerkelijke veld-pH (aangegeven als z-pH) behorende bij Set I,
zoals aangeleverd door B-ware. Dit levert na het toepassen van een lineaire regressievergelijking op: Y=aX+b.
3. Iedere partij gebruikte vervolgens voor de validatiefase de andere helft van
de opnamen – Set II, en berekende opnieuw met hun eigen model de eigen
indicatiewaarden voor pH.
4. De formule die verkregen was in stap 3 is nu gebruikt om vanuit de pH die
berekend was in stap 4 (middels de validatieset) – de “oorspronkelijke” pH,
zoals die gemeten zou moeten zijn in het veld (“terug”) te voorspellen.
5. Daarna zijn deze “terug voorspelde” pH-waarden (aangegeven als: voorspeld/expected) uitgezet tegen de gemeten veld-pH (aangegeven als: waargenomen/observed) behorende bij Set II, zoals geleverd door B-ware. Hierop
is opnieuw een lineaire regressievergelijking toegepast.
6. Hiervan zijn de R2 en RMSE bepaald. Deze zijn gebruikt als maat voor de accuraatheid waarmee een model in staat is om de werkelijkheid te benaderen.
Naarmate de R2 hoger is en de RMSE kleiner, des te nauwkeuriger de voorspelling van de abiotische tool de werkelijkheid weergeeft
De indicering van de pH in een gebied moet volgens de Werkwijze in pH-H2O. De
veld-pH waarden zijn door B-ware aangeleverd in pH-NaCl. Daarnaast hebben de
applicaties verschillende wijze van pH-output, variërend van pH-NaCl, pH-KCl en pHH2O en Ellenbergwaarden. Door de gevolgde procedure van de vergelijking van de
berekende zuurindicaties en veld-pH, hebben deze verschillen geen effect op het uiteindelijk resultaat van de nauwkeurigheid van de voorspelling.
De kalibratieset van de rekentool ESTAR is door de partij berekend in een exponentiele functie. Deze validatie is echter uitgevoerd in een lineaire functie en daarom vergelijkbaar met de andere modellen.
Twee modellen hadden te maken met beperkingen die werden opgelegd door de aard
van de dataset:
•
Iteratio:
o De dataset bevatte een aantal vegetatieopnamen dat al eens door het
systeem Iteratio is gebruikt. Voor Iteratio is de exercitie dan ook toegepast met een beperkte set waar deze eerder gebruikte opnamen
zijn uitgehaald. Voor de vergelijking met de andere rekenmodellen is
uitsluitend gebruik gemaakt van deze verkleinde dataset. Later is de
berekening ook nog een keer uitgevoerd met de gehele dataset. Het
model heeft dus geen gebruik gemaakt van reeds bekende gegevens
en is dus ook niet geoptimaliseerd voor deze test.
o Ook werkt Iteratio met verschillende indicatielijsten ten behoeve van
de diverse fysisch geografische regio’s. Aangezien de opnamen geanonimiseerd waren, zijn door SBB de fysisch geografische regio’s
alsnog toegekend op basis van de coördinaten die aanwezig waren in
de database en het opmerkingenveld.
•
INDICA;
o Ook dit systeem ondervond ook een beperking , doordat niet in alle
vegetatieopnamen indicatorsoorten voorkwamen waarvoor dit systeem indicatiewaarden heeft. Voor die opnamen zijn door INDICA
geen indicatorwaarden berekend.
Naast de pH zijn ook berekening uitgevoerd voor de trofiegraad en GVG. De dataset
beschikte niet over veldgegevens van deze twee factoren. Van de uitkomsten zijn
daarom alleen wat histogrammen gemaakt en deze zijn onderling vergeleken.
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3

Resultaten

3.1

Enquête
De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in Bijlage 1 van dit rapport en hebben vooral een beschrijven en documenterend karakter.
Belangrijkste punten
•
Alle applicaties kunnen een waarde berekenen voor zuurgraad, grondwaterstand en trofie. De wijze waarop deze worden weergegeven is echter verschillend.
•
AI, Ellenberg, ESTAR en Iteratio geven een zoutindicatie, de andere 2 systemen niet.
•
Iteratio is in staat om via een kaartenmodule een vlakdekkende kaart te genereren, SynBioSys kan met GIS ook tot een indicatiekaart komen. INDICA
levert een puntenkaart.
•
Stikstofdepositie, een vereiste voor Natura 2000 – gebieden, kan alleen worden berekend via de tool AERIUS. Dit valt daarom buiten het bestek van deze
vergelijking.
•
Geen van de rekentools kan gegevens voor de overstromingstolerantie berekenen.
•
Alle applicaties werken met vegetatiegegevens uit Turboveg.
•
De rekenmethoden van zowel AI, Ellenberg, INDICA zijn beschikbaar via
SynBioSys, maar zijn in principe op zich zelf staande modules. ESTAR en Iteratio zijn losstaande systemen. KWR heeft er voor gekozen om INDICA niet
verder te ontwikkelen, ESTAR is nu de hoofdapplicatie vanuit KWR en is vrij
verkrijgbaar. Iteratio kan alleen onder licentie van Staatsbosbeheer worden
gebruikt.
•
KWR is in gesprek met Alterra om ook ESTAR in SynBioSys op te nemen.
Daarnaast zijn er oriënterende gesprekken geweest om de kaartenmodule
van Iteratio aan Synbiosys te koppelen, zodat er kaarten gegenereerd kunnen
worden die meteen in een openbaar systeem staan.

3.2

1ste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst is gehouden op 19 februari 2015. Het verslag hier van zit bijgevoegd als Bijlage 2. Tijdens deze bijeenkomst zijn de enquête, stroomdiagrammen
en resultaten van de berekening van de eerste dataset besproken. De stroomdiagrammen zijn te vinden in Bijlage 3.
Belangrijkste punten
•
Alle applicaties laten een vergelijkbare trend zien over de periode van 3 jaar,
maar er is wel sprake van variatie in de uitkomsten tussen de applicaties. Zo
is er sprake van verschillen in absolute uitkomsten, maar ook in de patronen
(vlakdekkende gedeelten van het gebied de Bruuk). Bij de laatste zit er meer
verschil in de pH, de patronen van de GVG lijken meer op elkaar. De terreinbeheerder van dat gebied heeft op basis van expert judgement de resultaten
bekeken, Iteratio geeft, op basis hiervan, uitkomsten die het dichtst bij waargenomen veldwaarden liggen.
•
Er zijn definitiekwesties:
o Het is niet duidelijk welke definitie voor GVG gehanteerd moet worden om inzicht te kunnen geven in de lange termijn veranderen van
deze factor. In de Werkwijze wordt namelijk de voorjaarsmeting van
1 april per jaar gehanteerd, maar onduidelijk is of dit strookt met hoe
de GVG over langere perioden word gemeten. Hiervoor wordt namelijk 8 of 30 jaar gehanteerd. Daarnaast is het de vraag of GVG sowieso een goede waarde is, en of niet de term droogtestress moet worden gehanteerd. Droogtestress hangt samen met de korrelgrootte
van het sediment en de daaruit resulterende vochtcurven en de reikdiepte van de wortels, een diepgewortelde plant kan mogelijk ook aan
vocht komen, ook al is de GVG laag.
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o

Ook wordt er geen eenduidige definitie gehanteerd voor trofie. In de
Werkwijze worden zogenaamde trofieklassen gehanteerd, waarbij
waarden worden ingedeeld in klassen zoals ‘voedselarm’ of ‘matig
voedselrijk’. De waarden die hieronder liggen verschillen echter per
applicatie. Zo kan een applicatie een waarde geven in P (fosfor), N
(stikstof) of de C/N ratio (koolstof/nitraat ratio). Wetenschappelijk
gezien is er nog geen consensus over welke waarde het meeste zegt.
Daarbij lijkt dit ook afhankelijk te zijn van het type gebied. In trofieklassen werken lijkt daarom voorlopig een goede methode, mits in
acht wordt genomen dat dit een inschatting is.

Bovenstaande punten in acht nemend wordt duidelijk dat het nodig blijft om directe
metingen te blijven uitvoeren.
Tijdens de werksessie werd naar voren gebracht dat de dataset van de Bruuk gebruikt is bij het opstellen van de indicatiewaarden van Iteratio en dat de analyse
daarom mogelijk niet objectief was. Daarom werd het wenselijk geacht om een herhaling van de vergelijking te doen met gegevens die door geen van de modellen ooit
is gebruikt. Daarvoor zou een database moeten worden verkregen via B-ware, die
bestaat uit opnamen en daarbij behorende abiotische metingen.

3.3

Theoretische analyse door prof. Cajo ter Braak (Wageningen Universiteit)
Het volledige rapport van Cajo ter Braak is te vinden in Bijlage 4.
Belangrijkste punten
Er bestaan grofweg 2 manieren om een model te bouwen. De eerste (M1) is om vegetatieopnamen te koppelen aan gemeten veldwaarden en hiermee een trainingsset
op te bouwen. Vervolgens wordt op basis van de trainingsset met een statistische
methode de relatie tussen het voorkomen van plantensoorten en de milieufactor bepaald. De tweede manier (M2) is om middels vakliteratuur en expert kennis plantensoorten direct een indicatiegetal te geven ten opzichte van een milieufactor (b.v. Ellenberg-getallen). Beide wegen resulteren in een indicatielijst.
Alle applicaties maken gebruik van indicatielijsten, elk hanteert een eigen lijst. Deze
lijsten vormen de basis voor de berekening, omdat hier wordt aangegeven welke
abiotische waarde een plantensoort indiceert. AI en Iteratio werken volgens de eerstgenoemde manier (M1), de andere volgens de tweede (M2).
Elke applicatie hanteert zijn eigen algoritmen en statistische methoden om bij de
berekening de opnamen te voorzien van geïndiceerde waarden. De gemaakte tussenstappen die van indicatiewaarden tot resultaten leiden, zijn echter niet altijd even
duidelijk omschreven of inzichtelijk. Er moet eenduidige documentatie zijn ven elke
applicatie, ten minste één kerndocument per systeem. Daarbij moet de onzekerheid
van een indicatie meer aandacht krijgen.
Tijdens de bijeenkomst was er discussie over de ‘cirkelredenering’ van Iteratio: afhankelijkheid tussen de gebruikte (test) dataset en het modelsysteem – als de data
uit de set gebruikt zijn om het modelsysteem mee vorm te geven dan zou het model
ervan afhankelijk zijn. Uit de analyse van Ter Braak blijkt dat er voor alle systemen
een grote afhankelijkheid is van de trainingsset – of die nu tot stand is gekomen door
metingen (M1) of op basis van expertkennis (M2). In het geval van Iteratio is er –
aldus Ter Braak- geen sprake van een cirkelredenering.
Verder constateert Ter Braak dat de systemen meer overeenkomsten in methodologie
hebben dan verschillen.
Volgens Ter Braak is er meer onderzoek nodig naar hoe een systeem met een paar
vaste en overigens vrije indicatiegetallen (zoals Iteratio) zich gedraagt ten op zichten
van een systeem met alleen vaste indicatiegetallen wanneer het doel is om verschuivingen in abiotiek over de tijd in een bepaald gebied aan te tonen en in kaart te
brengen.
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Ter Braak geeft tevens aan dat het een aantrekkelijke en verstandigere optie kan zijn
om de voorspellingen te combineren volgens ‘model averaging’ ofwel ‘superlearner’.
Een superlearner-model kan worden gebruikt om de uitkomsten van verschillende
modellen die elk een bepaald algoritme gebruiken (‘weak learners’) te combineren,
om zo te bepalen welk algoritme uitkomsten genereert die het dichtst bij de waargenomen waarden liggen en dus de beste voorspelling geeft (zie kader blz. 15). Uit een
nader gesprek met dhr. Ter Braak blijkt dat, zonder nader onderzoek, niet is te zeggen hoeveel beter de voorspellingen worden zodra de systemen via een dergelijke
constructie worden vergeleken. Dit nader onderzoek vergt een aanvullende investering.

KADER: superlearner-model
Targeted Learning and Big Data
At the same time, we have reached a moment in history where technology can help us to
transcend the limitations of the parametric model and tackle all these hard estimation problems. Starting in 2006, we developed a general statistical learning approach—targeted maximum likelihood learning (or, more generally, targeted minimum loss-based learning)—that
integrates the state of the art in machine learning and data-adaptive estimation with all the
incredible advances in causal inference, censored data, efficiency and empirical process theory. This integration is done through what we called “super learning.”
The initial stage of super-learning creates a library of parametric model-based estimators and
data adaptive estimators. The latter are automated machine learning algorithms that use the
data to decide on the confounders that should enter the model, thereby replacing the art
(and arbitrariness) of making these decisions with objective criteria. If the statistical model
contains knowledge, such as that the probability of heart attack is bounded by some small
number, then each of these candidate algorithms will respect that knowledge. There are a
lot of these algorithms, and the body of machine learning algorithms grows every year—in
this case, all following different approaches in approximating the true probability distribution of a heart attack as a function of these confounders. The algorithms go through an iterative updating process that aims to balance bias (due to not including enough variables)
against variance (by including too many variables).
So why would one of these machine learning algorithms be better than another one? First,
you let the super-learning algorithm use the data to decide between all these algorithms. The
data set is split into many different “training samples” and “validation samples” and the
algorithms compete on the training samples, while their performance is evaluated on the
validation samples. The one that performs the best, on average, in predicting heart attack
based on patient characteristics is the winner.
Our research showed that for large samples, this super-learner process performs as well as
the best-weighted combination of all these algorithms. The lesson is that one should not bet
on one algorithm alone, but that one should use them all to build a diverse, powerful library
of candidate algorithms—and then to deploy them all competitively on the data. In this
manner, targeted learning integrates all advances in learning.
Uit: Why We Need a Statistical Revolution (Mar 26, 2015).
Door: Mark van der Laan, Ph.D. Professor of Biostatistics and Statistics at UC Berkeley.
(http://www.stats.org/super-learning-and-the-revolution-in-knowledge/).
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3.4

2de bijeenkomst
De resultaten van de analyse voor pH data zijn te vinden in Bijlage 5 (verslag van
tweede bijeenkomst), Bijlage 6.1. (kalibratiegegevens pH), Bijlage 6.2. (validatiegegevens pH) en Bijlage 6.3/4. (klassenindeling GVG en Trofie).
Belangrijkste punten
De gekozen methode voor de vergelijking van de berekening van de pH (opsplitsen
van dataset middels een training- en validatieset en de bepaling van de uiteindelijke
R2 en RMSE) is door alle betrokken gezien als een goede methode. Op deze wijze kan
worden bepaald in welke mate de verschillende modelberekeningen afwijken van de
in het veld gemeten waarden. Tevens maakt het een onderlinge vergelijking van de
modellen mogelijk, om te zien waar welk model sterke en zwakke kanten heeft. De
gekozen methode en de uitkomsten voor deze dataset zijn door de deelnemers betrouwbaar geacht.
Voor pH
De systemen Iteratio, Ellenberg en ESTAR komen tot de meest nauwkeurige voorspellingen (zie tabel 1). AI en Indica komen minder goed uit als gevolg van afwijkingen bij hogere pH-waarden, resp. het ontbreken van voldoende indicatorsoorten in de
opnamen.
Deze test laat dus zien dat het gebruik van rekenmodellen om uit de vegetatiesamenstelling de zuurgraad te benaderen goed werkt. Tevens laat het ook zien dat er verschillen zijn tussen de onderzochte modellen en hoe goed die benadering is.
AI

Ellenberg

ESTAR

INDICA

R2
0,49
0,59
0,58
0,31
RMSE
0,97
0,88
0,91
1,63
RMSE (2)
1,02
0,86
0,86
1,06
Tabel 1. Overzicht van de R2, RMSE en RMSE (2) voor de validatieset.
een permutatieberekening, uitgevoerd door Flip Witte (zie bijlage 5).

Iteratio
0,63
0,83
0,77
De RMSE (2) is

Voor trofie en GVG
De gemaakte histogrammen voor GVG en trofie lijken qua klassenindeling enige
overeenkomst vertonen. Dit zegt echter niet zoveel, omdat voor de inschatting van
de klassen geen protocol is gevolgd. Daarnaast zijn er geen validatiegegevens voor
deze factoren beschikbaar, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden of de
werkelijkheid wordt benaderd.
De uitkomsten van AI zijn vergeleken met de andere applicaties aan de lage kant
voor wat betreft GVG. Dit lag aan een verkeerde berekening door Turboveg, die indicatiewaarden van soorten met een optimum van grondwaterstand boven maaiveld
niet goed meenam. Voor AI is naderhand nog een herberekening uitgevoerd, deze is
te vinden in bijlage 6.5.
Verschil tussen applicaties over ‘vaste’ waarden
In de vragenronde is meerdere malen aangegeven dat de indicatiewaarden van bepaalde soorten in Iteratio ‘vast’ staan, terwijl andere mogen ‘zweven’. Planten kunnen
in verschillende gebieden anders reageren. In de gebruikte indicatielijst kan worden
nagezocht welk gewicht een goede overeenkomst geeft met wat in het veld wordt
gezien. De lijst kan dan eventueel, in samenspraak met een wetenschappelijk commissie, worden aangepast. Hierdoor wordt het een ‘lerend systeem’. Deze aanpassing
van de indicatielijsten is geen geautomatiseerd proces, maar moet bewust en handmatig worden ingesteld.
Alle applicaties zijn tot een bepaalde mate ‘lerend’, maar bij Iteratio is het aanpassen
relatief makkelijk en inzichtelijk. Over dit punt verschillen de meningen, tijdens de
discussies is door sommigen aangegeven is dat het gebruik van niet-vastgezette indicatielijsten bezwaarlijk is, omdat de uitkomsten daarmee van keer tot keer kunnen
verschillen. Dat vereist dat elke analyse goed wordt gedocumenteerd in de tijd en
tussen gebieden.

3.5

Observaties door BIJ12 gedurende traject
Het onderdeel abiotiek is binnen de monitoring nog niet geheel uitgewerkt. Het wetenschappelijke onderzoek naar abiotiek bestaat al enige decennia, maar heeft in
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Nederland nog geen consensus bereikt. De indicaties van soorten en allerlei vormen
van vegetaties (vegetatietypen/habitattypen/beheertypen) is nog niet genoeg uitgekristalliseerd. Dat wil zeggen dat er niet één waarde voor bv. pH-H2O per soort of per
vegetatie is, maar dat het afhangt van welk model of overzicht je neemt. Uit de contacten met de experts van de partijen en B-ware, het bureau dat de dataset heeft
aangeleverd blijkt dat er nog jaren van onderzoek nodig is om voor alle factoren en
gebieden tot gevalideerde waarden te kunnen komen op basis van metingen (anders
dan op basis van expert judgement).
Voordat wij onze inventarisatie uitvoerden zijn er nagenoeg geen gezamenlijke initiatieven geweest om de verschillende methoden (algoritmen, statistische bewerking en
indicatielijsten) onderling te vergelijken. Uit (wetenschappelijke) correspondentie
blijkt vaker concurrentie dan samenwerking. Deze concurrentie is ook voelbaar geweest gedurende het afgelegde traject. Er is tevens een (wetenschappelijke) drang
om elkaars systeem te willen begrijpen.
In het afgelegde traject is duidelijk geworden dat de doorontwikkeling richting één
gezamenlijk systeem buiten de (financierings)mogelijkheden van de provincies ligt.
Omdat er nog veel wetenschappelijke consensus discussie zijn, is dit ook iets dat
thuishoort bij wetenschappelijke organisaties en daar verder opgepakt moet worden,
als een bottom-up proces.
Door dit traject heeft men wel meer inzicht gekregen in elkaars methode en achterliggende redenen hiervan. Ook mede dit traject zijn er nieuwe initiatieven opgestart
Voorbeelden hiervan zijn het door KWR en Alterra aantrekken van een student om de
afbuigingen aan het einde van de pH-schaal te verklaren en het plaatsen van de verschillende systemen in SynBioSys.
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4

Discussie

4.1

Vergelijkend onderzoek
Het onderzoek is gestart als verkenning, om te beschrijven welke applicaties momenteel voorhanden zijn om de abiotiek af te leiden uit vegetatiegegevens. Dit is verbreed naar een vergelijkend onderzoek om te zien wat de sterke en zwakke kanten
zijn van de diverse rekenmodellen, hoe goed de benadering is van de werkelijkheid in
het veld en tevens of er aanleiding zou zijn om gezamenlijk te werken aan één gezamenlijke rekentool.
Deze inventarisatie heeft inderdaad inzicht gebracht in hoe de vijf rekentools gebruikt
kunnen worden om aan de hand van vegetatie-opnamen tot kwantificering van abiotische omstandigheden in een gebied te komen. Maar er is nog veel (wetenschappelijke) discussie die gezamenlijke doorontwikkeling niet vanzelfsprekend maakt. Die
discussie gaat niet alleen over elkaars modellen en de toegepaste statistiek zelf, maar
ook over meer algemene basiszaken; zoals welke factor voor trofie de meeste informatie geeft.
Voor deze inventarisatie is een dataset gebruikt waarvan de dataverzameling niet
toegespitst is geweest op deze opdracht. Het was wel de meest geschikte dataset die
beschikbaar was. Het zou goed zijn om, als provincies aan de slag gaan met abiotische monitoring en rapportage, gegevens van veldmetingen bij vegetatieopnamen te
verzamelen en met elkaar in verband te brengen. Deze kunnen vervolgens worden
gebruikt om de indicatielijsten voor de rekentools aan te passen en hierdoor wordt de
voorspellende kracht van een rekentool groter.
De verschillende rekentools kunnen worden gebruikt voor het berekenen van abiotische parameters, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met een onnauwkeurigheidsmarge. Er is wel doorontwikkeling nodig op een aantal vlakken. Deze
staan hieronder genoemd.

4.2

Resterende werkzaamheden voor doorontwikkeling
•
Eenduidige definitie voor GVG, Trofie en zoutgehalte. Voor trofie valt hier te
denken aan het specifieker maken wat de provincies willen weten cq beantwoorden; b.v. verschraling of voedselrijkdom. Voedselrijkdom kan op zeer
uiteenlopende manieren worden weergegeven, op welke manier doe je dat?
•
Overstromingstolerantie toevoegen
•
Evaluatie Iteratio + verbetervoorstellen
•
Provincies moeten nog bepalen welke mate van onnauwkeurigheid acceptabel
wordt gevonden.
•
Randvoorwaarden (Programma van Eisen) voor abiotische rekentool provincies opstellen
•
Gegevensverzameling: veldmetingen en vegetatieopnamen linken.
•
Voor veldmetingen van de GVG zijn (extra) grondwaterstandsbuizen benodigd. Hiervoor zou een handleiding moeten worden opgesteld, waar duidelijk
wordt waar deze peilbuizen aan moeten voldoen voor een goed meetnet.
Daarnaast moeten deze worden gescreend op kwaliteit en voorzien worden
van een vegetatie-opname.
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5

Conclusie
Het berekenen van de abiotische omstandigheden aan hand van vegetatie opnamen
met behulp van abiotische rekentools in een gebied is binnen zekere grenzen mogelijk. De voorspellingen gedaan aan de hand van de dataset leverde een nauwkeurigheid op van ca. 70% voor het beste model voor de factor zuurgraad. Het verdient wel
aanbeveling om de onzekerheid van een indicatie meer aandacht geven.
Iteratio, ESTAR en Ellenberg geven op basis van deze dataset en voor wat betreft de
pH de meest nauwkeurige resultaten, waarbij Iteratio net iets beter presteert dan de
andere twee.
Uit de resultaten van GVG en Trofie is geen concrete uitspraak te doen over welke
applicatie de beste resultaten geeft, vanwege het ontbreken van de validatie-dataset.
De uitkomsten van de modellen geven echter wel allemaal hetzelfde relatieve beeld..
Een superlearner maken van de modellen is op dit moment weinig opportuun omdat
dit een aanvullende investering vergt, en vooraf niet duidelijk is welke verbetering dit
zou opleveren. Wellicht dat na een aantal jaar van dataverzameling deze optie wel
kansrijk is.
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6
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Vragenlijst
Datum:
Datum:
Datum:

23 oktober 2014 met Han Runhaar, Flip Witte en Camiel Aggenbach
12-11-2014 met Wieger Wamelink
19-11-2014 met Stephan Hennekens

24-2-2015 aangepast n.a.v.. gezamenlijk overleg 19-2-2015
22-10-2015 aangepast n.a.v. opmerkingen van der werkgroep op conceptrapport

Betreft:

Vragenlijst voor marktverkenning Rekenmodules Abiotiek

Algemeen Indica en Estar
Beide programma kunnen de vegetatie vlak dekkend verwerken op een simpele manier en zijn makkelijk in gebruik en hebben een grote berouwbaarheid. Iteratio is erg moeilijk en heeft een grote kennisbehoefte om te kunnen
verwerken. Hierdoor ontstaan veel risico’ s bij vergelijkend onderzoek in meerder periodes en tijden.
•
•
•
•

Hoe karteer je en hoe vertaal je in indicatie waarden.
Rekentool gebruik laten maken van meerdere programma’s .
Iteratio itereert op verschillende gegevens, wetenschappelijke ontwikkelen staan niet stil maar Iteratio is hier niet op aangesloten.
Welke doeleinden gebruik je en aan welke eisen moet het voldoen en zijn ze reproduceerbaar.

Indica
Indica is gebaseerd op het plantenindicatorensysteem dat door Kiwa (nu KWR) en SBB is ontwikkeld voor de monitoring van de abiotische toestand en ontwikkeling van natuurgebiedentegen relatief lage kosten. Het systeem werkt
per landschapstype waarbij een beperkte set van (veelal) gemakkelijk herkenbare plantensoorten is geselecteerd waarmee abiotische condities in beeld kunnen worden gebracht. Het systeem kan zowel die toestand van
waterstandseregime, zuurgraad en nutrientenrijkdom volgen als veranderingen van deze factoren. Een speciale aanpak is dat indicatie waarde binnen een vegetatietype of groep van vegetatietypen kan worden toegepast. Dit maakt
het mogelijk om specifieke reacties van soorten op veranderingen van abiotische condities te gebruiken. Dit maakt het systeem goed bruikbaar voor de monitoring van de toestand van belangrijke natuurdoeltypen. Omdat het
systeem landschapsspecifiek is uitgewerkt is het ook mogelijk om milieufactoren op standplaatsschaal te koppelen aan processen op landschapsschaal. Toepassing van het systeem kan de gebruiker daarbij helpen bij het formuleren
van hypothesen over zulke processen (bv kwel, overstroming met oppervlaktewater). Zulke hypothesen kunnen dan weer getoetst worden aan de hand van bv metingen of een systeemanalyse van het gebied. De kennis van het
indicatorensysteem is gepubliceerd in een 10-delige boekenserie: 1 inleidend deel en 9 delen over landschappen. De indicatiewaarden zijn geautomatiseerd in INDICA en daarmee kunnen analysen op vegetatiedata worden
uitgevoerd. De boekenserie bevat veel achtergrondinformatie over het functioneren van de abiotiek in de landschappen en bevat ook veel toelichting op de abtiosche indicaties van soorten. Deze toelichtingen kunnen de gebruiker
goed helpen bij de interpretatie van analysen met INDICA Het is voor iedereen beschikbaar en werkzaam in het kennissysteem Synbiosys als indicatorentypen. De indicatiewaarden van een aantal landschapstypen moeten nog
opgenomen worden in de database van INDICA. Het is toepasbaar in natuurbeheer en te gebruik voor het meten van habitattypekwaliteit. In het kader van het WOT programma zijn op ook indicatorsoorten uitgewerkt voor
habitattypen door KWR in opdracht van Alterra. Deze indicatiewaarden zijn ook nog niet opgenomen in INDICA
Vraag: output in vlakkenkaart, INDICA werkt nu op basis van vegetatie-opnamen. Een vegetatie-opnamen kan ook bestaan uit de een opname van plantensoorten in een gekarteerd vlak . Afhankelijk van de data en het doel van de
gebruiker kan INDICA op diverse ruimtelijke manieren worden toegepast. Dit vergt dan wel pre- en post-processing van data.
Hoe ga je monitoren? Dit hangt heel erg af van het monitoringsdoel (resolutie in de ruimte en tijd en de grootte van milieuveranderingen die moeten worden getraceerd) en budgettaire mogelijkheden. Welke eisen stel je aan de
vegetatiekartering. Dit hangt ook af van de monitoringsdoelen.
Zoutgehalte; Input van indicatiewaarde toevoegen dit kan op projectbasis uitgebreid c.q. toegevoegd worden.

Waternood
Waternood, is een stand alone applicatie, de link wordt doorgestuurd. Waternood hanteert de normen, andersom benadering dan de indicatiesoorten. Referentie gebruikt door waterschappen. Geeft de verschillen in typevegetatie,
normstructuur, droogte stress, typologieën en beheertypen zoals in SNL. De afgeleiden worden in ranges weergegeven. Waternood wordt gebruikt om te evalueren, om de vertaling te maken of de doelstelling zijn behaald. Te
gebruiken in voorspellende rapporten in tal van toepassingen. Marti Rijken is vanuit de provincies hierbij betrokken en ondersteund het programma.
Berekend met Gis (helptabellen bij landbouw en doelrealisatie voor natuurtabellen (vegetatie eenheden vanuit NL). Omdat Waternood aan de hand van abiotische omstandigheden berekend welke vegetaties er eventueel zouden
kunnen groeien en dus net de omgekeerde dan gevraagde berekening uitvoert, is dit programma niet geschikt.

Turboveg & Synbiosys (beide programma’s kunnen werken met indicatiegetallen, maar SynBioSys kan een stap verder nadat gemiddelde indicaties per opnamen zijn berekend)
Zowel Ellenberg (expertkennis ) als Warmelink (veldgegevens) mogelijk. Opnamen classificeren met Associa adv de SBB-vegetatietypologie. Koppeling met Iteratio is mogelijk (lokale gegevens) Nu zijn de gegevens op landelijk niveau
waardoor geen gebieds specifieke evaluatie mogelijk is

De volgende gegevens moeten door de
rekenmodule moeten in kaart gebracht
kunnen worden:
Eisen pakket

Iteratio
Jan Holtland

Indicatiegetallen (Response Curves)
opgenomen in Turboveg en SynBioSys
Wieger Wamelink

Ellenbergindicatie (opgenomen in
Turboveg en Synbiosys)
Stephan Hennekens

a. pH (pH-H2, dan wel afgeleid uit
vegetatie)

Ja

Ja

b. Grondwaterstand, afhankelijk van SNLtype GVG en/of GLG

Ja

Ja

Geen gemeten pH-waaden, maar
expertinschattingen aangeduid als
zuurgraadindicatie Ellenberg
Geen harde gegevens over GVG, maar
indicaties over vochthuishouding

c. Voedselrijkdom

Ja

Ja

Ja

d. stikstofdepositie (via Aerius)
e. zoutgehalte (specifiek voor Natura2000)

Nee
Ja

Via kaarten RIVM/PBL
Ja

f. overstromingstolerantie (is al applicatie
bij GBO die dit berekend)
De output wordt geleverd in een kaart met
bijbehorende tabellen.

Nee

Estar
Flip Witte

Indica
Camiel Aggenbach

Ja, pH_KCL

Ja

Ja, mate van fluctuatie

N.v.t.
Ja

Ja, vochtindicatie, GVG,
zuurstofstress en droogtestress, niet
persé ggvg/glg.
Ja, vochtindicatie en
mineralisatiesnelheid
Nee
Ja

Nee

Nee

Nee

Nee
Nee. Input van indicatiewaarde
toevoegen dit kan op projectbasis
uitgebreid c.q. toegevoegd worden.
Ja

Ja

Kan verwerkt worden naar GIS kaart

Nee, maar zeer eenvoudig te
creëren.

Nee, module kan wel worden gebouwd
(opdracht)

Transparantie input en output
(omschrijving wat er het systeem in gaat en
hoe en wat uit het systeem komt)
Algemene vragen over de applicatie

Ja, gebruikershandleiding

Werkt via Synbiosys

In SynBioSys kunnen gemiddelde
indicaties in een GIS-kaart tot
uitdrukking worden gebracht. Ook
kunnen verschillende
karteringsronden met ellkaar worden
vergeleken en eveneens als GIS-kaart
tot uitdrukking worden gebracht
(kaart met verschillen)
Werkt via Synbiosys

Ja, gebruikershandleiding

Ja, gebruikershandleiding

a. Wat is de aanleiding en het doel van de
applicatie?

Aanleiding om Iteratio te ontwikkelen was
dat naast directe abiotische metingen een

Op een eenvoudige manier vergelijking
maken met abiotische waarden. Ellenberg

Optimaliseren van plant gegevens,
aantrekkelijk leesbaar maken van

Te gebruiken bij evaluatie,
monitoring, karteringen,

Doel
van dit indicatorensysteem is om in

ja

natuurgebieden
abiotische toestand ruitmelijke in beeld te
brengen vroegtijdig veranderingen in
waterstandregime, zuurgraad en
trofiegraad
op te sporen. De indicatorsoorten zijn per
landschapstype en per vegetatietype
beschreven.
het computerprogramma INDICA vrij
beschikbaar onder SynBioSys, vrije
gebruikslicentie, verbeteringen moeten
wel gefinancierd worden
boekenserie is te pook bij KNNV
uitgeverij. De boekenserie bevat veel
nadere toelichting op de indicatie van
soorten die voor interpretatie zinvol zijn
de boekenserie bevat ook achtergrond
info over hoe abiotische conditeis in elk
landschapstype tot stand komen en
kunnen wijzigen

belangrijk extra inzicht in de abiotiek van
natuurterreinen via vegetatiekarteringen

als ingang genomen maar met
veldgegevens gekalibreerd (Warmelink
indicatiewaarden vanuit het veld) Wieger
Wamelink getallen zitten in Turboveg,
worden ook Europees breed toegepast.

gegevens in tabellen en
kaartmateriaal. Classificatie
elektronisch ontsluiten.

modeltoepassingen. Gebaseerd op
indeling van soorten in ecologische
groepen door Runhaar en
promotieonderzoeken. Geeft, i.t.t.
andere systemen,
onzekerheidsmarges.

b. Gebruiksrechten, van wie is de
applicatie. Is er data aan gekoppeld en
is dat vertrouwelijk of vrij te gebruiken?

SSB heeft de eigendomsrechten van de
applicatie. Gebruikte metingen zijn deels
van andere partijen. Na overleg kunnen die
vrij gebruikt worden.

Vrij beschikbaar, provincies kunnen er
reeds gebruik van maken (Turboveg)

Vrij te gebruiken

Vrij te gebruiken.

c. Wat kan de applicatie berekenen (b.v.
zijn dit de factoren zoals hierboven
genoemd?

Inderdaad, daarnaast is er een werkwijze
ontwikkeld om de kwel in maaiveld te
analyseren en het zoutgehalte

Ja en meer (nitraat, ammoniak, fosfaat, CN,
vochtgehalte, pH (range)

Ja

Ja, behalve zout.

d. Wat voor berekening wordt toegepast?

Aan een deel van de soorten zijn
indicatiewaarden toegekend voor
bovengenoemde factoren en aan alle
soorten gewichten. Vervolgens wordt voor
alle vegetatieopnamen een indicatiewaarde
berekend. Opnamen per type worden
gemiddeld als er meerdere opnamen per
type beschikbaar zijn. Door middel van een
aparte module wordt voor alle kaartvlakken
een indicatie berekend die door middel van
standaard legenda’s in GIS zichtbaar
gemaakt kan worden.
Inderdaad, Iteratio levert het gehele traject
van aangeleverde vegetatiegegevens tot de
abiotische themakaarten. Ook de
vergelijking met evt beschikbare directe
abiotische metingen worden ondersteund.
Ja de uitkomsten kunnen in CMSi zichtbaar
gemaakt worden

Eigen getallen (WW getallen) Gem. waarde,
weging door bedekking is mogelijk. Niet
gekoppeld aan gewichten.

Gemiddelde indicatiewaarden per
opname worden berekend, als dan
niet met een weging door bedekking.
. Niet gekoppeld aan gewichten.

Vegetatiebedekkingsgraad,
ecologische klassen (waarde van
Runhaar). Zuurstof- en droogtestress
zijn indicatiewaarde voor
klimaatomstandigheden en is een
zeer robuust systeem. Meer
rekening gehouden met
onzekerheden zoals hoe dieper het
grondwater hoe groter de range.
Visual basic (ja, gewichten)

Ja, geen kaart

Ja

Nee.. Geen kaart.

vegetatieopnamen nodig ( keuze
vegetatietype en welke indicatietabel
gebruiken)

Ja, dbf file en acces, Synbiosys, Excel

Momenteel niet, kan wel worden
gebouwd

Synbiosys format is de ingang (access
database) Turboveg is de Internationale
database

De applicatie houdt de gebruikte gegevens
vast. In een document kan beschreven
worden of er afgeweken is van de

Header in turboveg, dbf file, access
Opnamen + coördinaten NL grid. Dbf file
kunnen omgezet worden in GIS kaarten

Kopgegevens uit de
vegetatieopnamen

In en uitvoer via csv-bestanden, ,
waar andere systemen makkelijk op
aansluiten
Ja, Kopgegevens blijven eraan
hangen

e. Worden alle benodigde gegevens door
de applicatie zelf berekend?

f. Kan de applicaties communiceren met
andere systemen b.v. CSMi?
g. Wordt er gebruik gemaakt van metadata
zoals b.v. inhoudsomschrijving.

gedocumenteerd in rapport (rapport
wordt doorgestuurd) Indica in Synbiosys
Onduidelijk of er hier gewichten aan zijn
gehangen
(set van soorten is erg beperkt)

afhankelijk door wie de opname maakt,
alleen soortgegevens, wel handig als
geografische gegevens te gebruiken

h. Welke kwaliteit heeft de data? Hoe
wordt dit getoetst cq geborgd?

i. Is er een benchmark uitgevoerd
(vergelijk met andere
applicaties/veldmetingen)?

j. Wat is het level van detail waarin de data
wordt gepresenteerd?

k. Van welke programmeertaal maakt de
applicatie gebruik / waar draait het op?

standaard gegevens.
De methode is inmiddels op vele tientallen
natuurterreinen in binnen- buitenland
toegepast en getoetst aan de hand van
veldbezoeken, Digitaal hoogtebestand AHN,
beschikbare directe metingen,
grondwatermodellen enz.
Voor pH H2O is een regressievergelijking
uitgevoerd om de overeenkomst tussen
meting en indicatie mee te berekenen, die
bleek sterk in vergelijking met andere
indicatiesystemen. Voor de internationale
publicatie van Iteratio is er een peer review
op de methode uitgevoerd. De speciaal
voor Iteratio ontwikkelde statistiek is in dat
kader getest door prof C. Terbraak. Hij
heeft dat gedaan door te bezien of hij met
de meest geavanceerde regressiestatistiek
de uitkomsten van Iteratio kon verbeteren.
Verder is Iteratio beoordeeld door een
aantal externe deskundigen in opdracht van
IPO, die vervolgens geadviseerd hebben om
Iteratio in te zetten in het kader van het
afleiden van de abiotiek uit
vegetatiekarteringen.
In het kader van de gebiedsanalyses voor
N2000 is de outout van Iteratio
verschillende keren vergeleken met directe
abiotische metingen en met
grondwatermodellen. Uiteindelijk was er
altijd veel vertrouwen in de uitkomsten bij
de hydrologen van waterschappen.
Er komen berekeningen beschikbaar voor
de afzonderlijke opnamen en voor de
vegetatievlakken. De berekeningen vormen
een continue reeks (geen klassen) die
vervolgens met gewenste legenda’s
afgebeeld kunnen worden.
Access

l. In welke ICT-architectuur past de
applicatie en zou het eventueel in
PETRA (zie bijlage) passen

Access maakt deel uit van Office net als
Word en Excel

m. Zou de applicatie geschikt (gemaakt)
kunnen worden voor provincies en op
welke wijze ( b.v. licentie/overname)?
n. Kan de applicatie worden aangepast aan

Ja zie offerte traject 1 fase

e

Ja, tegen betaling

afhankelijke wie de gegevens heeft
verzameld, dataset op zich zelf
interpreteren. Geeft wel handvaten aan
(bv mossen voor hoogveen) . Check op
synonieme naamgeving.

Is door andere onderzoekers gedaan.

Internationaal gepubliceerd, GVG,
gevalideerde gegevens. Niet
gevalideerd aan onafhankelijk
dataset. Indicatiesoorten zijn wel
gevalideerd. (artikel opsturen door
Flip, is gedaan)
Ja, vergelijking met Indica

1 Gegeven per beheertype. Eisen stellen
aan de opname. Statische kunnen
aangeven hoeveel opname per beheertype
noodzakelijk zijn

Afhankelijk van het aantal gegevens,
beheertype≠ vegetaKetype

Detail hangt af van de
vegetatiekaart/inventarisatie

staafgrafieken, verdeling in klassen. Graag
data bewerken voor kaartmateriaal.
Indica gegevens worden bewerkt in
Synbiosys. Kan verder ontwikkeld worden
als duidelijk is wat nodig is.

Object pascal / Delphi. Is een
Windowsapplicatie, maar kan ook draaien
op xOS en Linux
Op basis van Turboveg, reeds bij provincies.

Object pascal / Delphi. Is een
Windowsapplicatie, maar kan ook
draaien op xOS en Linux
Standaard applicatie (nieuwe
Turboveg databasemodel internet).
Reeds bij provincies.
Vraag en antwoord niet duidelijk voor
Stephan
Ja, op basis van abonnement
(eenmalige aanschaf, geen vast
bedrag). Onderhoud bij Alterra.
Ja, tegen betaling

visual basic

Camiel stuur dit in een documentatie
door = gebeurd

Te eenvoudig om architectuur
plaatje te maken.

Webbased, graag checken of het hier aan
kan voldoen. Indica is goed
gedocumenteerd

Geen probleem, versiebeheer in
afstemming. Kan makkelijk onder
Synbiosys worden ondergebracht
Ja; wel vergoeding voor tijd

Zit al in Synbiosys.

Turboveg heeft eigen controle systeem
(onbekende of ouderwetse naam worden
automatisch gecorrigeerd. Assosia controle
als er op klasse niveau iets uit komt dan zijn
de gegevens waarschijnlijk niet correct/

Controle systeem zit erin gebouwd.
Data wordt getoetst in het systeem.
Uitwisselbaar met de NDFF.

Ja, veldmetingen (ook op Europese schaal)
en met SBB (de Bruuck) en Iteratio

Geldeland (Marti Rijke en Arne Distel)
Noord-Holland werken er mee. Reeds
beschikbaar.
Ja, tegen betaling

nooit validatie van de veldmeeting. Dit
kan nu wel omdat KWR ondertussen
datasets met metingen aan abiotiek en
vegetatie-opnamen heeft opgebouwd die
geschikt zijn om indicatorensystemen op
te valideren

Ja; wel vergoeding voor tijd

de wensen van provincies?
o. Bestaat er een technische handleiding /
gebruikershandleiding?
p. Is ondersteuning mogelijk?

q. Hoe wordt de duurzaamheid van de
applicatie gewaarborgd (b.v. veiligheid,
robuustheid)?

ja

Zitten in het programma zelf

Uitgebreide handleiding in het
systeem met video’s
Ja, en voor FAQ kan een forum
gebouwd worden

ja

Ja. Wordt doorgestuurd door Camiel

Er wordt een helpdesk voorbereid met
mensen die op dit vlak zeer veel ervaring
hebben.

Ja, Wieger wil zelf het systeem beter maken
en heeft hier input voor nodig. Vooral
opnamen met veldmetingen

Inhoudelijke vragen, wordt niet veel
verwacht, wel vergoeding voor tijd

Inhoudelijke vragen zeker; voor
ondersteuning bij praktische toepassing
nader te bezien; wel vergoeding voor tijd

Mogelijk optredende problemen op dit vlak
bijvoorbeeld door veranderingen van
Windows versie of Office, zal
Staatsbosbeheer zorgen voor technische
aanpassing van het programma of
handleiding.

Alleen ondersteuning vervalt, systeem blijft
draaien

Vrij beschikbaar. Zowel Turboveg als
SynBioSys worden onderhouden.
Updates worden kostenlooks ter
beschikking gesteld.

Geen veiligheid ingebouwd (kan
ingebouwd worden)

broncode is gearchiveerd bij KWR
Onduidelijk. Veiligheid; database
indicatiewaarde is beveiligd met
paswoord (zodat niet data niet kunnen
worden gewijzigd).

Minimaal: een typologie met onderbouwen
vegetatieopnamen, een digitale
vegetatiekaart met een aanduiding van het
gekarteerde type(n). Niet alle informatie
van een vegetatiekartering is nodig voor
Iteration, maar daar heeft de gebruiker
geen last van.
Een digitale vegetatiekaart

Bij invoer gegevens keuzes voor output

Metadata
Ballast kan je zelf bepalen

Invoer: vegetatieopnamen. Per
regel: opnamenummer,
soortnummer, bedekking. Standaard
uitvoer TurboVeg.

via invoerdata, zit ook kaart achter

Vegetatieopnamen + geoinfo

Bedekkingsschaal (Braun- Blanquet) ,
opname en bedekking zijn verplichte
velden. Controle hangt erachter
Bedekkingsschaal Vegetatieopnamen
+ geoinfo
Xml, kan geïmporteerd worden

Digitale Standaard Staatsbosbeheer

Vegetatieopnamen + geoinfo

Staatsbosbeheer hanteert een uitgebreid
bestek voor de uitbesteding van
vegetatiekarteringen.
de meeste karteringen komen beschikbaar
via een karterend bureau.

Conform werkwijze, daarnaast ook interne
kwaliteitscontrole. Kwaliteitssystemen voor
PBL
Iedere partij berekend voor zichzelf, eigen
databeheer.

voor deze data hoeft geen toestemming
meer gevraagd te worden.

Vragen over input

a. Op welke wijze zijn de gegevens aan
geografische locatie gekoppeld? Wat
zijn de minimale invoer velden? Wat is
ballast? (minimaal en maximale
noodzakelijk)

b. Wat voor uitgangsgegevens heeft de
applicatie nodig?
c. Hoe wordt de data aangeleverd en in
welk format?
d. Wat zijn de vereisten en kwaliteitseisen
van de aangeleverde data?
e. Welke partijen leveren data aan? (TBO,
vrijwilligers, provincies etc.)
f. Zijn deze aanleverende partijen nog
bronhouder, moet er toestemming
worden gevraagd of is het open data als
derde dit gebruiken?
g. Worden er gelijke formats gebruikt door
alle partijen?

h. Hoe wordt de informatie die
aangeleverd gevalideerd?

vegatatieopnamen

Vegetatieopnamen
Vegetatieopnamen

geografisch locatie en vegetatie en
bedekking
Vegetatieopnamen +info
bedekkingschaal+ geoinfo
vegetatie opnamen in Synbiosys format,
via turboveg

Iedere partij berekend voor zichzelf,
eigen databeheer.

Iedere partij berekent voor zichzelf,
eigen databeheer.

Iedere partij berekent voor zichzelf, eigen
databeheer.

nvt

nvt

Nvt

Nvt

Veel partijen gebruiken inmiddels de
Digitale Standaard, historische data kunnen
alsnog in de DS worden ingelezen, waarna
uitwisseling probleemloos verloopt
controle tijdens veldwerk, controle
aangeleverde data (technisch en
inhoudelijk).

Nvt

Nvt

nvt

Nvt

NDFF check, Assosia

NDFF check, Assosia

Niet. Staat iedereen vrij om te doen

Niet. Staat iedereen vrij om te doen

De output kan eenvoudig ingelezen worden
in een GIS.
door middel van een eenvoudige join kan
de output zichtbaar gemaakt worden in GIS
De output is mogelijk in diverse formaten:

Xml, tabellen

Tabellen, kaart

csv Tabel met per opname
indicatiewaarde, pH, GVG, etc.

Acces

Eigen opslag

Eigen opslag, maar delen mogelijk

Xml

Xml

Output
a. Hoe is de ontsluiting?
b. Wat wordt er met de input gedaan?
c. Hoe is de data met elkaar verbonden

Nvt
Relatie voor heel NL gebruiken van

Via acces

b.v. met andere applicaties?

andere onderzoekers . Er kunnen
desgewenst provincie- of regio
specifieke relaties ingevoerd worden

dbf, xls waardoor het verbonden kan
worden met andere informatie of
applicaties. Iteratio kan gemakkelijk
informatie over soorten of typen
importeren om allerlei vergelijkingen te
kunnen maken, bv Indicatorenreeks,
ecotopen, Ellenberg, Waternood,
abiotische vereisten N2000 enz

Overige vragen
a. Wie financiert de opslag en het beheer
van de applicatie?

op dit moment is dat Staatsbosbeheer

b. Met wie wordt er samengewerkt en
informatie gedeeld?

BIJ12 1 fase. Alterra heeft instemd met het
presenteren van de output van Iteratio
(abiotische kaarten) voor gebruikers die
geen GIS tot hun beschikking hebben, of
daar niet mee kunnen omgaan.
Ja zie offerte traject BIJ12

c. Zijn er kosten verbonden aan het
gebruik van de applicatie?
d. Is de applicatie eenvoudig te bedienen
door een diverse gebruikersgroep en
kan de applicatie meerdere gebruikers
tegelijkertijd worden
gebruikt/aangeroepen op afstand etc.

e

De commissie die Iteratio heeft beoordeeld
was van mening dat de
gebruiksvriendelijkheid van Iteratio geen
enkel probleem vormt. Meerdere
gebruikers tegelijkertijd is geen probleem,
het werkt als stand alone of op een
organisatie netwerk.

Alterra

Alterra

KWR

Door Nederlandse waterbedrijven
gefinancierd, momenteel geen
financiering voor onderhoud . Beheer
Synbiosys door Alterra

Meerdere partijen.

Meerdere partijen.

In opdracht

Alterra, Synbiosys

Nee, al te gebruiken. Wel bij verdere
ontwikkeling
Ja.

Neen Wel bij verdere ontwikkeling.

Nee, al te gebruiken. Wel bij verdere
ontwikkeling en ondersteuning
Ja, bijzonder simpel, een venster.
Stand alone

Nee, al te gebruiken. Wel bij verdere
ontwikkeling en ondersteuning
ja, stand alone systeem. Makkelijk in
gebruik, verder interpretatieslag moet
nog verbeterd worden.
Andere indicatiewaarden invoeren en
gebruiksvriendelijke maken voor
doelgroepen

Ja.
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Vergelijken van interview tabel en data
• Interview en stroomdiagrammen doornemen
• Data analyse
Pauze met lunch
Vergelijking van kaarten
• kaarten vanuit berekeningen + 3 luchtfoto’s, AHN kaart en 3 vegetatie kaarten
• veldkennis beheerder

1

INLEIDING

1.1

Vergelijking van modelsystemen op 3 wijzen aan de hand van 4 stappen:
1.
2.
3.
4.

1.2

Interviews en stroomdiagrammen.
Data-analyse (relatief en absoluut dmv. validatie).
Confrontatie met het veld.
Achterliggende statistiek (algoritmen) analyse door Cajo ter Braak (validatie door deskundige).

Algemene vragen:
1.
2.
3.
4.

Waar kunnen de getallen van Wamelink: P-totaal, C/N en NO3 voor worden gebruikt?
Verschillende vochttoestanden uit ESTAR, waar kunnen deze voor worden gebruikt?
Voor aantal opnamen geen waarden berekend, dit verschilt per applicatie. Waar zit dit verschil in?
Vergelijkbaarheid trofie, hoe zouden we dit vergelijkbaar kunnen maken?

Datum
Onderwerp
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INTERVIEWS EN STROOMDIAGRAMMEN.

Doel: inventarisatie van algemene kernmerken van de verschillende modelsystemen.

2.1

Overzicht van de interviews

a)

Eisen pakket (SNL en N2000)
• Algemeen: algemene eis tav. transparantie van het systeem: wat is erin gegaan en hoe is het verwerkt en
dat je altijd terug kunt vinden wat er in elke stap is gebeurd. Als je bv perioden gaat vergelijken (hoe verandert de GVG elke 6 jaar) dan ook de statistische onzekerheidsmarges aangeven en een toets inbouwen
om uit te maken of veranderingen significant zijn.
b) Algemene vragen over de applicatie
• B: Eigendomsrechten: dit zijn eigenlijk gebruiksrechten. Alle systemen zijn vrij verkrijgbaar, alleen Iteratio
is niet vrij te gebruiken.
• C: Kunnen we voedselrijkdom op een goede manier berekenen? Wat voor benadering kiezen we daarvoor – komt straks terug onder datavergelijking. In overzicht aangeven wat model precies geeft. Voor
Beheertypen en Habitattypen zijn randvoorwaarden aangegeven en daarvoor zijn de huidige indicatiegetallen zeer bruikbaar tbv de rapportages. Echter op het moment dat je een ingreep moet doen in het veld
MOET je gaan onderzoeken, inclusief veldmetingen wat de OORZAAK is van de geconstateerde voedselrijkdom, want dat kan niet op basis van de indicatiegetallen.
• H: welke data? Data die ten grondslag liggen aan het systeem onder de motorkap of die van de monitoring? Wat heeft de vraagsteller bedoeld. Antw: onder de moterkap.
• Een van de aspecten is of bedekkingsgraad van betekenis is: als ecoloog is het gevoel dat het iets zegt
over het systeem, maar statistisch gezien is er nog geen goede relatie aangetoond. Alleen in Iteratio
speelt de bedekkingsgraad een rol, in de andere systemen hebben verschillen in bedekkingsgraad niet
geleid tot andere uitkomsten. Voor Indica is dat niet getest (In Indica spelen bedekkingsgraden ook een
rol wanneer da van belang is voor de indicatie)
• E: Wieger en Flip: systeem levert wel benodigde gegevens, maar levert geen kaarten.
• F: CMSi bedrijfssysteem SBB en NM en wat landschappen. Dit is vooral een technische kwestie. Er is geen
internationale standaard. Voor welk systeem dan ook. Turboveg is een internationale standaard
• G: voor Estar = ja.
• H: in Turboveg mogelijkheid om het NDFF-proof te maken. Dit zijn validaties op de opnamen, en niet op
de uitkomsten.
• I: Wel validaties binnen elk rekensysteem, maar zeer beperkt tussen de systemen onderling.
c) Algemene vragen over de input
i. B: Voor Estar - vegetatieopnamen. Invoer wordt niet bewerkt.
d) Algemeen
i. Tabel wordt aangepast nav discussie.

2.2
a)

Stroomdiagrammen.
Iteratio
• De indicatiewaarden en gewichten in Iteratio zijn gebaseerd op grote sets metingen gekoppeld aan vegetatieopnamen die de gebruiker ook eenvoudig digitaal te benaderen zijn, hiermee biedt Iteratio een unieke
transparantie voor de gebruiker
• Iteratio Module I berekend geïndiceerde vegetatieopnamen en die gaan in Module II de kaartenmodule. Je
hebt een typologie onderscheiden en enkele geselecteerde opnamen staan “model” voor dat type. De opnamen zijn in Module I geïndiceerd en als er maar 1 opname is per type dan is het een eenvoudige relatie, als er
meerdere opnamen zijn per type dan moet er een berekening worden uitgevoerd.
• Er ontstaat een principiële discussie over de wijze waarop vegetatiekaarten worden gemaakt. Svp snel afronden, het betreft een breed geaccepteerde methode die bovendien zijn plek heeft gekregen in de “Werkwijze”. Er worden (locale)typen onderscheiden onderbouwd met steekproeven (=opnamen) in bepaalde delen
van het gebied. Vervolgens worden er aan vlakken elders in het gebied ook die typen toegekend, maar daar
hoeven niet altijd opnamen te zijn uitgevoerd. Dat wil zeggen dat indicaties worden toegekend aan terreindelen die daar niet locaal zijn onderbouwd met opnamen, maar dus berusten op de expert-judgement van de
karteerder.

Datum
Onderwerp
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Vraag is of de indicatielijsten van SBB vrijgegeven kunnen worden – antwoord is “ja”, voor gebruikers waarmee we afspraken gemaakt hebben over de gebruiksrechten. De bedoeling is om het aantal gebruikers snel te
vergroten, waarmee de beschikbaarheid van de indicatielijsten snel uitgebreid wordt.
• Discussiepunt is of er een afhankelijkheid is tussen de gebruikte (test) dataset en het modelsysteem – als de
data uit de set gebruikt zijn om het modelsysteem mee vorm te geven dan zou het model ervan afhankelijk
zijn. Als dat zo zou zijn dan bevat deze techniek een cirkelredening qua vergelijking tussen de verschillende jaren en gebieden. Jan stelt dat een dergelijke afhankelijkheid er niet is: Iteratio maakt gebruik van een referentiedataset die gebaseerd is op metingen uit geheel Nederland, met regionale onderverdelingen voor een aantal milieufactoren. Er worden dus geen data uit het gebied zelf gebruikt om de opnamen te indiceren. Verder
is het uitgesloten dat Terbraak en Orloci, als tester cq reviewer zo’n vermeende cirkelredenering gemist zouden hebben. Jan is er niet tegen dat het voorgelegd wordt aan Terbraak (hoewel zinloos), maar wel dat de
vermeende cirkelredenering op deze manier rond blijft zingen. Daarom is het voorstel gedaan om deze discussie uit de wereld te helpen door deze redenering voor te leggen aan Cajo Terbraak.
Estar
• Waar komen waarden en gewichten vandaan die Estar gebruikt? Indeling van soorten in ecologische groepen
is door Han Runhaar gedaan. Dit is vergelijkbaar met de werkwijze van Ellenberg. Opnamen met minder dan
door de gebruiker op te geven soorten worden niet gebruikt. In de studie voor de Bruuk is dit aantal op 1 gezet.
• Empirische relaties zijn resultaten van verschillende onderzoekers waarin gemiddeld indicatiewaarden van
vegetatieopnamen werden uitgezet tegen metingen (pH, GVG, P-mineralisatie) of berekeningen (droogtestress, zuurstofstress, vochttekort) bij die opnamen. Deze relaties zijn internationaal gepubliceerd.
• Vraag is hoe uitkomsten nu tot stand komen – omdat bij pH er ook een invloed is van de vochtindicatie.
Daarbij is de onzekerheid in vochtige systemen groter. Vochtindicatie wordt vertaald naar GVG, droogtestress, vochttekort en zuurstofstress.
SynBioSys/Turboveg
• Eigenlijk een simpele middeling van de Ellenberg indicatiegetallen die per soort aanwezig zijn in een opname.
• Het berekenen van de kaart gebeurt op dezelfde
wijze als in Iteratio.
Wieger Wamelink
• Gaat op dezelfde wijze als SynBioSys – hij gebruikt
het optimum van de responscurve van een soort
over de as van een abiotische factor op basis van
een spline. De curves zijn in te zien op een website.
Jan begreep van Wieger dat hij om het middelen
naar het midden te beperken soorten soms ook
naast het optimum plaatst. Ik begreep niet precies
of dat op basis van expertjudgement gebeurt of iets
anders.
• Geen gebruik van bandbreedten. Probleem is regression to the mean zodat de uiteinden van de as
meer gaan afwijken. Daar zijn correctiefactoren
voor opgenomen, maar er blijft een afwijking.
SynBioSys/Indica
• In SynBioSys kun je kiezen voor Indica en dan kiezen voor een bepaald landschapstype en daar een
beperkter aantal soorten waar een indicatiewaarde
aan is toegekend (=indicatorenboekjes van
KWR/SBB). Dus opnamen waar te weinig indicatorsoorten aan zijn toegekend worden niet berekend.
• Transparantie naar de achterliggende database is
nog te verbeteren.
• De doorontwikkeling van Indica heeft de laatste jaren bij KWR weinig aandacht gekregen, in tegenstelling tot ESTAR. Recent is, ook vanuit BIJ12 wek
weer hernieuwde aandacht voor indicatorsoorten,
vanuit PAS/N2000 monitoring, en dat biedt kansen
voor (gebruik van ) Indica.

Datum
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DATA-ANALYSE

Doel: wat geven de verschillende modelsystemen voor resultaten aan de hand van een standaard dataset. In dit geval
is gekozen voor de set van SBB van de Bruuk, met vegetatiekarteringen door EGG-consult en een set opnamen + pH
metingen van B-ware. Omdat niet voldaan is aan elementaire wetenschappelijke vereisten kan niet gesproken van een
validatie, maar alleen van een indicatieve vergelijking van resultaten.
Input:
1.
2.

Validatie (Absoluut): dit is een absolute vergelijking van de berekeningen dmv. opnamen met de uitkomsten
van de bijbehorende abiotische metingen van B-ware.
Relatief: vergelijking van berekende abiotische waarden dmv. kaart beelden

Output:
1. Validatie (absolute vergelijking) van de berekeningen (berekening versus gemeten). Overzicht van de:
a. Kaarten alleen van zaken die vergelijkbaar zijn en dus gegevens aanleveren in pH-H2O en niet pH-KCl.
Daarom ook geen kaarten van Ellenbergwaarden gemaakt. De waarden van pH-KCl zijn niet gedeeld.
(Jan zal dit alsnog doen). Ook de Ellenbergwaarden zijn om te rekenen naar pH-H2O.
b. Er is onderzoek gedaan naar verschillen in meetmanieren (bv. diepte van het monster; moment van
monstername) en dat heeft invloed op de uiteindelijk verkregen waarden. Dit is van groot belang
voor de wijze waarop we de monitoring inrichten.
c. Estar wijkt systematisch af. Dat komt waarschijnlijk door de omzetting van pH-KCL (uitkomst van
ESTAR) naar pH-H2O, maar mogelijk spelen systematische verschillen in monteropnamen (ziepunt b)
een rol. Verklaarde variantie van zijn SBS en Estar vergelijkbaar, Indica is lager en Iteratio is hoger.
De waarden van Iteratio liggen het dichtst tegen de gemeten waarden aan. Een ander gebied met
langere gradienten zou een interessantere vergelijking geven.
d. Metingen van GVG door Jan nog gedaan. GVG wordt op verschillende manieren gedaan en daarbij
werken die ook anders uit in verschillende systemen bv kwel- of duinsystemen. Jan heeft de GVG’s
van het referentiemeetnet gebruikt. Voor de vergelijking met de waterstandsgegevens van De
Bruuk, kun je verschillende definities voor GVG toepassen. In de GVG-schatting zitten effecten van
de lokale maaiveldhoogteverschillen. Voor de puntwaarneming van de buis speelt dit niet, wel als je
de puntwaarneming zou willen gebruiken voor een omliggend vlak
e. Algemeen waardering voor hoe goed vegetaties abiotische factoren kunnen inschatten. Blijf ook direct meten en ontwikkelen (metingen/drones).
f. Niet op basis hiervan herstelbeheer toepassen, maar wel daadwerkelijk meten.
g. Soms zijn vegetatieveranderingen snel: van droog naar nat gaat vaak snel voor bepaalde soorten
(mossen en lichenen en ook veel hogere planten), andersom niet. Omdat Iteratio de bedekking
meeweegt, zal deze applicatie eerder veranderingen signaleren dan andere methoden. Trends in
abiotische veranderingen zouden er goed uit moeten komen met modelsystemen.
2. Vergelijking van kaarten aan de hand van:
a. patroon -> patroon van de vlekken per factor/jaargang
b. absoluut -> waarden van de kaart vergelijken tussen de modellen. (hoewel hier relatief – lijkt dit dus
sterk op de validatie hierboven).
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Datum
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3.2
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Confrontatie met het veld

Doel: Hoe verhouden zich de kaartbeelden van de verschillende modelsystemen met de veldervaring?
Input: pH-kaarten.
• Eigenlijk zou je verschilkaarten moeten maken.
• Ellenbergwaarden voor pH omrekenen om verschillen beter te kunnen beoordelen.

Datum
Onderwerp

19 februari 2015
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•

Patroonvariatie verklaard doordat indicatiewaarden dezelfde zijn. Ze verschillen meer van elkaar dan we op
grond van de exercitie met de 16 meetgegevens zouden verwachten. Dat wil zeggen dat de verschillen in de
opnamensets groter zou kunnen zijn dan in de beperkte set. Dat lijkt erop te duiden dat de verschillen tussen
de datasets groter zijn dan was geconcludeerd met de exercitie met de 16 meetgegevens.
• Vraag is hoe dicht zitten mijn indicaties op de metingen? Hoe zit het nu echt (validatie)?
• Beeld over de jaren: alle systemen laten verzuring zien in een aantal delen van het gebied, maar wel sterke
verschillen tussen de individuele systemen.
Input: GVG.
• Patronen komen meer overeen tussen de verschillende modelsystemen.
• Trends lijken dezelfde tussen de modelsystemen maar de absolute waarden zijn bijzonder verschillend. Omdat dat laatste zo is het ook riskant om over trends te praten.

4

ACHTERLIGGENDE STATISTIEK (ALGORITMEN) ANALYSE DOOR CAJO TER BRAAK

Doel: vergelijking van gebruikte rekenmethoden van de verschillende modelsystemen.
Input: De analyse van de aangeleverde statistiek + analyse van de berekende datasets.
Output: objectieve vergelijking van de rekenmethoden.
Cajo is in april beschikbaar
Cajo gaat de methoden inhoudelijk beoordelen. Een statische vergelijking van verschillende kaartbeelden en een validatie van de berekende waarden aan meetwaarden is in dit stadium niet zinvol omdat:
1. we geen onafhankelijk en uniforme dataset hebben gebruikt
2. de vertaling van opnamen naar kaarten alleen voor Iteratio naar tevredenheid van de softwareontwikkelaar is uitgewerkt.

5

VERVOLGSTAPPEN:

5.1

algemeen
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Uitgangspunt is eis van de provincies tbv rapportages. (werkwijze monitoring beoordeling natuurnetwerk en
N2000/PAS
Alles openbaar + achterliggende documentatie en indicatielijsten voorgebruikers.
Meten van standplaatsfactoren; input voor protocollen vegetatie kartering
Onzekerheidsanalyse een voorwaarde. Hoe dit in te bouwen?
Komen tot synergie is een mogelijkheid maar geen noodzakelijkheid. Wel om te kijken wat toepassingsmogelijkheden zijn. Integratie mogelijk: Estar/Indica/Wamelink/Iteratio op te vragen via SynBioSys en dan bv resultaten in één uitdraai. Bij integratie moet degelijk rekening gehouden met gebruiksrechten, bv voor Iteratio,
anders wordt dit een lastig punt. Wat wel mogelijk is dat de outputfile van Iteratio tot een kaartbeeld gebracht wordt binnen Synbiosys, voor gebruikers die niet beschikken over een GIS.
Randvoorwaarden voor de input moeten zeer goed worden gedefinieerd zodat de metingen daarna goed geanalyseerd kunnen worden. Deze randvoorwaarden moet passen op de randvoorwaarden die gesteld zijn aan
de indicatielijsten.
Cajo ter Braak: kijken onder de motorkap (algoritme) van alle systemen en cirkelredenering in Iteratio.
Caja vragen of de bedekking een rol speelt bij de berekening van de abiotiek
Wens voor bredere range datasets door te rekenen. Nu alleen maar een klein stukje van de abiotiek dus liever het gehele traject van zuur naar basisch en droog naar nat. Dus ook hoogvenen of in de duinen, etc Dan
zijn verschillen niet meer toe te schrijven aan toevalligheden. Eisen tav de dataset:
o pH-cupjesmethode op 2-12 cm voor pH-H2O en pH-KCl.
o Voedselrijkdom
o GVG Let op dat de GVG op dezelfde manier wordt berekend als in de gebruikte applicaties. Dus langjarige metingen, liefst verlengd en verdicht met Menyanthes tot grondwaterstandsreeksen van 30
jaar lang, waaruit vervolgens den GVG is bepaald.
o 305 opnamen van B-ware uit stabiele situaties zo breed mogelijke range aan zuurgraden (basisch
t/m zuur).
o Hierbij ook een vorm van trofiegraad.
o Dat moet ook te koppelen zijn aan herkenbare gebieden en niet een dataset over geheel Nederland
zodat er een link te leggen is met de vegetatie.
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Datum
Onderwerp

Aanleveren in Turboveg format.
De meetgegevens waaraan de vergelijking wordt uitgevoerd, worden niet van te voren met SBB,
KWR en Alterra gedeeld. Deze partijen voeren met hun modellen eerst de berekeningen uit en delen
die met de anderen. Daarna worden de metingen pas vrijgegeven door BIJ12.
Discussies maken hele situatie wel scherper, wat meet je en op welke wijze wordt er bemonsterd zijn belangrijker aspecten voor vegetatie-opnamen. Dit is ook van belang voor bv de vegatiekaartendatabank. Alle neuzen moeten dezelfde kant op.
De volgende vragen worden aan Cajo voorgelegd:
o kijken onder de motorkap (algoritme) van alle systemen
o Is er sprake van cirkelredenering in Iteratio.
o Speelt bedekking een rol bij de berekening van de abiotiek
o Wieger Wamelink getallen: om het middelen naar het midden te beperken worden soorten soms
ook naast het optimum plaatst. Gebeurt dit op basis van expert judgement of iets anders?
o
o

•
•

5.2

Sterke en zwakkere punten.
o
o

5.3

Overlap en Toepasbaarheid.
o
o

5.4

Functionaliteiten verschillen en die kunnen makkelijk aangevuld worden of uitgewisseld.
Deels zijn uitkomsten onvergelijkbaar door andere outputvariabelen.

Integratie mogelijkheden.
o
o
o
o

5.5

Alle vergelijkingen zijn gevoelig voor meetmanieren.
Moeite met omzetten van opnamen naar data.

Toepasbaarheid / toegankelijkheid kunnen we concluderen op basis van enquête tabel.
Alle systemen hebben onzekerheidsanalyse nodig – zijn deze waargenomen verschillen significant?
De waarneming worden in een context geplaatst en dan zien of dit een duidelijke richting aangeeft.
Volgende stap moet dan zijn een veldcheck en metingen voordat er daadwerkelijk in het veld wordt ingegrepen.

Acties:
•
•
•

Algemeen
o Extra sessie om goede vergelijking van de systemen te maken. Hiervoor een extra ronde van
analyse en discussie nav dataset van B-ware – dus alle partijen nogmaals 2 dagen werk.
Interviews en stroomdiagrammen.
o Bijwerken overzichtstabel interviews nav opmerkingen. Actie Marion
Data-analyse (relatief en absoluut dmv. validatie). Confrontatie met het veld
o Jan stuurt de pH-KCl en GVG metingen van de 16 opnamen op.
o Van Stephan omgerekende getallen van 16 waarden en de 3 jaren van Ellenberg.
o Flip en Wieger kijken hoe zij van P-mineralisatie en NO3 naar een vergelijkbare trofie-indicatie
kunnen komen en aanleveren aan Marion.
o B-ware dataset verkrijgen tbv vergelijking. Eerst data vergelijken en daarna kijken of we naar
kaarten door willen gaan.
o Lijsten van ieder modelsysteem van de indicatiewaarden willen we in principe uitwisselen in de
lijn van het delen van wat er onder de motorkap zit. Voor Iteratio ligt dat momenteel echter
moeilijk, ook omdat gegevens betrokken zijn van B-ware plus het werken met gebruiksrechten
voor gebruikers. Daar wordt wel aan gewerkt. Cajo krijgt deze getallen wel ter inzage.
o Flip pH-KCl berekeningen aanleveren aan Marion
o Iedereen welke manier is GVG waarden tot stand gekomen? SVP aanleveren aan Marion.
o Regeressievergelijking van het systeem doormailen aan Marion
o Conclusie in de principiële discussie over de wijze waarop vegetatiekaarten worden gemaakt.
Er worden (locale)typen onderscheiden onderbouwd met steekproeven (=opnamen) in bepaalde delen van het gebied. Vervolgens worden er aan vlakken elders in het gebied ook die typen
toegekend, maar daar hoeven niet altijd opnamen te zijn uitgevoerd. Dat wil zeggen dat indicaties worden toegekend aan terreindelen die daar niet locaal zijn onderbouwd met opnamen,

Datum
Onderwerp

•
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maar dus berusten op de expert-judgement van de karteerder (je zou validatie van vegetatiekartering kunne uitvoeren; in de praktijk is er ook groot verschil in ruimtelijke resolutie en kwaliteit van karteringen).
o Conclusie in de principiële discussie of er een afhankelijkheid is tussen de gebruikte (test) dataset en het modelsysteem – als de data uit de set gebruikt zijn om het modelsysteem mee vorm
te geven dan zou het model ervan afhankelijk zijn.
Achterliggende statistiek (algoritmen) analyse door Cajo ter Braak validatie (vergelijking) door deskundige.
o Volgende bijeenkomst ná oplevering door Cajo. Hem daarbij uitnodigen voor toelichting

Figuur 1: Opzet ESTAR. Vegetatieopnamen stop je erin, indicatiewaarden, aandelen functionele groepen
(zoals hygrofyten, xerofyten) en standplaatsfactoren (GVG, pH, doorgtestress, etc.) rollen eruit, inclusief
onzekerheidsmarges.

Figuur 2. Eenvoudige uitbreiding van ESTAR voor het maken van kaarten van standplaatsfactoren zoals GVG,
pH. Werkwijze: reken de standplaatsfactoren van tot vegetatietypen geclassificeerde vegetatieopnamen uit,
en fit vervolgens door de uitkomsten per vegetatietype een verdeling (optimum en bandbreedte). De
vegetatiekaart kan vervolgens worden vertaald naar deze grootheden. Deze methode is toegepast in
(Runhaar et al., 2009) en (Witte et al., 2007). Zie Figuur 3.

Figuur 3. Berekende pH-respons van de Duin-Paardenbloemassociatie, voor de bovengrond (rood),
ondergrond (blauw) en totaal (zwart).
Referenties
Runhaar, J., Jalink, M. H., Hunneman, H., Witte, J. P. M., and Hennekens, S. M.: Ecologische vereisten habitattypen,
KWR Watercycle Research Institute Rapport, 9, 2009.
Witte, J. P. M., de Haan, M., and Hootsmans, M. J. M.: Probe: Een ruimtelijk model voor vegetatiedoelen, Landschap,
24, 77-87, 2007.

Processtappen:
1. Vegetatieopnamen worden ingevoerd in een database m.b.v. Turboveg of SynBioSys. Iedere
opname wordt gekoppeld aan een vegetatietype. Daarnaast wordt een vegetatiekaart in GIS
gemaakt waarin de opnamepunten zijn aangegeven en waarin de gekarteerde vlakken een
vegetatietype zijn gekoppeld.
2. Van iedere opname wordt een gemiddeld indicatiegetal berekend. Bedekking wordt niet
meegerekend zodat iedere soort eenzelfde gewicht krijgt.
3. Vervolgens wordt een gemiddelde berekend van de gemiddelde indicaties van de opnamen
die tot eenzelfde vegetatietype behoren. Zo wordt er dus voor ieder vegetatietype een
gemiddeld getal berekend voor de verschillende indicaties (bijv. zuurgraad,
vochthuishouding, voedselrijkdom).
4. De gemiddelde indicatie per vegetatietype worden gekoppeld aan de typen vermeld in de
kaart, waarna een terreinconditiekaart kan worden getekend.
5. Indien gegevenssets (opnamen + karteringskaart) voor meerdere jaargangen beschikbaar
zijn, kunnen ook vergelijkingskaarten worden gemaakt. Zo kan tot uitdrukking worden
gebracht waar bijv. in een terrein de zuurgraad omhoog, omlaag of gelijk is gebleven.

vegetatieopnamen

Lokale vegetatietypen

Gewichten en
indicatiewaarden
en voor een deel
van de soorten

vegetatiekaart

Iteratio
berekeningen

Indicatiewaarden voor vegetatieopnamen

Indicatiewaarden voor lokale typen

terreinconditiekaarten
Figuur 1. Stroomdiagram van de Iteratiomethode

Figuur 1: Stroomschema voor de analyse van milieuomstandigheden met behulp van INDICA
en SynBioSys. In dit voorbeeld wordt een vegetatieopname van een Knopbies-begroeiing (data
van R. Loeb) op Terschelling geanalyseerd op de milieufactor waterregime. Een
vegetatieopname is een lijst van plantensoorten op een bepaalde plek met hun
bedekkingspercentage. SynBioSys bepaalt op basis van de geografische positie het
landschapstype en op basis van de vegetatie-opname het vegetatietype. INDICA kiest vervolgens
de juiste tabel met indicatorsoorten die moet worden toegepast. In deze tabel staan de indicaties
van de plantensoorten. Voor elke aangetroffen indicatorsoort wordt per milieufactor bepaald
welke milieuklassen worden geïndiceerd. Deze informatie wordt in tabellen en grafieken
gepresenteerd (zie bij “indicatiespectrum”). De volgende stap is om uit de indicaties van alle
aangetroffen indicatorsoorten af te leiden welke milieuklassen voorkomen. In dit voorbeeld wordt
geconcludeerd dat het milieu “matig nat” is. Deze klasse wordt namelijk als enige door alle
soorten geïndiceerd. INDICA bepaalt dus het milieutype op basis van de grootste gemene deler
van de indicatiewaarden van de aangetroffen plantensoorten.
KOPGEGEVENS
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Exporteer de resultaten naar een geschikt
invoerbestand voor het maken van een kaart

Gemiddelde waarde en eventueel s.e. en n
worden toegevoegd aan de kopgegevens van
de opnamen

Klik de bereken knop in TV

Selecteer alle opnamen in TV en geef aan welke
abiotische randvoorwaarden moeten worden
berekend (pH, gvg, glg, C/N, NO3 en eventueel
andere bodemparameters)

Invoeren in Turboveg

Vegetatieopnamen

Milieu-indicatie door vegetatie-opnames: een statistische evaluatie
van modelsystemen Abiotiek.
Cajo J.F. ter Braak, Biometris, Wageningen UR, Wageningen
Versie 0.9, 7 mei 2015
Versie 1.0, 20 juli 2015
Rapport van een quick scan van vijf Nederlandse systemen om
milieuomstandigheden af te leiden uit vegetatie-opnames, in opdracht van
B12 (project Theoretische vergelijking modelsystemen Abiotiek)

1. Introductie
1.1 Context
B12 heeft mij gevraagd om in korte tijd een theoretische evaluatie uit te voeren van
een aantal systemen (achtergrond, rekenregels en methoden) die milieufactoren
afleiden uit vegetatieopnamen. B12 heef ook zeven specifieke vragen opgesteld en
digitaal documentatie bijgeleverd (beschrijvingen, stroomdiagrammen, lijsten van
indicatiegetallen die in de systemen gebruikt worden en verslagen van bijeenkomsten)
De systemen zijn in alfabetische volgorde: Estar, Indica, Iteratio, SynBioSys
Ellenberg and SynBioSysWamelink. Deze versie van het rapport is bijgewerkt na
opmerkingen tijdens en na een bijeenkomst bij B12 op 29 juni 2015 met ontwerpers
van de methoden.
1.2 Conflict of interest
There many potential biases in the evaluation. B12 and the authors of the systems are
aware of this. Nevertheless I wish to list explicitly the following. In the period 19832000 I was author of several papers trying to statistically underpin the method of
weighted averaging and correspondence analysis. I was a co-author of a paper
describing an earlier version of Iteratio. I was a co-author of Wamelink on four papers
that are not directly related to SynBioSysWamelink and I was a member of the PhD
thesis evaluation committee (2007).

2. Algemeen
2.1 Algemene werkwijze
Kortgezegd is het doel van de systemen ten eerste om milieucondities af te leiden uit
vegetatie opnamen, en met name de planten (en soms mossen) die daarin voorkomen.
1

Dat is natuurlijk alleen mogelijk als er een, liefst causale, relatie bestaat. Vaak is er
ook een mate van abundantie van voorkomen beschikbaar, bijvoorbeeld bedekking of
een van der Maarel score, en is het een vraag of die maat wel of niet moet worden
meegenomen. Een tweede, afgeleid doel is om veranderingen in het milieu te
ontdekken door de vegetatie te monitoren en een derde doel is om kaarten te maken
van milieucondities op basis van vegetatiekaarten.
Om deze doelen te verwezenlijken moet er een aantal stappen worden gezet.
Stap 1. Kennis verzamelen over de relatie tussen het voorkomen van planten soorten
en milieucondities of milieufactoren ter plaatse.
Stap 2. De kennis gebruiken om uit vegetatieopnamen milieucondities of waarden van
milieufactoren af te leiden, liefst met een aanduiding van de onzekerheid.
Het kennis verzamelen in Stap 1 kan op twee manieren, M1 en M2.
M1: De eerste manier is om relevante milieufactoren te definiëren en vervolgens een
training set op te bouwen met vegetatieopnamen en bijbehorende waarden van
milieufactoren. Een factor is hierbij veelal een kwantitatieve variabele (dit in
tegenstelling tot het gebruik van het woord factor in de statistiek), maar kan ook een
ordinale of categorische variabele zijn. Als de training set vanaf niets wordt
opgebouwd is het verstandig een steekproefschema op te stellen en de wijze van
bemonstering en opnemen goed vast te stellen. Vaak wordt voortgebouwd op of
gebruik gemaakt van reeds bestaande databestanden. Vervolgens wordt op basis van
de training set met een statistische methode de relatie tussen het voorkomen van
plantensoorten en het milieu afgeleide. Als de relatie sterk is, is er meer vertrouwen in
een bruikbare toepassing van die relatie in Stap 2, dan wanneer die relatie zwak is.
M2: De meest voorkomende manier is echter de kennis te verzamelen die experts
hebben vastgelegd in de vakliteratuur, veelal via het aanleggen van lijsten van
indicatiegetallen van plantensoorten ten opzichte van één of meerdere milieufactoren.
Voorbeeld is de lijst met Ellenberg getallen. Hierbij heeft de milieufactor vaak een
globale omschrijving en daardoor is er geen bekende, nauwkeurige relatie met een
fysische (bodem)parameter. Die kalibratie relatie (Stap 1M1K) moet dan in een opzet
als in die in eerste manier M1 alsnog worden vast gesteld. De kwaliteit van die relatie
bepaalt mede de onzekerheid van het eindresultaat in Stap 2.
In Stap 1 wordt ook bedacht of beslist of de relaties geacht worden algemeen geldig te
zijn in een bepaald gebied of dat er een onderverdeling nodig is, bijvoorbeeld naar
habitattype, omdat de relatie in het ene type verschilt van die in een ander type.
Statistisch gezien gaat het hierbij om de vraag of er interactie is tussen de
milieufactor(en) en andere factoren, zoals habitattype. In praktijk worden hierbij
bijvoorbeeld lijsten van indicatiegetallen opgesteld per habitattype.
In Stap 2 wordt de verzamelde kennis in Stap 1 gebruikt om op basis van een
vegetatieopname uit een onbekend milieu de waarden van de milieufactor(en) te
schatten. Stap 1 (M1) en Stap 2 worden in de statistiek wel (niet-lineaire) multivariate
kalibratie aangeduid. Zie voor een theoretisch raamwerk met specifieke methoden van
aanpak ter Braak(1995b). Stap 1(M1) is een regressie probleem en Stap 2 is specifiek
kalibratie (Jongman et al. 1995)(hoofdstuk 2 en 3).
De onderzochte systemen zijn nogal eenduidig in Stap 2. Alle systemen gebruiken een
vorm van gewogen middelen van indicatiegetallen waarbij de gewichten vaak 0/1 zijn
met 0 voor afwezigheid van een soort en 1 de aanwezigheid van een soort. Soms
2

worden gewichten gebruikt. Een gewicht kan zijn de mate van abundantie van de
soort in een opname of een algemeen gewicht voor een soort (of in Estar, soortklasse) die onafhankelijk van de opname is, maar wel specifiek voor een milieufactor
kan zijn. Een soort met meer gewicht wordt als informatiever gezien voor de
milieufactor dan een soort met minder gewicht. Er zijn twee uitzonderingen in de
systemen waarbij iets anders wordt gebruikt dan gewogen middelen. (1) In INDICA
wordt ook naar de hele empirische verdeling van de indicaties over indicatieklassen in
een opname gekeken, zodat opnamen vergeleken kunnen worden via hun verdelingen
en er daarna vervolgens bijvoorbeeld met de modus verder gerekend kan worden. (2)
In het aan Estar gerelateerde paper van Witte en Runhaar (2000) worden het
percentages van een soortsgroep uitgezet tegen een milieufactor, bijvoorbeeld het
percentage natte soorten tegen de voorjaarsgrondwaterstand waarbij logischerwijze
een sigmoide curve aan de gegevens wordt aangepast. Later, in appendix 1 van Witte
et al (2007)wordt weer met gewogen gemiddeldes gewerkt.
Stap 2 kunnen we uitvoeren per vegetatieopname of voor een set van
vegetatieopnamen. In dat laatste geval kan getracht worden informatie te halen uit de
samenhang tussen de soorten in de opnamen in Stap 2 (Brown 1982). De methode
Iteratio is hiervan een voorbeeld. Samenhang tussen de opnamen (in ruimte en tijd)
zou ook gebruikt kunnen worden, maar dat gebeurt in geen van de systemen.
Gegeven het wijdverspreide gebruik van gewogen middelen in de methoden wijd ik
hier een aparte sectie aan.
Voor het maken van kaarten van milieucondities op basis van kaarten van
vegetatietypen wordt de verdeling van de milieucondities per vegetatietype geschat
door opnamen toe te wijzen aan vegetatietypen en dan Stap 2 uit te voeren. Als Stap 2
een gemiddelde en standaardfout voor elke opname geeft, kunnen we in principe de
natuurlijk variatie in milieucondities onderscheiden van het onzekerheid daarin.
2.2 Gewogen middelen en ontkrimp-methoden
Ter Braak en Barendregt (1986) plaatsten de methode van gewogen middelen in Stap
2 in een statistische raamwerk, en wel dat van (niet-lineaire) multivariate kalibatie (ter
Braak 1995b). Ter Braak en Barendregt (1986) laten zien dat daarin de
indicatiegetallen centroiden (zwaartepunten) zijn van ééntoppige responsiecurves van
het voorkomen (of abundantie) van soorten ten opzichte van een milieufactor. Ter
Braak en Barendregt (1986) laten zien dat deze definitie noodzakelijk is voor de
consistentie van het gewogen gemiddelde als schatter voor de milieufactor (voor grote
aantal soorten en een uniforme verdeling van alle indicatiegetallen in de lijst). Het ligt
kennelijk niet zo voor de hand om als indicatiegetal het optimum van de
responsiecurve te nemen (zoals in de Wamelinkgetallen, naar ik meen, gebeurt). Als
de responsiecurven symmetrisch zijn vallen optimum en centroide samen. Ter Braak
en Barendregt (1986) laten ook zien hoe de breedte van de responsiecurven
(nichebreedte, amplitudo, tolerantie) gebruikt kan worden voor efficiëntere schatters
voor het geval dat de curves Gaussisch zijn. Dit geeft ‘tolerance down-weighted
weighted averaging’. Hierbij wordt de aanwijzigheid of abundantie-maat eerst
vermenigvuldigd met een gewicht alvorens het gewogen gemiddelde wordt berekend.
Het gewicht dat asymptotische efficientie geeft is 1 gedeeld door de gekwadrateerde
tolerantie.
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Stap 1(M1) kan worden geïmplementeerd via het aanpassen van responsiecurven of
oppervlakken aan data over soorten en milieufactoren (ter Braak and van Dam 1989,
Wamelink et al. 2005, Wamelink et al. 2011) maar ook de methode van gewogen
middelen wordt soms ook toegepast (Wamelink et al. 2005), zoals (of iets dat erop
lijkt) in Iteratio. Het is daarom nuttig te kijken in het aanpalende vakgebied van de
paleoecologie waar deze methoden worden toegepast voor paleomilieureconstructie.
Ter Braak en van Dam (1989) zijn een van de eersten die gewogen middelen
voorstelden en toepasten in zowel Stap 1 (M1) als Stap 2. Zij merken ook op dat twee
keer middelen een krimp veroorzaakt en zij stellen voor de gemeten milieufactor te
regresseren tegen het gewogen gemiddelde en de verkregen rechte lijn te gebruiken
als oprekking of ontkrimping (deshrinkage). Dit heet ‘inverse deshrinking
regression’(Birks et al. 1990). Dit geeft minder deshrinkage en een kleiner
gemiddelde kwadratische fout in de training set dan de omgekeerde regressie,
‘classical deshrinking regression’, dat is de regressie van het gewogen gemiddelde op
de gemeten waarde (Birks et al. 1990). De ‘classical deshrinking regression’ wordt
geacht iets beter te zijn aan de uiteinden van de schaal (Birks et al. 1990) en wordt
daarom in Birks et al. (1990) toegepast. De deshrinking formule kan ook worden
toegepast op de indicatiegetallen van de soorten, zeker als de deshrinking regressie
lineair is. Gewogen middelen van de nieuw verkregen indicatiegetallen geeft dan
direct schattingen voor de gekozen fysische grootheid.
Een vernieuwend aspect in Birks et al. (1990) is dat opname-specifieke
standardfouten worden berekend met behulp van de bootstrap. De berekende fout
bestaat uit twee delen. Eén deel komt voort uit het deshrinking regression (en is
constant in hun aanpak) en het tweede deel komt voort uit de onzekerheid over de
gewogen gemiddelden (en gewichten) van de soorten door beperktheid van de
training set. Dit deel is opname-specifiek omdat het afhangt van hoeveel en welke
soorten in de opname voorkomen. Deze aanpak om de fout aan te geven kan ook van
nut zijn in de onderzochte systemen, vooral daar waar er gebieds- of type-specifieke
lijsten van indicatiegetallen worden opgesteld en de training set relatief klein is.
Recente reviews van deze en concurrerende methoden voor indicatie op basis van
soortensamenstellingen zijn Birks et al. (2010) en Juggins en Birks (2012). Over
‘tolerance down-weighted weighted averaging’ zeggen Juggins en Birks (2012) dat in
recente studies (en na het verbeteren van een bug in het in dat vakgebied veel
gebruikte programma WACALIB) het een bescheiden verbetering kan geven ten
opzichte van standaard gewogen middelen. Een interessante nieuwe ontwikkeling heet
‘locally-weighted weighted averaging’. In deze techniek wordt een relatief kleine
training set gekozen (30-50 opnamen) uit de gehele training set op basis van
gelijkenis met de opname waarvoor een indicatie moet worden afgeleid. De methode
van gewogen middelen met deschrinkage wordt toegepast op deze kleine training set.
Deze aanpak is een alternatief voor expert-gebaseerde opsplitsing van de training set,
bijvoorbeeld in gebieds- of type-specifieke training sets.

3. De indicatie systemen
In deze sectie worden de systemen Estar, Indica, Iteratio, SynBioSys and
SynBioSysWamelink besproken, elk in zijn eigen subsectie.
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3.1 Documentatie algemeen
De mij toegeleverde documentatie was omvangrijk en divers. Behalve voor Estar en
INDICA, was er niet één document dat de volledige werkwijze van het systeem,
inclusief de gebruikte formules en rekenregels bevatte. De werkwijze heb ik proberen
af te leiden uit de verschillend documenten per systeem, maar ik was niet in staat op
basis van de geleverde documentatie met zekerheid te leren hoe elk system nu precies
werkt, behalve voor INDICA en het eenvoudigste systeem in SysBioSys waarin alleen
(ongewogen) gemiddelden van Ellenberg indicatiegetallen worden gebruikt met een
omrekeningsformule naar een aantal fysische variabelen. Versienummers ontbraken,
terwijl er in de artikelen soms wel van voortschrijdend inzicht sprake lijkt. Een
beschrijving van de reikwijdte (mogelijkheden en beperkingen) van de toepassing van
elk systeem ontbreekt in de documentatie. Er is wel wetenschappelijke discussie over
en weer over bepaalde toepassingen (Runhaar and Witte 2010).
Ik heb mij niet verdiept in de milieucondities en milieufactoren die elk systeem
indiceert. Daarin zitten mogelijk belangrijke verschillen tussen de systemen. Zie ook
de discussie over conditionele en operationele factoren die van belang is of wel een
factor wel of niet zinvol geïndiceerd kan worden.
Ik heb mij ook niet verdiept in de kwaliteit van de expertkennis noch in de kwaliteit
van de training sets, voor zover van toepassing. Deze aspecten kan ik niet beoordelen.
Elk systeem heeft wel ten minste één document of studie waarin wordt aangetoond
dat de werkwijze indicaties geeft die beter zijn dan die van een nul-model. Deze
‘validatiestudies’ zijn onderling moeilijk te vergelijken.
3.2 Estar
Estar is goed gedocumenteerd (Witte et al. 2014).
Aanvullende documenten: (Witte et al. 2007): Appendix 1 (Witte and Runhaar 2000,
Käfer and Witte 2004, Bartholomeus et al. 2008), PROBE (2007), stroomschema.
Estar bouwt voort op het ecotopensysteem van Runhaar (Witte and Runhaar 2000,
Runhaar et al. 2004), dat hieronder is weergegeven. Het bevat 25 klassen
(ecotopen/standplaatstypen).
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In termen van standplaatsfactoren is het een vier-dimensioneel systeem (vier
milieufactoren), dat in de tabel handig is weergegeven als een twee-dimensioneel
geheel. Dit is altijd mogelijk, maar is hier zeer effectief door het feit dat volgens de
auteurs niet alle combinaties van factorwaarden kunnen voorkomen. Elke soort is op
basis van expertkennis toegewezen aan 1 tot 5 klassen. De toekenningen hebben een
rangnummer (van hoog naar laag aandeel). Door een soort aan meer dan één klasse
toe te kunnen kennen is het mogelijk iets over de nichebreedte van een soort aan te
geven.
De rangnummers worden in Witte et al (2007) omgerekend in aandelen waarbij de
som van aandelen gelijk is aan 1. De aandelen hebben de betekenis van (gemiddelde)
relatieve abundantie gegeven het rangnummer. De aandelen worden gebruikt als
gewichten (dus, als een vorm van abundantie) in het gewogen gemiddelde ten aanzien
van een factor (ter Braak and Looman 1986). De factor kreeg hierbij niet de gehele
getallen in de klassecode in de bovenstaande tabel maar oplopende waarden van 1,
2,…, m, met m het aantal klassen van de factor.
Op deze manier, en dus met gewogen middelen in Stap 1 (Witte et al. 2007) worden
de klasse-toekenningen omgerekend naar indicatiegetallen voor soorten voor
zoutgraad, vocht regiem en nutriënten beschikbaarheid (salinity, moisture regime,
nutrient-availability). De informatie over niche-breedte speelt natuurlijkerwijze een
rol hierbij, maar wordt niet gebruikt in de vervolgstap (een Stap 2 stap). De
vervolgstap bestaat uit het ongewogen middelen van de indicatiegetallen van soorten
die voorkomen in de vegetatieopname. De keuze om niet verder te wegen naar
abundantie in de opname wordt gedaan op basis van empirisch onderzoek naar de
eventuele meerwaarde hiervan (Käfer and Witte 2004). Die meerwaarde blijkt gering
of afwezig.
Voor zuurgraad (acidity) wordt dezelfde manier toegepast voor soorten die volledig
aan klassen zijn toegekend die een zuurgraad-kenmerk hebben. Soorten die ook aan
klassen zijn toegekend zonder zuurgraad-kenmerk worden wel meegenomen in Stap
2, waarbij aan die klassen een zuurgraadgetal van 2.5 wordt toegekend (op een schaal
van 1 tot en met 3) en een gewicht van 1/10 van die van klassen met een zuurgraadkenmerk.
Witte et al. (2007) gebruikte alleen aan- en afwezigheid in het gewogen middelen,
maar ESTAR bevat thans (Witte et al. 2014) twee mogelijke manieren om te wegen
met bedekking.
De informatie over aandelen en resulterende indicatiewaarden voor soorten is voor
mij beschikbaar in het bestand ESTAR_indicatiewaarden.xlsx. Daar in staan ook
gewichten die doorgaans 1 zijn (behalve voor de zuurindicatie, zoals verwacht) maar
soms ook kleiner dan 1, namelijk als een soort is toegedeeld aan meer klasse. Dit is
een vorm ‘tolerance down-weighted weighted averaging’.
De gepresenteerd formule in Appendix 1 van (Witte et al. 2007) voor de indicatie van
zuurgraad kan worden geherformuleerd als een gewogen gemiddelde over soorten.
Voor dit doel wordt elke soort wordt in twee pseudosoorten verdeeld, zeg A en B.
Pseudosoort A is de soort in elke klasse met een zuurgraad-kenmerk (met behoud van
het rangnummer van toekenning van klassen), en de pseudosoort B is de soort in de
overige klassen. Het totaal van de aandelen blijft zo 1 per soort. Vervolgens worden er
voor alle pseudosoorten A indicatiegetallen berekend, gebruik makend van de
aandelen (dus met gewogen middelen). De pseudosoorten B krijgen indicatiegetal 2.5.
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De indicatie voor een vegetatieopname is nu een gewogen gemiddelde van de
pseudosoorten, waarbij het gewicht gelijkt is aan (1 keer het aandeel) voor
pseudosoorten A en (0.1 keer het aandeel) voor pseudosoorten B. Pseudospoorten A
krijgen zo 10 keer meer gewicht dan pseudosoorten B.
In de kalibratie stap (Stap1M1K) wordt gekozen voor regressies van indicatiewaarden
(response variabele) op gemeten fysische grootheid (verklarende variabele). Dit is dus
inverse deshrinkage. De gebruikte regressieformule is soms niet-lineair. De
indicatiewaarden in de formule is niet gewogen naar bedekking. De fysische
grootheden zijn (Witte et al. 2014): gemiddelde voorjaars grondwaterstand (voor niet
te droge standplaatsen), ademhalingsstress (als relevantere maat dan zuurstof stress),
droogte stress, P mineralisatie snelheid en pH-KCl (met een vergelijking voor
vochtige standplaatsen en een vergelijking voor droge standplaatsen). Voor elke
factor wordt ook de RMSE (root mean squared error ≈ gemiddelde voorspel fout)
gegeven. Hier valt nog een kleine verbetering te behalen door de voorspelfout te laten
afhangen van de indicatiewaarde. De voorspelfout is immers naar verwachting iets
groter aan de rand dan in het centrum van de indicatiewaarden van de trainingset.
Deze opmerking is ook van toepassing op de andere methoden die Stap1M1K
gebruiken.
3.3 Indica
Indica is goed gedocumenteerd in twee technische ‘levende documenten’ met een
overzicht in twee leaflets en in (Aggenbach et al. 2008).
In Indica kan elke plantensoort een indicatie voor een bepaalde klasse van een
milieufactor geven (BTO 2003.056 Indica beschrijving van werking en gebruik.pdf).
Indica werkt met een verzameling van indicatielijsten. Bij een gegeven
vegetatieopname met gegeven geografische coordinaten wordt een indicatielijst
geselecteerd uit de verzameling van lijsten. Hoe dit precies verloopt heb ik niet
nagezocht. In de indicatielijst staan voor elke milieuklasse welke bedekkingseisen een
soort moet hebben om als indicatie te kunnen gelden. Uit de vegetatieopname en de
geselecteerde lijst worden alle indicaties verzameld in een indicatiespectrum, zoals in
onderstaande grafiek (deel van Figuur 1 (Aggenbach et al. 2008))
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De conclusie is dat de standplaats matig nat is, “Deze klasse wordt namelijk als enige
door alle soorten geïndiceerd. INDICA bepaalt dus het milieutype op basis van de
grootste gemene deler van de indicatiewaarden van de aangetroffen plantensoorten”
(Aggenbach et al. 2008). Het is niet duidelijk wat “grootste gemene deler” in dit
verband betekent. Is het de doorsnede van de sets van klassen die per soort zijn
geïndiceerd? In het levende document staat een eenvoudiger, minder strenge regel: de
klasse met de meeste indicaties. Dit is dus de modus in het indicatiespectrum. De
geindiceerde klasse wordt vervolgens vertaald naar een standaardklasse: “De
standaardklassen maken de standplaatsklassificaties van de verschillden
landschapstypen met elkaar vergelijkbaar.”
Een database met de indicatielijsten was bijgevoegd. INDICA werkt met een relatief
klein aantal indicatiesoorten. Daardoor kan het voorkomen dat er in een opname geen
indicatieve soort voorkomt, zodat er geen indicatie kan worden gegeven.
In INDICA is indicatiewaarde de mate waarin de soort een bepaalde milieuklasse
indiceert en die betekenis moet niet verward worden met het indicatiegetal á la
Ellenberg, dat vaak ook met indicatiewaarde wordt aangeduid.
3.4 Iteratio
De beschikbare documentatie voor Iteratio bestaat uit een artikel (Holtland et al.
2010), een korte beschrijving en een document over toekennen van indicatiegetallen
en gewichten. In het artikel wordt uitgegaan van de indicatielijsten van Jalink et al die
de basis van INDICA worden. De INDICA informatie van een soort wordt hierbij
samengevat in een indicatiegetal (optimum ten opzichte van een factor) en een
gewicht dat hoger is naarmate de niche breedte smaller is (details ontbreken). Deze
indicatielijsten geven niet voor alle soorten waarden, voornamelijk omdat ze niet als
indicatief worden beschouwd. Iteratio analyseert een set van opnamen simultaan, en
voor elke van die opnamen wordt de waarde van milieufactor (op de schaal van de
indicatielijsten) geschat. Het is aan de gebruiker te bepalen wat de set is opnamen is.
Iteratie gebruikt een eenvoudig iteratief gewogen middelen algoritme, waarin
simultaan met het schatten de milieuwaarde van de opnamen, ook voor de soorten
zonder indicatie getal (maar met een eventueel gewicht) een indicatiegetal wordt
berekent. Deze soorten dragen bij aan de indicatie van de opnamen. Dit gebeurt in de
hoop dat zo een betere schatting wordt verkregen van de waarden van de milieufactor
in de set opnamen. Hier is geen empirisch bewijs voor voorhanden, maar, naar
Holtland in commentaar op de vorige versie van dit rapport laat weten “het is wel in
veel gebieden toegepast en vervolgens vergeleken met het AHN (Digitale hoogtekaart
van Nederland) en daarbij blijkt steeds weer dan typen met opnamen met alleen maar
brede soorten toch goed geplaatst worden op de gradient van laag naar hoog
(variabele GVG)”. Het geval zonder gewichten voor nichebreedte staan beschreven in
een appendix (Holtland et al. 2010). Alle soorten krijgen een gewicht evenredig aan 1
gedeeld door de nichebreedte. Soorten waarvoor nog geen metingen beschikbaar zijn
krijgen standaard een gewicht van 1/3 (33%).
Het document “korte beschrijving” geeft aan dat Iteratio ook gebruikt wordt om
indicatiewaarden en gewichten aan soorten toe te kennen op basis van metingen aan
milieufactoren op dezelfde locaties als de opnamen. Dit lijkt dan sterk op de situatie
uit sectie 2.1. Maar Iteratio doet het misschien anders dan in sectie 2.2: “Het
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programma brengt de amplitude van een soort op verschillende manieren grafisch in
beeld. Soorten met een smalle amplitude krijgen een indicatiewaarde en alle soorten
krijgen een gewicht afhankelijk van de breedte van hun amplitude voor een bepaalde
factor, Het toegekende gewicht varieert van 3x (en in uitzonderingen 5x) voor soorten
met een zeer smalle amplitudo tot 0,04x voor soorten met een zeer brede range.”
Het document over toekennen van indicatiegetallen en gewichten geeft voorbeelden
van scatterplots van bedekking van een soort tegen de gemeten pH met conclusies
over indicatiegetal en gewicht, maar precieze regels over hoe en wat ontbreken.
Globale criteria op basis waarvan dit gebeurt staan er wel: ecologische amplitudo
(niche breedte, tolerantie), karakteristieke bedekking en soortenrijkdom van de
opnamen.
Er is speciale aandacht voor Molinia caerulea. Deze soort krijgt een laag
indicatiegetal (ondanks zijn brede range van voorkomen) en laag gewicht voor pH,
om er voor te zorgen dat de geïndiceerde pH laag is in vegetatieopnamen met (bijna)
uitsluitend Molinia caerulea. Dit is een heuristische methode die lijkt te werken. Deze
werkwijze wordt, naar Holtland laat weten, voor meer soorten toegepast en staat
gepland voor nog meer soorten.
De korte beschrijving vermeldt: “Indien er voldoende metingen beschikbaar zijn, kan
in betrekkelijk korte tijd een indicatorenlijst voor (delen van) Nederland of
ecosysteemtypen opgesteld worden. Inmiddels zijn indicatorlijsten beschikbaar voor
diverse milieufactoren, veelal met name voor pH per fysisch geografische regio van
Nederland.” De lijsten zijn gemaakt op basis van metingen, behalve voor Trofie, die is
georienteerd op de Indicatorenreeks. Daardoor is Stap1M1K niet per se nodig. Iteratio
past geen ontkrimping toe. Naar Holtland laat weten, is ontkimping niet nodig in
Iteratio omdat alleen soorten met een smalle nichebreedte een vast indicatiegetal
krijgen. Dit argument overtuigt mij overigens niet, aangezien de geindiceerde waarde
voor een opname het gewogen gemiddelde is van (geschatte) indicatiewaarden van
alle soorten. Wat wel helpt, is de indicatiewaarden van soorten vooraf ontkrimpen (zie
sectie 2.2) en zoals ook bij Molinea cearulea gebeurt.
Ik had één gebied-specifieke indicatielijst tot mijn beschikking met 3620 soorten,
waarvan 210 met een vast indicatiegetal voor pH-H20 en gewichten die lagen in de
range 4-500. Er waren 41 soorten met gewicht 300 en 1 soort met gewicht 500.
In een studie (waarvan de details ontbreken in de documentatie) wordt de Iteratio
indicaties voor zuurgraad vergeleken met de gemeten zuurgraad. Er wordt lineaire
regressie toegepast die R2 = 0.67 geeft.

3.5 SynBioSys Ellenberg
De rekenregels, die SynBioSys Ellenberg toepast, zijn eenvoudig: “Er wordt een
gemiddelde indicatie berekend per opname over die soorten waarvoor een
indicatiegetal gegeven is. De bedekking van soorten wordt niet meegenomen in de
berekening.” [mail Hennekens]. Dit slaat naar ik aanneem op SynBioSys zonder de
onderdelen INDICA en SysBioSys Wamelink, die in SysBioSys zijn opgenomen. De
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indicatiegetallen zijn die van Ellenberg, misschien aangepast of aangevuld voor de
Nederlands situatie.
Daarnaast is er een spreadsheet bestand waarmee het gemiddelde Ellenberg getal voor
een opname (R, F en N) omgerekend kan worden naar fysische parameters. De
kalibratiestudies waarop deze relaties zijn gebaseerd, worden niet in het bestand
genoemd. Voor pH-H20 gaat dit met de formule y = 0.6363x + 2.4984 (R2 =
0.5452), met y = voorspelde pH-H20 en x = gemiddelde Ellenberg R. Voor GVG
gaat dit met de formule y = -28.597x + 236.97 (R² = 0.5521) met x = gemiddelde
Ellenberg F. Voor Ellenberg trophie (N), zijn er de omrekeningen
NO3 (in CaCl2 extract) y = 0.2903x - 0.6678 (R² = 0.3121)
P totaal y = 0.0828x + 2.1427 (R² = 0.0463)
K totaal y = 0.2651x + 1.7919 (R² = 0.2696)
C/N y = -0.0332x + 1.3538 (R² = 0.0747)
maar die hebben alle een lage R².
In een aparte mail van Wamelink (25 maart 2015) staat nog een kalibratierelatie voor
de 10logaritme van het NO3 gehalte in de bodem na CaCl2-extractie in mg/kg:

3.6 SynBioSys Wamelink
Er waren twee artikelen in de documentatie (Wamelink et al. 2011, Wamelink et al.
2012). Die verwezen naar Wamelink et al (2005) voor details. Wamelink et al (2005)
gebruiken de opzet van sectie 2. Ze passen voor Stap 1 per soort een niet-lineaire
responsiecurve aan data over voorkomen en waarde van een gemeten milieufactor. De
responsiecurves zijn P-splines (Eilers and Marx 1996) met cubische splines en,
vermoedelijk, een tweede graads ‘difference penalty’. (Een derde graads ‘difference
penalty’ had mijns inziens meer voor de hand gelegen omdat die als referentie een
unimodale curve geeft). In stap 2 worden in Wamelink et al (2005) maximum
likelihood calibratie (ter Braak 1995a) en variaties daarop toegepast. De methoden
worden vergeleken met twee keer gewogen middelen (op 0/1 data), dat is de methode
in sectie 2.2 zonder enige ontkrimping. Zelfs zonder ontkrimping, bleek de gewogen
middelen methode kleinere voorspelfout op te leveren dan de methoden die splines
en/of maximum likelihood calibratie toepasten. De wortel van de gemiddelde
kwadratische fout (RMSE) voor pH is groot (in veel gevallen groter dan 0.8). In
latere toepassingen van deze methode wordt wel een de-shrinking regressie toegepast
(Wamelink et al. 2008, Wamelink et al. 2010).
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Wamelink et al (2011) beogen ecologische ranges voor pH and NO3 op te stellen voor
syntaxa. Hiervoor passen ze twee methoden toe. De directe methode is die waarin
splines worden aangepast aan gegevens over voorkomen van het syntaxon en de
waarde van milieufactor ter plaatse (zoals voor soorten in de vorige paragraaf). De
directe methode was maar beperkt bruikbaar omdat er vaak te weinig metingen van de
milieufactor voor de betreffende syntaxon waren. In de indirecte methode werden
eerst voor alle opnamen van een syntaxon de waarde van milieufactor geschat via
gewogen middelen (Stap 2) waarbij de pH en nitraat optima uit Wamelink et al (2005)
werden gebruikt voor de soorten. Ik merk op dat deze optima zijn grotendeels uit
dezelfde data verkregen. Vervolgens wordt de spline methode toegepast onder
gebruik making van de geschatte milieuwaarden voor de opnamen. Voor pH wordt er
vervolgens ontkrimpt maar voor nitraat niet (om redenen die ik niet begreep).

4. Diverse observaties
INDICA levert een kwalitatieve indicatie op voor een te indiceren vegetatieopname
(indicatie voor een klasse; de klassen zijn geordend). Estar zou ook een kwalitatieve
indicatie kunnen opleveren maar doorgaans wordt toch kwantitatief gewerkt door met
heel aandeel van soorten in een klasse te werken of met gewogen middelen ten
opzichte van rangnummers van klassen. De overige systemen geven indicatie op een
kwantitatieve schaal. De schaal is vrij arbitrair in Estar en SysBioSys Ellenberg.
De meeste systemen lijken me toegesneden op het produceren van indicaties over het
milieu op basis van vegetatieopnamen en daar ben ik in deze notitie vanuit gegaan.
INDICA is hierin misschien de uitzondering. Door een systeem te maken met weinig
indicerende soorten, is het mogelijk een indicatie voor een terrein te geven door
alleen die soorten op (mate van) aanwezigheid te scoren.
SynBioSysWamelink is gebaseerd op de visie dat expert kennis vervangen moet
worden door metingen. De wetenschappelijke artikelen geven een aantal varianten
van methoden voor milieuindicatie. Naar het zich laat aanzien wordt in toepassingen
(Wamelink et al. 2008, Wamelink et al. 2010) de spline-methode voor responsecurven
van soorten gebruikt om indicatiegetallen voor soorten op te stellen, de methode van
gewogen middelen om die om te rekenen naar milieuindicaties en worden die
ontkrimpt, maar niet als de ontkrimping een resultaat oplevert dat verder van de y=x
lijn afligt dan zonder ontkrimping (hetgeen ik concludeer uit een mail van Wamelink
van 20 augustus 2015).
Het succes van een systeem wordt vaak aangeduid met een correlatie coefficient of
een multipele correlatie (R²). Als een fysische grootheid wordt geindiceerd is het
informatiever om de root mean squared error (RMSE) of standaard fout van een
predictie aan te geven (Birks et al. 1990). Zie SysBioSys Wamelink en de ESTAR
manual. RMSE speelt ook een rol in Bartholomeus et al. (2008, 2012) maar is daar
voor op de schaal van de indicatiegetallen en niet op die van de fysische grootheid
(mean spring ground water level). Zie ook sectie 5.5.
Aangezien de fysische grootheden ook niet precies bekend zijn, door fijnschalige
variatie in tijd en/of ruimte, en/of meetfout, is het doel niet een RMSE van 0. De
ondergrens is de standaard deviatie van deze ‘natuurlijke’ variatie en meetfout, zoals
bijvoorbeeld bepaald in (Cirkel et al. 2014). Een andere ondergrens kan worden
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afgeleid van de gemiddelde gekwadrateerde niche breedte over de soorten en het
aantal soorten in de opnamen; zie formule (7.4) in (ter Braak and Barendregt 1986).

5. Opmerkingen bij gestelde specifiek vragen
B12 stelde mij een aantal specifieke vragen die ik hieronder weergeef en in subsecties
bespreek.
Vragen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bestaat er een afhankelijkheid tussen model en data die gebruikt is om dataset vorm te geven
(cirkelredenering)?
Hoe verloopt de berekening van vegetatieopnamen naar geïndiceerde opnamen (hoe worden de
algoritmen toegepast)?
Waar zijn de indicatiewaarden op gebaseerd en hoe gaan deze systemen daar mee om?
Zijn de geïndiceerde opnamen bruikbaar voor een kaartenmodule?
Wat is de bandbreedte rond de geïndiceerde opnamen (onzekerheidsanalyse)?
Heeft de omrekening van ellenberg naar andere waarden invloed op de uitkomsten en hoe groot is deze?
Is dit acceptabel?
Speelt bedekkingsgraad een rol bij voorspelling abiotiek? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Toelichting op de vragen:

er een
afhankelijkheid tussen de gebruikte (test) dataset en het modelsysteem – als de data uit de set gebruikt zijn om
het modelsysteem mee vorm te geven dan zou het model ervan afhankelijk zijn.
1. Dit punt specifiek als vraag naar boven voor Iteratio, maar graag een check hiervoor bij alle systemen. Is

2. Zie hiervoor ook bijgevoegde stroomdiagrammen en verslag paragraaf 2.2.
3. In hoeverre hebben de gebruikte indicatiewaarden effect op de uitkomsten?
4. Iteratio kan vlakdekkende kaarten maken, zijn de uitkomsten van de andere tools hier ook geschikt voor?
5. B.v. Wamelink corrigeert handmatig bepaalde uitkomsten om deze beter te laten overeenkomen met situatie, zie
mail bij ‘Beschrijvingen’ en artikel JVS 2011.

5.1 Afhankelijkheid tussen model en data?
In alle systemen is er een grote afhankelijkheid van de training set, ook als de training
set impliciet is door gebruik te maken van expert kennis. De kwaliteit van de training
set kan ik niet beoordelen, er is geen sprake van kanssteekproeven uit gedefinieerde
statistische populaties. Representativiteit is derhalve een claim en niet het gevolg van
de gevolgde procedure.
Iteratio wijkt af van de overige systemen doordat het sets van opnamen simultaan
indiceert op basis van indicatie-getallen en gewichten van relatief weinig soorten
(Holtland et al. 2010). De geleverde indicaties voor opnamen zijn van elkaar
afhankelijk geworden. Dat is anders dan in de andere systemen, maar verder is er veel
hetzelfde.
Iteratie kan kennelijk ook zelf indicatiegetallen en/of gewichten afleiden als er een
aantal gemeten waarden van milieufactoren zijn. Daarin lijkt het een variant van de
methode in sectie 2.2 zonder ontkrimping, met een aantal (ad-hoc, maar slimme)
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beslissingen over gewichten van soorten. Ik zie geen cirkelredenering, wel gevaar
voor ad-hoc beslissingen, in geval de methode onvoldoende is gestandaardiseerd.

5.2 Hoe verloopt de berekening van vegetatieopnamen naar
geïndiceerde opnamen (hoe worden de algoritmen toegepast)?
Zie sectie 3.
5.3 Waar zijn de indicatiewaarden op gebaseerd en hoe gaan deze
systemen daar mee om?
Het is doorgaans niet geheel duidelijk waar de indicatiewaarden op gebaseerd zijn.
SynBioSysWamelink is hierin een uitzondering en misschien ook INDICA. De
indicatielijsten INDICA zijn alle gedocumenteerd in documenten die ik niet heb
ingezien.
Een relevante vraag is wat het toepassingsbereik is van een systeem. Dit bereik wordt
grotendeels door de aard van de training set bepaald. Het belang hiervan wordt
onderkend, doorgaans in pogingen een indicatielijst aan te passen aan regionale
omstandigheden.

5.4 Zijn de geïndiceerde opnamen bruikbaar voor een kaartenmodule?
Iteratie kan vlakdekkende kaarten maken. Naar mijn inzicht lenen de uitkomsten van
de andere systemen zich hier ook voor; zie bijvoorbeeld sectie 3.2. Hierin verschillen
de systemen niet essentieel. INDICA levert (geordende) klassen, hetgeen tot een kaart
met minder kleurschakering leidt; dat is niet per se een nadeel.
5.5 Wat is de bandbreedte rond de geïndiceerde opnamen
(onzekerheidsanalyse)?
De onzekerheid van indicatie van alle systemen zou meer aandacht moeten krijgen. In
de opzet met een training set met gemeten waarden van milieufactoren (Stap1M1) kan
dan de bootstrap (Birks et al. 1990) worden gebruikt.
Om iets over de onzekerheid te kunnen zeggen bij gebruik van expert indicatie
getallen moet er op zijn minst iets bekend zijn over de gemiddelde nichebreedte van
de soorten (ter Braak and Barendregt 1986). Maar belangrijker nog is dan het
eventuele omrekenen naar een fysische grootheid met de daarmee geassocieerde fout
(zie sectie 2.2 en sectie 3.5). Hier valt nog een verbetering te halen door niet alleen de
overal RMSE te geven maar de voorspelfout ook te laten afhangen van de
geindiceerde waard. De voorspelfout is immers naar verwachting iets groter aan de
rand dan in het centrum van de indicatiewaarden van de trainingset. Deze opmerking
is van toepassing op alle methoden die Stap1M1K gebruiken. De relatie hoeft niet
lineair te zijn; een (monotone) spline zou ook kunnen worden toegepast.
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Als syntaxa worden geindiceerd, is het misschien nuttig onderscheid te maken tussen
de natuurlijke variatie in milieufactoren bij een gegeven syntaxon en de onzekerheid
over de verdeling van die milieufactoren doordat de data sets beperkt zijn.

5.6 Heeft de omrekening van ellenberg naar andere waarden invloed op
de uitkomsten en hoe groot is deze? Is dit acceptabel?
De omrekening van Ellenberg waarden naar fysische grootheden heeft grote invloed
op de uitkomsten. De grootte van die invloed hangt overigens af van het doel. Als
alleen een rangorde van belang is voor het doel, dan is de invloed beperkt. In
kwantitatief opzicht is de omrekening een belangrijke bron van onzekerheid. Zie de
vorige subsectie.
5.7 Speelt bedekkingsgraad een rol bij voorspelling abiotiek? Zo niet,
waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
Bedekkingsgraad speelt een rol in INDICA en kan een rol spelen in Estar en Iteratio.
In INDICA moet een soort een bedekking hebben die in een aangegeven klasse valt
om een indicatie te leveren aan het indicatiespectrum. In de methoden die gewogen
middelen gebruiken kan bedekking een rol spelen. Vaak wordt dit niet gedaan omdat
het in de praktijk weinig toevoegt (Käfer and Witte 2004). In Estar en Iteratio is het
meenemen van bedekking een optie.
Als bedekkingen worden meegenomen, worden ze vaak eerst zodanig
getransformeerd dan de verschillen in weging van soorten niet al te groot worden.
Hiervoor bestaan handige vuistregels (Witte et al. 2014).

6. Indicaties voor vegetatietypen
Voor het indiceren van vegetatietypen is het nodig opnamen toe te kennen aan deze
typen. Synbiosys gebruikt hiervoor een gestandardiseerde methode, ASSOCIA (van
Tongeren et al. 2008). De drie methoden die na toewijzing gebruikt worden lopen
sterk uiteen. Het valt buiten deze quick scan om deze methoden in detail te
evalueren/vergelijken. Hieronder een korte omschrijving van de drie methoden.
1. In Iteratio worden terreinconditiekaarten gemaakt uit vegetatiekaarten met voor elk
(lokaal) vegetatietype tenminste één geïndiceerde vegetatieopname. Als er meer dan
één geïndiceerde vegetatieopname per type is, worden gemiddelde en standaard
deviatie gerekend. In Estar wordt naast het gemiddelde ook de 10% en 90% percentiel
geschat, waarbij lineair wordt geïnterpoleerd bij een klein aantal opnamen per type
(Runhaar et al. 2009):Bijlage 4.
2. In Estar wordt voor zuurgraad tevens een, wat de auteurs noemen, pHresponscurve per type berekend (Runhaar et al. 2009):Bijlage 4. De gehanteerde
methode is een ‘kernel density’ schatting van de kansverdeling van pH van opnamen
14

met het gegeven type. Het is geen responscurve; dat is een curve die de kans op een
type aangeeft gegeven de waarde van pH.
3. De methode van Wamelink et al (2011) geeft responscurven voor vegetatietype, dat
wil zeggen de kans op voorkomen van een syntaxon bij een gegeven waarde van de
milieufactor. Ik merk op dat hieruit niet direct kan worden afgeleid wat de verdeling
is van de milieufactor gegeven het voorkomen van een gegeven syntaxon (in een
gebied, bijvoorbeeld Nederland of een landschaptype). Daarvoor is ook de verdeling
van de milieufactor nodig in het gebied.

7. Conclusie en aanbeveling
De systemen hebben meer overeenkomsten in methodologie dan verschillen. De
overeenkomsten zitten in het raamwerk en grote delen van de uitwerking (sectie 2).
De verschillen zitten in wat geïndiceerd kan worden (milieufactor op een systeemafhankelijk schaal of een (in principe) fysische meetbare milieufactor), in de expert
kennis of trainingsets die zijn opgebouwd en in allerlei details.
Er moet eenduidige documentatie zijn, op zijn minst één kerndocument per systeem
met appendices en verwijzingen. De onzekerheid van een indicatie zou meer aandacht
moeten krijgen.
Het is een open vraag hoe het systeem met maar een paar vaste en overigens vrije
indicatiegetallen (zoals in Iteratio) zich gedraagt ten opzichte van een systeem met
alleen vaste indicatiegetallen wanneer het doel is verschuivingen in abiotiek over de
tijd een bepaald gebied aan te tonen en in kaart te brengen. Hiervoor is meer
onderzoek nodig.
Ik wil tenslotte nog aangeven dat het misschien niet verstandig is het beste systeem te
selecteren. Onder de noemer “model averaging” en “super learner” worden
voorspellingen van verschillende systemen gecombineerd tot een (vaak) betere
voorspelling. Dat is mijns inziens ook hier een aantrekkelijke optie.
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Inleiding
Toelichting Cajo
Resultaten pH
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Resultaten trofie
Resultaten GVG
Samenvatting en conclusies

INLEIDING

Marcelle beschrijft de weg die we gezamenlijk aan het bewandelen zijn, waar stonden we in 2014 en welke stappen
hebben we reeds afgelegd en hoe gaan we verder. BIJ12 heeft de opdracht om provincies te voorzien in één rekentool
voor abiotiek die een onderdeel uitmaakt voor de beoordeling van de natuurkwaliteit van Nederland.
In de eerste rekensessie hebben wij gezamenlijk de spelregels afgesproken voor de tweede rekensessie, waar we
vandaag met elkaar de resultaten bespreken. Uitgangspunt is om van elkaar te leren en kennis te delen en te kijken
waar tools elkaar kunnen versterken. Naar aanleiding van de twee sessies schrijft BIJ12 een advies voor het PCO (Provinciale coördinatoren overleg) de PIN (Projectgroep informatie voorziening natuur), de werkgroepen van de ecologen/beleidsmedewerkers van de provincies en de ICT groep van de provincies. Gezamenlijk bepalen ze welke richting
het op gaat.
Vragen nav de presentatie:
• V: Wat wordt er bedoeld met de vegetatiedatabank? Term is erg verwarrend.
• A: Een betere term zou zijn ‘vegetatiekarteringsdatabank’. Het is de databank waar opnamen en karteringen
worden opgeslagen. Hier wordt door BIJ12 momenteel aan gewerkt. Een verkennende studie en een businesscase zijn uitgevoerd en momenteel wordt gewerkt aan een Project Start Architectuur, wat de basis is
voor een Functioneel Ontwerp.
•
•

V: Worden de TBO’s ook benaderd voor deze rekentool, naast de provincies? Die hebben hier ook belang bij.
A: Het is wel de bedoeling dat dit breder wordt getrokken. Provincies kunnen geholpen worden door TBO’s.

•

V: Hoe zit het met de geheimhoudingsverklaring, dat is tegenstrijdig met open data verkeer. Bijna alle applicaties zijn vrij te verkrijgen.
A:. Het gaat nu om deze opdracht, eventuele punten die in de discussie aan de orde komen. De toekomstige
rekentool wordt openbaar met gebruik van open data.

•

1.1

Toelichting statistiek systemen door Cajo ter Braak

Cajo is gevraagd om over alle systemen iets te zeggen betreffende de achterliggende statistiek naar aanleiding van
aangeleverd materiaal. Gegevens van Estar worden nog aangevuld, waren niet geheel compleet aangeleverd door
BIJ12. Het rapport dat hij heeft geschreven is aan alle deelnemers toegezonden, en wordt nu tijdens de workshop
doorgenomen. Op- en aanmerkingen worden door Cajo verwerkt. Eventuele nadere opmerkingen kunnen daartoe via
de email aangeleverd worden vóór 9 juli, aan Cajo cajo.terbraak@wur.nl.
Hieronder staan de vragen en opmerkingen die er tijdens de bespreking zijn gemaakt.
Introductie:
• Helder verhaal. Er was wel vooraf onduidelijk wat zijn de relevante zaken die meegenomen moeten worden,
zoals: hoe werkt het systeem? via opnamen, vegetatie, etc.?
Algemene werkwijze:
• Welke systemen vallen er nu onder M1 en M2-type methode?
o Beide manieren gaan over het verzamelen van kennis over de relatie tussen het voorkomen van
planten soorten en milieucondities of milieufactoren ter plaatse
o M1; gaat alleen uit van metingen en transparante (statistische) relaties.
o M2; gebruikt expert kennis of verborgen training set. Bijna iedereen maakt gebruikt M2. Iteratio en
Wieger gebruiken beide methoden zowel, M1 als M2. Als een stap niet volgens een gestandaardiseerde methode wordt uitgevoerd door een computerprogramma dan valt dit onder methode M2.
• Iteratio: In de documentatie van het systeem is het niet terug te halen wat er precies gebeurd bij M2, hier is
geen standaard voor. Aanvulling van Jan: Het toedelen gewichten en indicaties is niet helemaal te automatiseren, maar veel scheelt het niet. De verdere berekening is wel geheel geautomatiseerd en
dus precies beschreven door formules.

2.2 Achtergrond gegevens, krimp en niet krimp methode.
• Onderliggende vraag ten opzicht van de factoren, gedragen soorten zich volgens een niche (optimum). Werkt
het benadrukken van dit optimum beter dan het voorliggende gemiddelde?
o Wieger; Een kwart van de soorten lieten een bimodale responscurve zien bij de pH. Wieger heeft de
data verdeeld over de Nederland uit verschillende projecten verkregen.
o Advies is: er zijn verschillende technieken maar, definieer vooraf wat je doel is en wat je wilt meten.
•

•

V: Correction to the mean, iedereen doet dit verschillend. Hoe moet dit nu echt? Wieger hanteerde de methode om de indicatiewaarden te corrigeren. Iteratio voorkomt het middelen naar het midden voor een groot
deel door brede soorten (die dit met name veroorzaken) sterk af te zwakken door een laag gewicht, en smalle soorten die deze krimp vooral voorkomen, te versterken met een hoog gewicht. De gebruiker kan meedenken met deze berekening, de berekening vind zo op inhoudelijke plaats.
A: Als je lineaire regressie gebruikt kan je dit herleiden tot indicatiewaarden. Geen van de methode gebruikt
de methode zoals in par 2.2 is beschreven. Methode van Wieger komt hier het dichtst bij.

3.1 Documentatie algemeen
• Van ieder systeem is documentatie opgevraagd en aan Cajo doorgestuurd. Verzoek uit de workshop is om alle opgestuurde data ook met alle anderen te delen. De deelnemers gaan hiermee accoord. Cajo stuurt de ge1
gevens die hij heeft gebruikt voor zijn rapport aan een ieder door .
3.2 Estar
• Het Estar rapport is van vorig jaar en hierin staan de indicatiewaarden. Om indicatiewaarden af te leiden en
te vertalen naar pH en GVG waarden loopt nu anders dan in dit stuk staat omschreven. Onduidelijk is hoe je
komt van opnamen naar vegetatietypen. Aanvulling Flip: hier is bestaande software voor die opnamen vertaalt naar vegetatietypen.

1

Jan vindt het na de bijeenkomst niet opportuun om de indicatiewaarden van Iteratio momenteel op tafel te leggen, omdat de
doorontwikkeling op dit moment nog niet duidelijk is, hij wacht op duidelijkheid rondom het vervolgtraject.

2

3.3 Indica
• De KWR/SBB-indicatorsoorten boekjes waar Indica gebruik van maakt zijn al 15 jaar oud. Momenteel investeert KWR niet meer in Indica en houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van Estar. In Indica is de keuze
gemaakt voor een beperkt aantal vegetatietypen uit een beperkt aantal landschapstypen. Bij deze rekentest
moeten dan noodgedwongen veel opnamen buiten beschouwing worden gelaten en zijn er ook weinig soorten beschikbaar en dat zie je terug in de uitkomsten.
3.4 Iteratio
• Alle soorten hebben op basis van de breedte van hun ecologische amplitude een gewicht gekregen, soorten
waarvoor voldoende gegevens nog ontbreken om dat te kunnen doen hebben een standaard gewicht van
1/3.
• Een deel van de soorten hebben een gefixeerde indicatiewaarde gekregen, het gaat hierbij met name om
soorten met een smalle ecologische amplitude op basis van metingen. De overige soorten uit de te analyseren opnameset krijgen een niet gefixeerde indicatiewaarde op basis van hun “trouwgraad” aan de soorten
met een gefixeerde waarde in de opnamenset.
• De bedekking van soorten wordt in de iteratieve berekening meegenomen als een gewicht, om het effect van
de bedekking wat af te zwakken wordt de bedekking van de soorten omgerekend in de Van der Maarel
schaal.
• Actie Jan: formule doormailen aan Cajo. Aan smalle soorten worden via de schaal Van de Maarel indicatiewaarden gekoppeld. Daarnaast is er een lijst met bandbreedten waarin ze kunnen vallen.
3.5 Ellenberg
• Ellenberg maakt gebruik van vaste indicatiewaarden per soort. Hoe deze getallen tot stand zijn gekomen en
of zijn aangepast voor de Nederlandse versie is onduidelijk. Actie: Stephan zoekt dit uit.
3.6 Wieger
• Wieger Wamelink getallen berekent zowel gewogen als gemiddelden.
2
• Correction to the mean; Verbeteren tot r en de regressielijn wordt niet altijd meegenomen.
• V: Er is een veelvoud aan methoden maar erg onduidelijk waar wat er nu gebruikt wordt? Wat is hier gebruikt?
• A: In het afsluitende rapport wordt dit beschreven. Actie: Wieger mailt dit rapport aan Cajo door
• V: Welke mate van keuze van de variatie wordt er gehanteerd?
• A: Gaat automatisch, je kunt opgeven vooraf welke mate van vrijheid je aan het systeem meegeeft.
5.1 afhankelijkheid tussen systeem en data
• Iteratio kent gewichten toe op basis van grote metingensets, dit gebeurd vooraf. Er is geen sprake van een
cirkelredenering in Iteratio, dit komt niet voor in de beschreven methoden.
5.5 Wat is de bandbreedte rond de geïndiceerde opnamen (onzekerheidsanalyse)?
• Er is altijd sprake van natuurlijke variatie in het veld in het voorkomen van soorten langs een ecologische gradiënt. Dit werkt ook door in de geïndiceerde opnamen. Deze bandbreedte zou nader onderzocht moeten
worden voor de verschillende vegetaties.
5.7 Speelt bedekkingsgraad een rol bij voorspelling abiotiek? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
• Iteratio rekent standaard met de bedekkingsgraad, maar is optioneel. Het kan een rol spelen, is mogelijk significant, maar hoeft niet.
Afspraak
• Cajo stuurt de word versie van zijn rapport door aan iedereen zodat iedereen zijn opmerkingen met “trackchanges” kan maken. Graag voor 9 juli reageren anders kunnen de opmerkingen niet meer in rapport worden
meegenomen.
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RESULTATEN DOORREKENING SYSTEMEN

2.1

Resultaten berekening pH

Hieronder staan de discussiepunten weergegeven;
• Iteratio werkt met specifieke gebiedsindicatielijsten voor pH is Nederland opgedeeld in gebieden vergelijkbaar met een vereenvoudigde indeling van de Fysisch Geografische Regio’s, de vraag is wil je dit? Op deze
manier zou je naar de gewenste uitkomsten toerekenen. Cajo onderschrijft dat dit niet het geval is. Iteratio
wordt steeds nauwkeuriger als het gebaseerd is op meer metingen gekoppeld aan vegetatieopnamen. Bij
toepassing op een herhaalde vegetatiekartering worden. De oude opnamen opnieuw betrokken in de nieuwe
berekeningsronde zodat er geen verschillen op kunnen treden door gewijzigde indicatiegetallen of toevallige
verschillen in de beide opnamensets
• Indica maakt gebruik van een beperkte trits van verschillende systemen en landschapstypen. Bij de test is van
het landschapstypen beekdalen uitgegaan omdat niet bekend was in welke landschap de opnamen zijn gedaan. Als de data ook informatie over de landschapstypen hadden bevat dan waren de uitkomsten waarschijnlijk anders geweest.
• Voor Iteratio heeft Jan op grond van de XY-coördinaten een toekenning kunnen maken van landschapstypen
en daarmee het probleem ondervangen dat Indica ook had. Voor zijn berekeningen heeft Jan de opnamen
weggelaten die al gebruikt waren in Iteratio. De volledige en deze kleine dataset zijn beide doorgerekend.
• Bij de verzending van de abiotiekgegevens zijn beide datasets tegelijkertijd doorgestuurd – dit in tegenstelling
tot de afspraken. Redenen waren van praktische aard: de levering van de dataset door Bware duurde langer
dan verwacht en bevatte in eerste instantie ook gegevens die verwijderd moesten worden. Omdat wij BIJ12
de kans op fouten door verkeerde correcties van onze kant wilden uitsluiten, moesten we wachten op een
uiteindelijk correcte set en hebben deze direct doorgestuurd.
• Flip heeft nog een extra check gedaan op de calibratie-en validatie subsets. Hij heeft een permutatietest uitgevoerd (N=200) waarbij in iedere ronde een random helft van de opnamen gebruikt werd voor de kalibratie,
en de andere helft voor de validatie. Hij heeft dit doorgerekend voor alle systemen en de RMSE per systeem
vergeleken. Om dit helemaal goed te krijgen had Iteratio echter ook 1000 keer moeten itereren, dit is nu niet
gebeurd. Flip zijn inschatting is dat dit weinig uit had gemaakt. Aan de ene kant is nu bij iedere slag de
Iteratio optimalisatie gemist, aan de andere kant zijn nu 1000 validaties uitgevoerd op ca. 200
opnamen waarvan de helft door Iteratio was geoptimaliseerd.

RMSE: 1000 permutaties: P=1.40%
Ellen_cal
Estar_cal
Gemiddeld
stdev
•

0.861
0.025

0.860
0.030

Estar_org

Iter_cal

WW

Indica

0.847
0.029

0.768
0.033

1.020
0.034

1.061
0.035

WW: grafiek vertoont afbuiging naar beneden bij de hogere pH-waarden, waarom en hoe dit gebeurt gaat
Wieger nog achterhalen. Suggestie van Stephan is dat dit wellicht zou kunnen ontstaan door hogere soortenrijkdom bij opnamen boven pH=6.

Conclusies:
2
Bepaling RMSE en r voor deze dataset en exercitie zijn goede methoden om de systemen met elkaar te vergelijken.
Met beide methoden komen de systemen Iteratio, Ellenberg en ESTAR ongeveer hetzelfde eruit; maar over
de hele linie Iteratio iets beter. WW en Indica komen wat lager uit als gevolg van afwijkingen bij hogere pHwaarden, resp. een handicap nav landschapstypen.

2.2

Trofie en GVG

Discussiepunten over trofie en GVG:
• Trofie en GVG zijn in gezamenlijke histogrammen weergegeven voor GVG zijn ook de Bware gegevens weergegeven.
• We hebben met elkaar afgesproken dat wij met klassen gingen werken om dat ieder systeem met andere
waarden rekent en er zo geen vergelijking te maken was. Indeling in klassen, is een persoonlijke interpretatie
van de waarden voor elk rekensysteem. De vergelijking met klassen is dus relatief en heeft een beperkte
waarde.
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•
•
•

Er is nu geen ‘golden standard’ om de systemen te vergelijken voor Trofie en GVG. Een relatieve vergelijking
is wel mogelijk, over de ‘golden standard’ zou dan goed nagedacht moeten. Dit levert echter geen vergelijking op in de zin van toetsing aan de werkelijke waarden in het veld.
De eerste drie klassen van GVG zijn vaak bij elkaar genomen omdat beneden een bepaald niveau een GVG
geen ecologische betekenis heeft, misschien kan je daar wel iets mee doen dmv. droogtestress.
Ellenberg schat erg droog in, het is niet duidelijk waar dit aan ligt.

Conclusies:
• Het is opvallend dat voor de trofie en GVG de histogrammen qua klassenindeling enige overeenkomst vertonen. Dit zegt echter niet zoveel, omdat voor de inschatting van de klassen geen protocol is gevolgd.
• GVG en trofie zijn niet gevalideerd aan de dataset.
• Grondwater moet 30 jaar meten en vergelijken met een ecologische waterstand. Hier is geen goede dataset
beschikbaar voor, wat een validatie met veldwaarden lastig maakt.
• Van vernatting heeft een vegetatie veel meer last van
dan van de verdroging. Dat zou je dan gelijk terug zien in de
waarden.
• In de bepaling van de waarde van de GVG wel meenemen of het droge of natte jaren zijn geweest, voordat je je conclusie trekt. Waarden zeggen niet altijd iets wat er daadwerkelijk in het veld heeft plaatsgevonden.
• Presentatiewijze kan op een andere manier, hierin is
RMSE niet mogelijk omdat er geen validatie set aanwezig is. Flip
zet de vergelijking naast elkaar voor de factor vocht. Cajo berekent de onafhankelijke referenties. Wat levert dit dan op? De
klassen zijn te vaag, zo kan je dit niet naar buiten brengen als
vergelijking (relatieve verschillen en beredeneren waardoor
deze verschillen ontstaan). Je kunt geen uitspraak over de
waarneming doen maar je kan dit alleen goed doen als voldoende peilbuizen aanwezig zijn.
• Menyanthes is een systeem dat wat zegt over de waterstand en de relatie i.v.m. verdamping en neerslag.

•

Voor trofie: Een andere benadering zou zijn om de vegetatie om te zetten naar beheertypen en die indelen
naar klassen. Dit zouden dan wel typische vegetatie zijn. Vb 400 opnamen naar beheertypen vertalen, dan
heb je minder variatie in klassen. Beheertypen zijn gebaseerd op WW en Ellenberg getallen.
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Conclusies:
Voor een echte vergelijking zou een dataset met veldwaarden nodig zijn. Cajo kan echter een methode bedenken om een analyse te maken op basis van deze dataset en relatieve vergelijking. Cajo kan dit offreren.
BIJ12 gaat na of hier budget voor beschikbaar is.
Nina is vanmiddag aanwezig omdat ze betrokken is bij het BO traject indicatoren voor de PAS. Momenteel is
er een methodiek ontwikkelend waarmee indicatorsoorten gekozen kunnen worden op basis van hun trouwgraad en presentie in habitattypen. Daarmee ontbreekt nog een keuzemogelijkheid louter op basis van ecologie.

2.3

vergelijking systemen

Ieder heeft zijn op- en aanmerkingen opgeschreven over de systemen van anderen (niet het eigen systeem, in de
categorieën knelpunten, verschillen, raakvlakken, etc.
Overeenkomsten
Estar
WW
Iteratio

SynBioSys
Indica

Deels als Elllenberg
Model
Geeft meetbare waarden net als WW
Gebaseerd op metingen
Model
Lijkt op ESTAR
Model

Nadelen
Ecologisch minder geschikte locaties
Beperkt, geen duinen
pH NaCl
Estar
Transparantie: is per opnamen snel en helder te zien waarde in welke uitkomst
WW
water minder goed uitgewerkt. Geldt ook voor INDICA, Ellenberg, Iteratio.
Iteratio
Dataset verkleind vanwege eerder gebruikte data
Landschapstype kiezen voor optimale werking (2x)
Veel werk voor heel NL
Ondoorzichtig
Niet openbaar, dus moeilijk te beoordelen
Wegens afscherming rem op wetenschappelijke ontwikkeling
Niet vaststaande indicatiewaarden (Flip)
SynBioSys
Vertaling naar meetbare waarden
Indica
Landschapstype kiezen voor optimale werking
Weinig soorten gebruikt als basis (3x)
Dataset

Verschillen
Voor allen
Estar
WW
Iteratio

Gebruikte indicatielijsten

‘zwevende’ indicatiewaarden (vast bij anderen)
Voorspelling hangt af van te voorspellen zet (validatieset)

SynBioSys
Indica
Raakvlakken
Estar
WW
Iteratio

Net als INDICA per landschapstype
Gebruik van smalle soorten

SynBioSys
Indica
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Sterke punten
Estar

WW
Iteratio

SynBioSys
Indica

Gebruiksvriendelijk
Snel
Indicatorwaarden voor veel parameters
Gebaseerd op metingen
Openbaar en gepubliceerd
Beschrijft optimaal variatie binnen gebied
Beste; uitstekende voorspelling (2x)
Gebruikt geografische coördinaten landschapstype te gebruiken indicatielijst
Heldere aanpak
Openbaar
Werken per landschapstype (FGR) is wel een sterk punt

Opmerkingen c.q. aanvullingen bij de opmerkingen die er gemaakt zijn:
Sheets:
Overeenkomsten:
• Wat betekent de kreet ‘model’ op de sheets? A: Wieger werkt met getallen en niet met een model.
• Wat heb je nodig vanuit N2000 en SNL en wat moet je er minimaal in moet stoppen aan gegevens. Moet het
uitgangspunt zijn voor het systeem.
• SynBioSys gebruikt de zelfde waarden als Estar
• Indicatiewaarden worden ieder keer opnieuw berekend in Iteratio
Nadelen:
• Dataset beperkt niet landelijke dekking
• Hoe snel ben ik bij de onderbouwing van een afwijkend getal (Estar)
• Planten per landschapstypen hanteren is volgens Flip niet juist, planten reageren niet anders in een ander
gebied.
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3

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

3.1

Algemeen

De vragen waarmee we in eerste instantie zijn begonnen kunnen met de bijeenkomsten en de informatie die we tot
nu hebben gekregen beantwoorden. Dit had met name als doel om vragen vanuit provincies en andere partijen te
beantwoorden, en dankzij jullie gezamenlijke hulp gaat dit nu lukken. Die vragen gingen over verschillende punten:
• Twijfels of je met een 'rekenmodel' überhaupt een ecologische waarde kunt berekenen die nauwkeurig is.
• Vervolgens de vraag waarom voor Iteratio als (stand-alone) applicatie gekozen is om abiotiek te bepalen. De
achterliggende vraag daarvan was, wat de mogelijkheden waren van de verschillende andere tools, en hoe
goed zij gebruikt kunnen worden voor de weergave van de abiotiek in het veld.
Dat tegen de achtergrond van de vraag van de provincies om voor de rapportage voor de abiotiek van de gebieden
maar 1 rekentool te hebben.
We kunnen concluderen:
• We hebben kunnen zien dat het inderdaad mogelijk is om met behulp van "een computerprogramma" een
betrouwbare uitspraak te doen over abiotische condities in het veld. We hebben dat in detail gedaan voor
pH, aan de hand van de door iedereen ingestemde en uitgevoerde methode van Flip. Voor Trofie en GVG
hebben we niet in detail gekeken omdat we geen absolute vergelijking konden maken, maar hebben we (hoe
relatief ook) wel de gezamenlijke afspraak gemaakt om dit in klassen te bekijken. De gesplitste dataset is ook
door Flip nog extra onderzocht middels RMSE en is als valide beoordeeld.
• We hebben ons hier gebogen over de tijdens de bijeenkomst door jullie gestelde vraag over de relatieve vergelijking voor de factoren Trofie en GVG en of verder onderzoek nog mogelijk was. Er blijkt geen financiële
ruimte voor het verder onderzoeken van de GVG en Trofie en het budget dat nog over is besteden we liever
aan een eventuele test van data voor de Superlearner.
• We hebben ook gezien dat voor het aspect pH - Iteratio de beste resultaten opleverde, vervolgens Estar en
de Ellenberg waarden, daarna de Wamelink waarden en tenslotte Indica (verschil RMSE: 0,08 – 0,10). Indica
had daarbij last van het feit dat het geen gebruik kon maken van de landschapstypen die dit model juist nodig
heeft. Iteratio kon daar met enige moeite min of meer gebruik van maken, maar moest weer bijna 40% van
de opnamen buiten beschouwing laten omdat die al in het systeem zaten. Daarnaast is dit model specifiek
gemaakt voor een gebiedsgerichte analyse en kon dit door het anonimiseren van de data nu niet benutten.
De Wamelink getallen bleken onverwacht nadelige effecten te krijgen boven een pH 6, waarschijnlijk veroorzaakt door de soortenrijkdom van de kalkrijkere vegetaties. Estar en de Ellenberg waarden hadden geen nadelen.
• Zoals Jan terecht opmerkte, is de toepassing binnen de SNL en Natura 2000/PAS uitsluitend op gebiedsniveau. Daar hebben Iteratio en Indica hun kracht liggen en dan kan met name Iteratio snelle slagen maken
omdat het in tegenstelling tot de andere modellen kan 'leren' van aanvullende metingen. Als er verbeterde
indicatielijsten gebaseerd op meer metingen beschikbaar komen, zullen de indicaties per gebied
verbeteren. In de test die we nu hebben uitgevoerd kon voor deze twee modellen hun slagkracht op ge-

•

•

biedsniveau niet worden aangewend. Flip ziet dit als nadeel, zwevende indicatiewaarden en dus geen vaste
maatstaven.
Cajo heeft elk model de nieren geproefd en dat hebben we gezamenlijk besproken. Ook eventuele informatielacunes hebben we aan bod gehad en we hebben denk ik voldoende stil kunnen staan bij de vragen die er
over en weer leefden, zodat we misverstanden uit de weg hebben kunnen ruimen en inzicht hebben gekregen in elkaars werkwijze. Zowel Flip als Wieger zagen wij geïnspireerd ideeën opvangen voor de verbetering
van hun systemen - wat deel van het doelstelling was: van elkaar leren. We denken dat de deuren naar elkaar
nu voldoende open staan.
Andere conclusie is dat gebruikers behoefte hebben aan een transparant systeem, waarin het mogelijk is na
te gaan hoe uitkomsten worden verkregen. Cruciaal daarin is de traceerbaarheid van de verkregen indicaties.
Het moet mogelijk zijn om op eenvoudige wijze (plotseling optredende afwijkende) indicaties te verifiëren.
De indicaties van Ellenberg zijn genoegzaam bekend, die van de Wamelink getallen en Estar zijn gepubliceerd,
Indica en Iteratio (nog) niet, maar alleen van het laatste model is het mogelijk om dat in de bewerking snel
terug te halen, en te zien welke soorten en opnamen hebben bijgedragen aan het verkregen resultaat.

Hoe gaan we verder? Deze resultaten worden in een adviesrapport aan het PCO en de PIN aangeboden. Vooraf wordt
het rapport nog met jullie gedeeld voor op en aanmerkingen. Aanvullende acties voor vocht en trofie worden zoals
eerder besproken aangescherpt daarnaast wordt het rapport van Cajo aangescherpt. Aan de hand van de interviews
zijn de systemen in kaart gebracht; wat heb je nodig, wat komt eruit en is het toegankelijk.
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3.2

Superlearner

Laatste alinea rapport Cajo:
Wat vinden jullie van een Superlearner systeem?
• Deze vraag moet je voorleggen aan de gebruiker.
Zijn vermoeden is dat met een dergelijk model het geheel beter zou kunnen zijn dan de som der delen: met andere
woorden - dat de uitkomsten van alle modellen (op enigerlei wijze) gecombineerd - beter kan zijn dan van de individuele modellen.
• Zo'n systeem heeft één voordeur, daarachter gebeurt de berekening en er komt één uitkomst uit. Hoe kunnen gebruikers zien welk model op welke wijze heeft bijgedragen aan het eindresultaat? Komt er een soort
"bijsluiter" bij het eindresultaat dat dit laat zien?
• Gaan modellen die (in een bepaald traject) minder presteren niet het eindresultaat omlaag trekken? Kortom gaan we modellen die goed presteren nu niet benadelen?
• Kunnen modellen worden uitgeschakeld zodat enkel met bepaalde selecties van modelsystemen gewerkt kan
worden?
Voorstel is om eerst de uitkomsten per systeem van de huidige dataset te combineren en te kijken of dit een voordeel
oplevert. Het meenemen van de resultaten nemen van zowel de validatie en kalibratieset. Indien dit een beter uitkomst oplevert dan kunnen alle getallen in het SynBioSys ingebracht worden. Indica, Estar en Wieger zitten hier al in,
Iteratio kan hier ook ondergebracht worden. In het systeem zou een gezamenlijke uitkomst van alle systemen berekend kunnen worden. Bij afwijkingen moet dan wel te achterhalen zijn welk rekenmodule afwijkend gedrag toont.
•

•

De discussie ging toen verder over het gebruiken van SynBioSys als platform waar de andere applicaties ingeladen zouden kunnen worden. Dit idee had enkel betrekking op het uitvoeren van de Superlearner test, en is
zeker niet bedoeld als vaststaand systeem voor de toekomst. De test voor de Superlearner zien wij als doorkijk richting verdere ontwikkeling. Wij streven wij naar één uiteindelijke rekentool. Dit hoeft niet beperkt te
blijven tot één methodiek, maar het betekent ook niet dat alle modellen persé in een uiteindelijke Superlearner terecht hoeven te komen. Daarbij spelen zeker ook de conclusies zoals hierboven getrokken: waarin met
name de focus op de rapportage per gebied centraal moet staan.
Om te kijken of een Superlearner daadwerkelijk kan leiden tot betere resultaten, zullen wij eerst in gesprek
gaan met Cajo. Daar zullen we moeten verkennen wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor een
dergelijke exercitie en een duidelijk beeld hebben van de meerwaarde ervan. Daarom hebben we nog geen
planning opgenomen, maar zullen we jullie verder informeren na onze verkenning van deze mogelijkheid.

Levendige discussies tijdens de workshop.
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Resultaten Kalibratie pH
Abiotic Indicatorvalues (zonder bedekking)

y = 1,1712x - 1,4764
R² = 0,5457
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Ellenberg (zonder bedekking)

y = 0,7533x + 1,3141
R² = 0,656
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Resultaten kalibratie pH
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Resultaten kalibratie pH
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Resultaten Validatie pH
Abiotic Indicatorvalues (zonder bedekking)
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Resultaten kalibratie pH
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Klasse

Omschrijving

klassen in monitoring

1

oligotroof/zeer voedselarm zeer voedselarm

2

mesotroof/voedselarm
zwak eutroof/zwak
voedselrijk
matig eutroof/matig
voedselrijk
eutroof/voedselrijk
Zeer eutroof/zeer
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5
6

matig voedselarm
licht voedselrijk
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VOCHT
Klasse

Omschrijving

Klasse indeling profieldoc

Gemiddelde waterdiepte

1

zeer nat

Grondwater overwegend permanent aan
of boven maaiveld

2

nat

GW overwegend hoog, <20 cm – mv

3

matig nat

GW overwegend 20-40 cm – mv

4

vochtig

GW overwegend 40-60 cm –mv

5

matig droog

GW overwegend 60-80 cm –mv

6

Droog

GW overwegend 80-120 cm – mv

diep water

Indica

2

Estar

Iteratio

4

Wamelink

3

7

Ellenberg
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3
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21
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24
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0
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0
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0

8

0
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Klasse

300

Gemiddelde waterdiepte
Grondwater overwegend
permanent aan of boven
maaiveld
GW overwegend hoog, <20
cm – mv
GW overwegend 20-40 cm
– mv
GW overwegend 40-60 cm
–mv
GW overwegend 60-80 cm
–mv
GW overwegend 80-120 cm
– mv

Indica

Estar

Iteratio

Wamelink

Ellenberg

0,69

1,07

1,10

1,69

12,62

44,48

18,40

16,91

8,72

5,10

54,83

24,80

41,54

22,52

5,83

0,00

37,60

23,90

10,65

5,58

0,00

16,00

16,54

35,35

6,31

0,00

2,13

0,00

21,07
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of boven
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mv
maaiveld

VOCHT
Klasse

Omschrijving

Gemiddelde waterdiepte

1

zeer nat

Grondwater overwegend permanent aan
of boven maaiveld

2

nat

GW overwegend hoog, <20 cm – mv

3
4
5

matig nat
vochtig
matig droog

GW overwegend 20-40 cm – mv
GW overwegend 40-60 cm –mv
GW overwegend 60-80 cm –mv

6

Droog

GW overwegend 80-120 cm – mv

Klasse indeling profieldoc

Indica

Estar

diep water

2

4

zeer nat-nat
zeer vochtig
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matig droog-droog
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159
0
0
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93
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droog

0

8

290
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3
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91

21
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VOCHT
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Gemiddelde waterdiepte
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1,10

4,60

12,62

1

zeer nat

Grondwater overwegend permanent
aan of boven maaiveld

2
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3
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5
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GW overwegend 20-40 cm – mv
GW overwegend 40-60 cm –mv
GW overwegend 60-80 cm –mv

44,48
54,83
0,00
0,00

18,40
24,80
37,60
16,00

16,91
41,54
23,90
16,54

9,44
23,00
35,35
22,03

5,10
5,83
5,58
6,31
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Droog

GW overwegend 80-120 cm – mv
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