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Voorwoord
Natuurmonumenten (NM) en de provincie Gelderland willen voor de monitoring van natuur
graag gebruik maken van innovatieve methoden die de monitoring beter of doelmatiger
maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de monitoring in het kader van SNL, de actualisering
van de habitattypenkaarten of de monitoring van de effecten van stikstofdepositie. Zij
hebben Bureau Waardenburg (BW) gevraagd een pilot uit te voeren voor de monitoring
van diverse aspecten in het Korenburgerveen en Wooldse veen, nabij Winterswijk. Bureau
Waardenburg heeft deze pilot opgezet en uitgevoerd samen met Wageningen
Environmental Research (WENR).
Projectteam:

Drs. R.J.W.(Rob) van de Haterd (BW – projectleiding)
Ir. J.W.(Job) de Jong (BW)
Ing. J.(Jurryt) Zwerver (BW)
Dr. Ir. C.A.(Sander) Mücher (WENR)
Ing. H.(Henk) Kramer (WENR)

De projectleiding vanuit de Provincie Gelderland was in handen van Jaap Ex. Daarnaast
waren betrokken bij de begeleiding John van Smaalen van de provincie, Robert Ketelaar,
Menno van Zuijen en Michiel Schaap van Natuurmonumenten en de vegetatiekarteerders
Benno te Linde en Louis Jan van den Berg van Stichting Berglinde. Wij danken allen
hartelijk voor de begeleiding en hulp bij dit uitdagende project.
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Samenvatting
De laatste jaren zijn er grote technische ontwikkelingen in de Remote Sensing. Dit komt
ten eerste door de ontwikkeling van nieuwe camera's met hogere resolutie en meer
spectrale mogelijkheden. Ten tweede zijn er ook meer platforms waarop die camera's
ingezet (kunnen) worden, zoals nieuwe satellieten en drones. De mogelijkheden om
Remote Sensing effectief toe te passen in het natuurbeheer nemen daardoor ook toe.
In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Bureau Waardenburg onderzocht welke
methoden het meest geschikt zijn voor hoogvenen, en deze getest in de Natura2000gebieden Wooldse Veen en Korenburgerveen. Daarbij zijn voor de volgende thema's
kansrijke methoden ontwikkeld:
1. bedekking met pijpenstrootje;
2. bedekking met veenmos;
3. detectie van hoogveenbulten;
4. bedekking opslag door houtige planten.
De bedekking van bedekking met pijpenstrootje en opslag kunnen met hoge
betrouwbaarheid worden bepaald, de bedekking met veenmos en hoogveenbulten is matig
betrouwbaar. Alle methoden maken gebruik van data uit (momenteel) gratis beschikbare
bronnen en vereisen geen of slechts een beperkte veldinspanning om controlepunten
(ground truth) te verzamelen. Voor specifieke toepassingen of gebieden waarbij een
hogere betrouwbaarheid noodzakelijk is of waarbij de gegevens snel beschikbaar moeten
zijn, wordt aangegeven wat mogelijk alternatieve mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door de
inzet van drones.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en onderzoeksvragen
Natuurmonumenten (NM) en de provincie Gelderland hebben in het kader van de SNLmonitoring en voor de actualisering van de habitattypenkaarten een vegetatiekartering
laten uitvoeren in het Korenburgerveen en het Wooldse Veen. In de meetplannen voor de
PAS-procesindicatoren voor het Korenburgerveen en het Wooldse Veen is de wens
uitgesproken om de vegetatie-ontwikkeling in beide veengebieden met behulp van Remote
Sensing (RS) te volgen. Het doel hiervan is om werkwijzen en algoritmen te ontwikkelen
die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor monitoring, bijvoorbeeld van de effecten
van herstelmaatregelen. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om het in beeld brengen van de
ontwikkeling van veenmosvegetaties, bosopslag en pijpenstrootje. Uit overleg tussen NM
en de provincie op 31 oktober 2018 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. treedt initiële vorming van acrotelm1 op? Te zien aan snelle vorming hoogveenbulten
(proces treedt binnen enkele jaren op);
2. ontwikkeling pijpenstrootje: neemt pijpenstrootje af ten gunste van veenmossen?
3. verschil veenmossen van bulten en slenken; is dat zichtbaar met behulp van RS?
4. ontwikkeling opslag van bomen en struiken: neemt opslag af? Is verwijderen opslag
duurzaam?
5. kan RS helpen bij de kartering van de zeer slecht toegankelijke bossen en struwelen
en de natte veenkern?
6. kunnen we met RS-technieken relevante vegetatie-eenheden onderscheiden ten
behoeve van vegetatiekartering?
De onderzoeksvragen zijn op 18 december 2018 besproken op het Provinciehuis te
Arnhem met John van Smaalen en Jaap Ex van de provincie, Robert Ketelaar, Menno van
Zuijen en Michiel Schaap van Natuurmonumenten, Benno ter Linde en Louis Jan van den
Berg van Stichting Berglinde, Rob van de Haterd en Job de Jong van Bureau Waardenburg
(BW), Henk Kramer en Sander Mücher van Wageningen Environmental Research
(WENR). Stichting Berglinde was aanwezig omdat deze veel monitoring hebben uitgevoerd
in beide gebieden en er in 2019 vegetatiekarteringen uit gaan voeren.
Uit deze bespreking bleek dat er grote kansen liggen om de vegetatiekartering in 2019 te
ondersteunen met Remote Sensing. Voor een deel van de onderzoeksvragen zijn elders
pilots uitgevoerd die wellicht ook hier toegepast kunnen worden, zoals vergrassing op
heide (Mücher et al. 2013) of verruiging in de duinen (Mücher et al. 2017). Voor de overige
vragen lijken kansrijke technieken beschikbaar, maar er zijn nog geen concrete pilots
uitgevoerd.

1

Een verklaring van gebruikte termen is opgenomen in hoofdstuk 6
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1.2

Doelstelling
De doelstelling van het huidige project is om de vegetatiekartering en PAS-monitoring van
het Korenburgerveen en het Wooldse Veen te ondersteunen met Remote Sensing. Hiertoe
hebben we de bovenstaande onderzoeksvragen in vijf thema's samengevat. Voor drie van
deze thema's wordt zo mogelijk een concreet product ontwikkeld:
1. bedekking pijpenstrootje en veenmossen (onderzoeksvraag 2);
2. monitoring hoogveenvoming door detectie van bult-slenkpatronen (onderzoeksvraag 1
en 3);
3. monitoring opslag van bomen en struiken (onderzoeksvraag 4);
Twee thema’s zijn niet meegenomen in het onderzoek i.v.m. hogere prioriteit van de andere
punten:
4. ondersteuning bij kartering van ontoegankelijke delen (onderzoeksvraag 5).
5. onderscheidden vegetatie-eenheden t.b.v. de kartering (onderzoeksvraag 6);
Het doel is om in het project werkwijzen en algoritmen te ontwikkelen voor de eerste drie
producten, die in de toekomst te gebruiken zijn voor de monitoring van vegetatie en
structuur in het kader van herstelmaatregelen. Daarom worden de toegepaste werkwijzen
en algoritmen op een herhaalbare wijze beschreven en worden ook de werkwijzen
beschreven die zijn getest, maar geen goede resultaten opleverden.

1.3
1.3.1

Omschrijving gewenste doelproducten
Bedekkingskaart pijpenstrootje en veenmossen
Het gewenste eindproduct bestaat uit kaarten met de bedekking van de pijpenstrootje en
veenmossen voor de open veengebieden van het Habitattype H7120 Herstellende
Hoogvenen in het Korenburgerveen en het Wooldse Veen. Het betreft een nulmeting. De
veldkartering werkt met grove klassen van 10%-25%. Indien het mogelijk is een hogere
nauwkeurigheid te behalen zou dat een pré zijn, want dan zijn veranderingen sneller te
detecteren. De eerste inschatting zou op grove schaal mogen (ha), maar om de verschillen
tussen veenputten en veenplateaus niet uit te middelen, moet de pixelgrootte kleiner zijn
dan de omvang van de veenputten, in de orde een 50-100 cm. Dan is bijvoorbeeld nog
vast te stellen of de afname van pijpenstrootje en toename van veenmos vooral in de
veenputten of vooral op de plateaus optreedt.

1.3.2

Monitoring bult-slenkcomplexen
In enkele relatief kleine gebieden hebben zich patronen van hoogveenbulten en –slenken
gevormd (habitattype H7110 Actief Hoogveen). Herstel van deze bult-slenkcomplexen is
een van de hoofddoelen en daarom ook een belangrijke graadmeter voor herstel van het
hoogveensysteem. Een belangrijke informatievraag is dan ook of dit soort structuren ook
elders in het gebied ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen in de tijd; worden ze groter in
omvang, verandert de verhouding tussen bulten en slenken etc.
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Het ideale eindproduct zou een kaart zijn met patronen van bulten en slenken. Een
hoogveenbult heeft echter een formaat van een halve vierkante meter tot enkele vierkante
meters. De slenken variëren sterk in omvang. Veenputten zijn vaak geheel gevuld met
slenksoorten (vele tientallen vierkante meters) waarna langzaam de bulten gaan ontstaan.
In goed ontwikkelde bult-slenkcomplexen zijn de slenken soms nog maar enkele
decimeters breed. Patronen van bulten en slenken kunnen voorkomen in een smalle
veenput van enkele vierkante meters, maar kunnen zich ook uitstrekken over vele tientallen
vierkante meters. Gezien het belang van deze vegetaties vereist dit een zeer hoge
betrouwbaarheid. Bij vegetatiekarteringen voor SNL geldt als kwaliteitseis dat 95% van de
vlakken goed benoemd moet zijn.

1.3.3

Kartering opslag bomen en struiken
Het eindproduct van dit deelonderzoek zijn kaarten met het percentage opslag van bomen
en struiken in 2010 en 2018. Er wordt een vergelijking gemaakt in percentage opslag
tussen 2010 en 2018 en dit wordt vergeleken met de locaties waar beheer is uitgevoerd.

1.4

Leeswijzer
Zowel Remote Sensing als vegetatiekunde zijn complexe vakgebieden met een eigen
vakjargon. We hebben dit rapport toegankelijk gemaakt voor niet-specialisten, onder
andere door zoveel mogelijk afkortingen en termen toe te lichten (o.a. in hoofdstuk 7).
Hoofdstuk 2 geeft een algemene inleiding in de Remote Sensing en een overzicht van
beschikbare datasets (beelden).
Hoofdstuk 3 beschrijft:
- de algemene strategie van het onderzoek;
- de gebruikte gegevens, zowel bestaande als nieuw verzamelde gegevens en
zowel remote sensingbeelden als veldwerk op de grond;
- de gebruikte verwerkings- en analysetechnieken.
Hoofdstuk 4 bevat de resultaten en discussie. Er is voor gekozen de resultaten en
discussie niet in aparte hoofdstukken op te nemen. Omdat de verwerking in veel gevallen
een iteratief proces was, waarvan niet alleen het resultaat maar ook de (mislukte) stappen
worden beschreven, zou dit veel herhaling opleveren en voor de lezer een constant heen
en weer bladeren betekenen. Elke paragraaf over een doelproduct sluit daarom af met de
discussie over de geschiktheid van de methodieken;
Hoofdstuk 5 bevat de conclusie; ons advies voor de te hanteren methoden en een
gedetailleerde beschrijving daarvan (deels in bijlagen);
Hoofdstuk 6 beschrijft alle gebruikte literatuur, inclusief internetbronnen;
Hoofdstuk 7 is een woordenlijst met technische termen en afkortingen.
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2 Algemene inleiding Remote Sensing
Remote Sensing (RS) is (letterlijk) het van afstand observeren van het aardoppervlak.
Hiervoor zijn altijd twee dingen nodig: een sensor ('de camera') en een platform zoals een
satelliet, vliegtuig of een drone waar de camera aan kan hangen. Platformen zijn van
oudsher vooral vliegtuigen en satellieten, maar in toenemende mate wordt gebruikt
gemaakt van drones en soms ook vliegers. Drones kunnen het gat opvullen tussen
waarnemingen vanaf de grond (hoog detailniveau, weinig overzicht, relatief
arbeidsintensief) en vliegtuigen (laag detailniveau, overzichtelijke luchtfoto's van een groot
gebied).
De sensoren kunnen opgesplitst worden in passieve en actieve sensoren. Passieve
sensoren meten de reflectie van de zonnestraling op het aardoppervlak in verschillende
golflengtes van het elektromagnetisch spectrum. In veel gevallen gaat het daarbij om
metingen van reflectie van zonlicht (reflectie van ultraviolet, zichtbaar of (nabij ) infrarode
straling), maar ook bijvoorbeeld metingen van warmtestraling van de aarde zelf vallen
onder passieve RS.
Bij actieve sensoren wordt reflectie gemeten van straling die door het platform zelf actief
wordt uitgezonden (bijv. laser en radar). Voor hoogtemetingen worden vaak actieve RStechnieken gebruikt. Zo wordt het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ingewonnen
door middel van de actieve RS-techniek LiDAR (Light Detection And Ranging).
Actieve en passieve RS worden vanuit de ruimte (satellietbeelden) of vanuit de lucht
(bemande en onbemande luchtvaartuigen) toegepast. Voor onbemande luchtvaartuigen
(drones) gelden in Nederland strikte regels. Zo mogen op dit moment (situatie februari
2020) drones niet verder dan 500 m en niet hoger dan 120 m van de piloot vliegen. Tevens
zijn er gebieden zoals vliegvelden en hun omgeving afgesloten voor het vliegen met drones
(https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/). Drones kunnen voor bepaalde gebieden goed op
kleine schaal worden ingezet om vegetaties gedetailleerd in beeld te krijgen maar zullen
dus voorlopig geen oplossing bieden voor een gebiedsdekkende monitoring van grote
gebieden (>2000 ha). Per 31 december 2020 verandert de situatie doordat Europese
wetgeving in werking treedt; maar hoe de Nederlandse regering dit gaat implementeren is
nog niet duidelijk.
Mücher et al. (2017) hebben in een studie naar RS-monitoring voor vegetatiestructuur de
verschillende optische satellieten op een rij gezet die met voldoende ruimtelijke resolutie
meten om geschikt te zijn voor vegetatiemonitoring. Dit overzicht is door ons aangevuld en
weergegeven in Tabel 2.1. Het Netherlands Space Office (NSO) heeft enkele van deze
datasets inmiddels gratis beschikbaar gesteld via het satellietdataportaal
(https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/).
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Tabel 2.1

Optische Remote Sensing-satellietbronnen die relevant kunnen zijn voor
vegetatiemonitoring (Mücher et al, 2017; aangevuld).

Satelliet

Aantal

Ruimtelijke

Revisit tijd

Beschik-

sensoren

Lancering

banden*

resolutie (m)**

(dagen)

baarheid

Ikonos

1999

4 (VIS,NIR)

1 (pan), 4 (ms)

1-3

-

QuickBird

2001

4 (VIS,NIR)

0,65 (pan), 2,6 (ms)

1 - 3,5

***

Formosat-2

2004

4 (VIS,NIR)

2 (pan), 8 (ms)

1

2014

GeoEye-1

2008

4 (VIS,NIR)

0,4 (pan), 1,65 (ms)

<3

***

5

1

2017

2012-

RapidEye (5

5 (VIS,

satellieten)

2008

RedEdge,NIR)

WorldView-2

2009

RedEdge,NIR)

0,46 (pan), 1,8 (ms)

1,1

***

2011/2012

4 (VIS,NIR)

0,5 (pan), 2 (ms)

1

2012 >

8 (VIS,
Pleiades-1A&B
(2 satellieten)

2014SPOT-6 & 7

2012/2014

4 (VIS,NIR)

1,5 (pan), 8 (ms)

1

2016

SkySat-1 & 2

2013/2014

4 (VIS,NIR)

0,9 (pan), 2 (ms)

<1

-

12 (VIS,

0,31 (pan), 1,24

RedEdge, NIR,

(ms), 3,7 (short wave

2014

SWIR)

IR)

<1

***

2015

4 (VIS,NIR)

0,8 (pan), 3,2 (ms)

1

2017 >

WorldView-3
Triplesat
(3 satellieten)
Sentinel-2A & B

13 (VIS,

(2 satellieten)

2015/2016

NIR,SWIR)

10, 20, 60

<5

2015 >

WorldView-4

2016

4 (VIS,NIR)

0,3 (pan), 1,2 (ms)

<3

-

Superview

2016

4 (VIS,NIR)

0,5 (pan), 2 (ms)

2

2016>

* VIS= visuele banden rood, groen, blauw. NIR= Near InfraRed, SWIR=Short Wave
InfraRed
**pan=panchromatisch, ms=multispectraal
*** Via ESA zijn archieven en nieuwe beelden van Quickbird, GeoEye-1 en WorldView1/2/3 vrij beschikbaar voor onderzoek en innovatieve projecten.
Luchtfotografie
Nederland wordt tegenwoordig tweemaal per jaar landsdekkend in beeld gebracht met
behulp van luchtfotografie (http://www.beeldmateriaal.nl). In de winterperiode tot 23 april
(bladloos seizoen) wordt er gefotografeerd met een ruimtelijke resolutie van 10 cm.
In het voorjaar en de zomer wordt er gefotografeerd in een iets lagere resolutie van 25 cm.
Alleen de luchtfoto’s met een resolutie van 25 cm worden vrij beschikbaar gemaakt
(https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/luchtfoto-pdok). De inwinning vindt vaak met
een hogere resolutie plaats (bijv. 7 cm), maar is alleen beschikbaar voor deelnemende
partijen (waaronder overigens de meeste overheden).
De winter en voorjaarsopnamen hebben de visuele banden rood, groen en blauw. De
zomerbeelden hebben daarnaast vierde band in het nabij-infrarode (NIR) spectrum.
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Hoogtemetingen
Ten behoeve van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) worden met een
tijdsinterval van ± 6 jaar landsdekkende LiDAR-opnamen gemaakt. Vanaf AHN-4 wordt dit
interval kleiner, namelijk met een streefinterval van 3 jaar. Naast de hoogte van het
maaiveld zelf, bevatten de ruwe puntenwolken van het AHN ook gedetailleerde gegevens
over de vegetatiestructuur en vegetatiehoogte (Mücher et al. 2017). Laser data ten
behoeve van het AHN wordt in de winter ingewonnen (bladloos seizoen, geoptimaliseerd
voor bepaling maaiveldhoogte). De inwinjaren voor het AHN voor het Korenburger Veen
en Wooldse Veen zijn 2010 (AHN2) en 2018 (AHN3).
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3 Gebruikte gegevens en methoden
3.1

Algemene strategie
Bestaande of nieuw in te winnen RS-beelden: betrouwbaarheid en kosten
Het gebruik van RS in lange termijn monitoring moet voldoende betrouwbare resultaten
opleveren en tegelijk kosteneffectief zijn. Het meest kosteneffectief is het gebruik van vrij
beschikbare RS-beelden die met vast regelmaat worden ingewonnen, zoals luchtfoto's en
het AHN (Mücher et al., 2017). Het gebruiken van niet vrij beschikbare beelden en/of het
inwinnen van specifieke beelden met drones kan zorgen voor actuelere of meer
betrouwbare resultaten, maar de kostenefficiëntie neemt daardoor per definitie af. In alle
gevallen moet een afweging gemaakt worden tussen de benodigde betrouwbaarheid en
kostenefficiëntie, waarbij RS afgezet wordt tegen veldmonitoring als nuloptie. Uiteraard
vullen beide methoden elkaar ook aan en kan RS ingezet worden om de veldkartering
sneller, completer of betrouwbaarder te maken.
Strategie voor inwinning en validatie
In dit project is het streven om alle producten zoveel mogelijk te maken op basis van
beschikbare RS-bronnen (luchtfoto's, AHN en vrij beschikbare satellietbeelden). Hiervoor
hebben we verschillende combinaties van bronnen en verwerkingsmethoden getest. Hierbij
hebben we ook getoetst hoe betrouwbaar deze producten zijn en of dat voldoende is. De
betrouwbaarheid is veelal gevalideerd aan de hand van veldgegevens. Echter,
veldmonitoring is soms erg grof om als validatieset te dienen; bedekkingsschattingen van
bosopslag en veenmos worden per vlak in bedekkingsklassen verzameld, terwijl RSgegevens op pixelniveau beschikbaar zijn. Bekend is ook dat bij veldmonitoring
bedekkingen van bijvoorbeeld vergrassing in het hoge bereik nog wel eens overschat
worden (Mücher et al. 2013) en dat altijd bij een bepaald percentage vlakken vergeten
wordt om iets in te vullen. Daarom hebben we ter validatie aanvullende RS-beelden van
hoge kwaliteit verzameld met drones:
• Gedetailleerde hoogtegegevens met Riegl RiCopter LiDAR drone;
• RGB/NIR/RedEdge met Parrot Sequoia camera op EBEE X drone;
• RGB-beeld met Phantom 4 drone.
Deze gegevens gebruiken we in de eerste plaats als validatieset voor de resultaten van de
analyses die met behulp van vrij beschikbare RS-beelden zijn uitgevoerd. Daarnaast
hebben we deze gegevens gebruikt om te kijken of hiermee een hogere betrouwbaarheid
kunnen halen dan met beschikbare RS-beelden. In de volgende paragrafen lichten we de
toepassing van de verschillende dronebeelden toe. De dronebeelden zijn niet allemaal
gebiedsdekkend verzameld, maar uitsluitend voor de relevante delen van de gebieden.
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3.2
3.2.1

Gebruikte Remote Sensing data
Optische Remote Sensing data
Luchtfoto’s
Voor de analyses van veenmos, pijpenstrootje en opslag in het Wooldse Veen en
Korenburgerveen zijn door de provincie Gelderland luchtfoto’s beschikbaar gesteld van
beide gebieden. Voor de classificatie van veenmos en pijpenstro zijn de meest recente
luchtfoto’s gebruikt aangezien die het beste aansluiten op de verzamelde veldgegevens.
Voor de wintersituatie is dat een RGB luchtfoto van 14 februari, met een pixelresolutie van
10x10 cm. Voor de zomersituatie is dat een CIR luchtfoto van 26 juni 2018, met een
pixelresolutie van 25x25cm. De luchtfoto van de wintersituatie is genomen met een relatief
lage zonnestand waardoor er veel schaduwwerking ontstaat en delen van het beeld bedekt
zijn met sneeuw.
Naast deze luchtfoto’s uit 2018 hebben we luchtfoto’s gebruikt van de zomersituatie in 2011
omdat deze het beste aansluiten op het opnamemoment van AHN2 (ten behoeve van de
opslag analyse). Deze foto’s zijn optisch vergeleken met de hoogtemetingen van AHN2 om
visueel te beoordelen of de opslag goed kan worden afgeleid vanuit de berekende
vegetatiehoogtes.
Satellietbeelden
We hebben satellietbeelden gebruikt van twee verschillende satellietconstellaties: Triplesat
en Superview. Beelden van beide constellaties zijn vrij beschikbaar gesteld door het
Netherlands Space Office via satellietdataportaal.nl. Triplesat heeft een pixelresolutie van
80x80 cm en is beschikbaar voor 2018. Superview heeft een pixelresolutie van 50x50 cm
en is beschikbaar voor 2019.
Op satellietdataportaal.nl is bekeken welke wolkenvrije beelden er beschikbaar zijn. In
Tabel 3.2 is weergegeven welke beelden geselecteerd zijn voor gebruik in deze studie. Met
name de Triplesat beelden geven een goede dekking van de variatie in verschillende
seizoenen.
Tabel 3.2

Overzicht van gebruikte satellietbeelden

Datum
3 februari 2018
7 mei 2018
2 augustus 2018
6 oktober 2018
1 april 2019
24 juli 2019

Satelliet
Triplesat
Triplesat
Triplesat
Triplesat
Superview
Superview

Resolutie (cm)
80x80
80x80
80x80
80x80
50x50
50x50

Van beide satellietconstellaties zijn de RGBI 12bit RD orthobeelden gedownload voor
gebruik in deze studie. Omdat de beelden toch niet helemaal exact over elkaar bleken te
liggen, is een extra verwerkingsstap uitgevoerd: alle beelden zijn zo goed mogelijk
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geometrisch gerectificeerd op basis van 25cm luchtfoto's om de ligging zo exact mogelijk
te krijgen. Vervolgens zijn van de verschillende opnamemomenten de Normalized
Difference Vegetation Indices (NDVI) waarden berekend. De NDVI is een indicator van de
hoeveelheid biomassa en fotosynthetische activiteit op een bepaald moment in de tijd.
Drone foto’s
Op 27 augustus 2019 zijn met een senseFly Ebee X RTK fixed-wing drone, uitgerust met
een Parrot Sequoia multispectrale camera opnamen gemaakt vanaf een hoogte van 50m.
Op basis van een vooraf geprogrammeerd vluchtplan zijn raaien gevlogen waarbij
droneopnamen zijn gemaakt die ca 80% overlappen met een aangrenzende opname. Met
de Parrot Sequoia camera worden de reflecties in vier banden gemeten: groen, rood, RedEdge en Nabij Infrarood.
Als extra aanvulling is met een DJI Phantom 4-pro drone een deel van beide gebieden in
beeld gebracht. De DJI Phantom 4-pro is uitgerust met een 20 megapixel RGB camera.
Op basis van een vooraf geprogrammeerd vluchtplan zijn foto’s gemaakt met 75%
voorwaartse overlap, 65% zij-overlap vanaf een hoogte van 50m. Aangezien dit om een
aanvulling ging ten opzichte van de voorgestelde inwinning met Lidar drone en fixed-wing
false color (met Nabij-Infrarood) drone, is slechts een beperkt gebied ingewonnen met
Phantom-4 omdat de vluchten tussen de vooraf geplande LiDAR & false-colour vluchten
moesten worden uitgevoerd.
De losse beelden van beide drones zijn tot orthofotomozaieken verwerkt met het
programma Agisoft Metashape resulterend in een dekkend ortho-foto met een
pixelresolutie van 6x6 cm voor het Parrot Sequoia beeld, en een resolutie van 1x1 cm voor
het DJI Phantom beeld.
Een overzicht van de dekking van de drone opnamen in het Korenburgerveen en Wooldse
Veen is opgenomen in Bijlage II.

3.2.2

Hoogtegegevens
Lidar - AHN
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtemodel dat voor heel Nederland
wordt ingevlogen met vliegtuigen. Door gebruik te maken van laseraltimetrie (Lidar) worden
hoogtegegevens met zeer hoge nauwkeurigheid (ca. 5 cm) ingevlogen. Doordat er
gemiddeld 8 punten per vierkante meter worden ingemeten krijg je een vrij gedetailleerd
hoogtemodel. Naast de hoogte van het maaiveld zelf, bevatten de ruwe data van het AHN
ook zeer gedetailleerde gegevens over de vegetatiehoogte (Mücher et al. 2017). Data ten
behoeve van het AHN wordt in de winter en vroege voorjaar ingewonnen (bladloos seizoen,
geoptimaliseerd voor bepaling maaiveldhoogte).
Elk jaar worden gegevens ingewonnen in ongeveer een zesde deel van Nederland, met
als doel om heel Nederland met een tijdsinterval van ongeveer zes jaar in te winnen. Omdat
echter de gebieden tussen de rondes niet helemaal hetzelfde zijn, kan het interval per
gebied wel verschillen van 6 – 10 jaar. De inwinjaren voor het AHN voor het Korenburger
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Veen en Wooldse Veen zijn 2010 (AHN2) en 2018 (AHN3). Vanaf AHN4 (2020) zal het
tijdsinterval waarschijnlijk drie jaar zijn. De overheid heeft het AHN volledig en zonder
voorwaarden openbaar gedeeld in de vorm van open data, om hergebruik van de
beschikbare gegevens te stimuleren.
Lidar – Riegl Ricopter
Op 27 augustus 2019 zijn met een Lidar Ricopter opnamen gemaakt vanaf een hoogte van
40 meter. De LiDAR Riegl Ricopter is gefinancierd door en is eigendom van het Shared
Facilities-programma van Wageningen Universiteit en Research (WUR). De Unmanned
Aerial Remote Sensing Facility (WUR-UARSF, http://www.wur.eu/uarsf), een
gemeenschappelijk initiatief van Wageningen Universiteit en Wageningen Research host
en bedient het instrument. De WUR-UARSF heeft een hele reeks aan drones onder zijn
hoede met een reeks aan multispectrale, hyperspectrale, thermische camera's en opereert
alle, inclusief de LiDAR Ricopter, onder het ROC (RPAS Operating Certificate) van de
WUR-UARSF.
De belangrijkste kenmerken van de Riegl RiCopter en de bijbehorende laser scanning
camera (VUX-SYS) worden hieronder opgenoemd.
Tabel 3.1

Belangrijkste kenmerken Riegl Ricopter drone en de bijbehorende laser scanning
camera.

RIEGL RiCOPTER Aircraft
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Main dimensions: 1,9m x 1,8m x 0,5m
Max. Take-Off Mass (MTOM): 25 kg
Max. sensor load: 6.5 kg
Empty weight: 11 kg
Max operating speed 40 – 60 km/h
Wind resistance: 30 km/h (Beaufort 5)
Max operating altitude (AMSL): 3000
m
Max. operating flight altitude (AGL): >
500 ft (NL: 400 ft)
Flight time: max 30 minutes
Double back-up system
Coverage: max 40 ha / day

RIEGL VUX-SYS camera
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

The RIEGL VUX-SYS is a very
lightweight and compact laser
scanner (3.5 kg).
Measurement rate up to 350,000
measurements / sec
10 mm accuracy
Max distance to target: 550 m
Minimum distance to target: 3 m
330° FOV
Embedded GNSS-Inertial System
Regular point pattern
Each point: XYZ, Intensity, RGB
colour values, return number
Storage on an internal 240 Gbyte
SSD

De Ricopter laserpunten zijn verwerkt tot rasterbestanden met een resolutie van 50x50 cm.
Er is een raster gegenereerd voor maaiveld (waarde van het laagste laserpunt per 50x50
cm) en voor vegetatie (waarde van het hoogste laserpunt per 50x50cm). De
vegetatiehoogte is vervolgens berekend door het maaiveld raster (DTM) af te trekken van
het raster met vegetatiehoogte (DSM). Classificatie van opslag is gedaan door de
vegetatiehoogte op te delen in hoogte 0,8 tot 2 meter (lage opslag) en >2 meter (hoge
opslag).

Hoogveenherstel in (satelliet)beeld, toepassing van Remote Sensing in het Wooldse - en Korenburgerveen

16

Fotogrammetrie dronebeelden
Van de optische dronefoto’s van de senseFly Ebee en de DJI Phantom 4 drone (zie § 3.2.1)
zijn parallel aan het genereren van de orthofotomozaiëken hoogtemodellen gegenereerd
met behulp van fotogrammetrie. Met deze techniek wordt gebruik gemaakt van
overlappende foto's, waarop dus iedere pixel meerdere keren is vastgelegd. Doordat je
vanaf een luchtfoto bijna altijd schuin tegen een object aankijkt, lijkt het alsof de top van
een hoog object verder weg ligt dan de basis van dit object (Figuur 3-1). Dit noemen we de
‘omvalling’ omdat het object hierdoor lijkt te zijn omgevallen. Als de luchtfoto's voldoende
overlappen is hieruit de relatieve hoogte van de pixel te berekenen. Hierdoor ontstaat een
puntenwolk van pixels met voor elk van de pixels de X en Y-coördinaten en de berekende
hoogte. Vanuit deze puntenwolk is een Digital Surface Model (DSM) afgeleid die een
dekkend beeld geeft van de relatieve hoogte van de vegetatie.

Figuur 3-1

3.3
3.3.1

Doordat een luchtfoto vrijwel altijd schuin tegen hoge objecten aankijkt, lijken hoge
punten verder weg te liggen, namelijk op de locatie waar de stippellijn de grond
raakt. Bij voldoende overlap tussen luchtfoto's is hieruit de hoogte van het object
te berekenen.

Veldmonitoringsgegevens (ground truth)
Veldopnamen vegetatie
Op 28 mei 2019 zijn er in het Wooldse veen en in het Korenburgerveen (deel Meddoose
veen) veldopnamen gemaakt ten behoeve van de classificaties van Remote Sensing data.
In het veld hebben we met behulp van een Trimble Geo7X DGPS zoveel mogelijk locaties
vastgelegd met homogene vegetatie. Per locatie zijn hierbij de volgende eigenschappen
vastgelegd:
• Bedekking per soort
• Diameter van het vlak waarin de homogene vegetatie voorkomt
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•
•

De XY coördinaten van het middelpunt van de opname (DGPS nauwkeurig)
Een verticaal genomen foto van de vegetatie

Deze opnamen zijn vervolgens in GIS over een nauwkeurige drone-foto nagelopen om de
ligging te controleren en waar nodig te corrigeren. Daarnaast zijn de opnamen ingedeeld
in opnamen met één dominante soort (>80% bedekking) en gemengde opnamen.

Figuur 3-2

Voorbeeld veldopnamen met links een gemengde opname met Fraai veenmos en
veenpluis (opname 28). Rechts een opname waarvan de dominante soort (Wrattig
veenmos) een bedekking heeft met >80% (opname 53).

Van een aantal soorten, waarvan het voorkomen op basis van hoge resolutie luchtfoto’s of
dronefoto’s goed te bepalen is, zijn achteraf in GIS aanvullende opnamen ingetekend om
een grotere trainingsset voor classificatie te kunnen gebruiken. De soorten waarvan
aanvullende opnamen op dronefoto’s zijn ingetekend zijn: Adelaarsvaren (6), Berk (16),
Eenarig Wollegras (6), Heide (4) en Pijpenstrootje (23).
In GIS is een overlay gemaakt tussen de veldopnamen en de verschillende Remote
Sensing datasets om de spectrale eigenschappen per vegetatieklasse te kunnen
analyseren. Hierbij is rekening gehouden met het type opname (gemengde opname of
opname met één dominante soort) en het oppervlak waarvoor de opname representatief
is. De pixelwaarden van de pixels die met een opname overlappen zijn vanuit GIS
geëxporteerd en in het softwarepakket R (R Core Team 2013) verder geanalyseerd. Hierbij
zijn boxplots (Bijlage III) gemaakt van reflectiewaarden per vegetatieklasse per band om te
beoordelen welke spectrale banden het best gebruikt kunnen worden voor verdere
classificatie, en welke seizoenen de verschillende vegetatieklassen het best te
onderscheiden zijn van andere klassen.

3.3.2

Veldkartering vegetaties
Naast de in het kader van deze studie verzamelde ground truth-gegevens (§ 3.3.1) is ook
gebruik gemaakt van de (reguliere) vegetatiekartering die gemaakt is in het kader van de
Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). De kartering is in 2019 uitgevoerd door
Stichting Berglinde. Een vegetatiekartering bestaat uit verschillende onderdelen:
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•
•
•
•
•

het met behulp van luchtfoto's in het veld onderscheiden van min of meer homogene
vlakken, die meestal niet kleiner zijn dan 25 bij 25 meter;
het karteren van de in deze vlakken aanwezige lokale vegetatietypen (met relatieve
bedekking);
het maken van vegetatie-opnames in kleine (4-100m2), representatieve plots, om deze
lokale typen te beschrijven en te vertalen naar een landelijke vegetatietypologie;
het karteren van zogenaamde toevoegingen of aspecten in de vlakken, waaronder de
bedekking met Pijpenstrootje, Veenmos en Opslag;
het karteren van een selectie van zeldzame, typische of indicatieve plantensoorten in
de vlakken of op locatie (stip).

Met name de toevoegingen zijn bijzonder geschikt als validatie data in het kader van deze
Remote Sensing studie. Maar ook uit de vegetatietypen kan het e.e.a. worden afgeleid,
bijvoorbeeld over de aanwezigheid van hoogveenbulten.

3.4

Verwerkingsmethodieken optische remote sensing bronnen
Voor de analyses van het voorkomen van Pijpenstrootje en Veenmos bulten en slenken is
de optische Remote sensing data geanalyseerd door middel van beeldclassificatie. Hierbij
zijn vier technieken toegepast: Supervised classification, Unsupervised classification,
Spectral Unmixing en Object Based Image Analysis.

3.4.1

Supervised classification
Bij Supervised classification worden de verschillende pixels in een beeld gegroepeerd op
basis van de spectrale eigenschappen van een klasse die bepaald zijn vanuit een
trainingsset. De trainingsset bestaat uit polygonen waarvan het vegetatietype bekend is.
Het classificatieproces bestaat uit 1) het aanmaken van een zogenaamde ‘signature file’
en 2) de daadwerkelijke classificatie. In de signature file wordt een statistische beschrijving
van de klassen (de vegetatieklassen) vastgelegd, met bijbehorende waarschijnlijkheidscurves. De signature-file wordt aangemaakt op basis van de veldopnamen (zie §
Veldopnamen3.3.1).
De supervised classificatie hebben we uitgevoerd met behulp van de Maximum Likelihood
Classification-tool uit de Spatial Analyst Tools in ArcGIS. De tool beoordeelt tot welke
klasse (vegetatieklasse) een pixel op basis van zijn spectrale eigenschappen toebehoort
om zo een vlakdekkend kaartbeeld te genereren. Elke pixel wordt toegewezen aan een
vegetatieklasse waarvan de waarschijnlijkheid dat hij tot die klasse behoort het hoogst is.
De classificatie is uitgevoerd op een gebied binnen het Korenburgerveen en Wooldse veen
met open vegetatie. Grote delen aaneengesloten bos zijn buiten beschouwing gelaten.
Resultaat van deze classificatie is een dekkend raster binnen het zoekgebied van de
verschillende vegetatieklassen die binnen de trainingsset zijn opgenomen. Naast het raster
met de classificatie wordt een zogenaamd ‘confidence raster’ gegenereerd die per pixel de
waarschijnlijkheid aangeeft van de mate van waarop de pixel tot de toegekende klasse
behoort.
Hoogveenherstel in (satelliet)beeld, toepassing van Remote Sensing in het Wooldse - en Korenburgerveen

19

Verder is de Maximum Likelihood classificatie techniek ingezet door classificaties uit te
voeren waarbij alleen opnamen zijn gebruikt van de doelsoorten Pijpenstrootje en
Veenmossen. De confidence rasters geven dan een indicatie van waarschijnlijkheid dat de
pixel tot dat type behoort. Zo wordt een dekkend beeld gegenereerd van de mate waarop
pixels spectraal gezien lijken op de locaties waarvan bekend is dat die specifieke vegetatie
ergens voorkomt, geschaald naar waarden van 1 (zeer grote gelijkenis) tot 14 (zeer lage
gelijkenis). Dit resulteert dus niet in het klassieke resultaat met discrete vegetatieklassen,
maar in een continue schaal van waarschijnlijkheid. Voor gemixte pixels (pixels die voor
een deel bedekt worden door de betreffende vegetatie, iets wat in de hoogveengebieden
veel voorkomt) sluit deze opzet beter aan op de veldsituatie.

3.4.2

Unsupervised classification
Bij Unsupervised Classification worden de pixels binnen een beeld automatisch geclusterd
in klassen die spectraal gezien het meest op elkaar lijken. Hierbij wordt vooraf opgegeven
in hoeveel klassen het beeld ingedeeld moeten worden en wat het minimum aantal pixels
binnen een cluster moet zijn.
De unsupervised classificatie is uitgevoerd met behulp van de Iso Cluster Unsupervised
Classification-tool uit de Spatial Analyst Tools in ArcGIS.
Er is een classificatie uitgevoerd op een composiet beeld van de vier verschillende Triplesat
satellietbeelden (vier opnamen, vier banden per opname) en op een composiet beeld van
de twee verschillende Superview beelden. De beelden zijn met behulp van deze techniek
ingedeeld in 50 verschillende klassen. Classificatie is uitgevoerd op een zoekgebied in het
Korenburgerveen en Wooldse veen waarbinnen open vegetatie voorkomt. Grote delen
aaneengesloten bos zijn buiten beschouwing gelaten.
De classificatie geeft als resultaat een dekkend raster van de ca 50 klassen binnen het
gedefinieerde zoekgebied. Het aantal klassen in het classificatieresultaat is afhankelijk van
de variatie in pixelwaarden binnen het beeld en van het opgegeven minimum aantal pixels
per klasse. Dit komt niet altijd exact uit op het beoogde aantal klassen. Elke klasse vormt
dus een groep pixels die qua spectrale reflectie eigenschappen sterke overeenkomst
tonen. De rasters zijn vervolgens vergeleken met de locaties uit de veldopnamen. Van elke
vegetatieklasse binnen de veldopnamen is bekeken door welke unsupervised classificatiegroep dit type vertegenwoordigd wordt, en op welke andere locaties deze klasse voorkomt.
Zo kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig worden bepaald welke gebieden qua spectrale
eigenschappen sterke overeenkomst tonen met locaties waarvan bekend is dat er
Veenmos-bulten, -slenken of Pijpenstrootje voorkomen. Daarnaast geeft dit een goed
inzicht in welke vegetatieklassen er spectraal gezien sterk op elkaar lijken.

3.4.3

Spectral Unmixing
Een andere techniek die is toegepast voor de classificatie van Pijpenstrootje en
Veenmossen is 'spectral unmixing'. Met deze techniek wordt van iedere pixel berekend wat
de verhouding van verschillende klassen is binnen een pixel. De klassen worden ook wel
Hoogveenherstel in (satelliet)beeld, toepassing van Remote Sensing in het Wooldse - en Korenburgerveen

20

‘endmembers’ genoemd. Dit is een techniek die vooral wordt toegepast op hyperspectrale
remote sensing beelden met veel spectrale banden. Het aantal endmembers dat bepaald
kan worden is namelijk het aantal banden min één.
Voor spectral unmixing zijn als trainingsset per klasse een aantal polygonen nodig
waarbinnen die vegetatieklasse spectraal gezien homogeen voorkomt. Het aantal
endmembers (in dit geval dominante soorten) kan bij deze techniek dus niet groter kan zijn
dan het aantal spectrale banden van het gebruikte beeld min één. Voor deze analyse zijn
voor het Korenburgerveen en Wooldse veen de dominante soorten geselecteerd die
relatief veel en in mozaïek voorkomen. Spectral Unmixing is uitgevoerd in het programma
ENVI op basis van de verschillende multitemporele beelden van de Triplesat
satellietbeelden. De Triplesat beelden hebben 4 banden en er zijn 4 beelden in de tijd,
totaal dus 16 banden. Hierdoor kan de unmixing theoretisch worden uitgevoerd op
maximaal 15 endmembers; in de praktijk meestal wat lager. Voor de Triplesat beelden is
Spectral Unmixing op 7 verschillende endmembers: Pijpenstrootje, Berk, Wollegras,
Veenmos-slenk, Veenmos-bult en Veenpluis/Zegge/Snavelbies.

3.4.4

Object Based Image Analysis (OBIA)
Met OBIA-technieken worden geen afzonderlijke pixels geclassificeerd, maar groepen van
pixels op basis van hun gezamenlijke eigenschappen. Remote Sensing beelden worden
zo met segmentatieparameters voor o.a. schaal, vorm, compactheid, en wegingsfactoren
voor individuele spectrale banden tot objecten gegroepeerd (aaneengesloten clusters van
pixels). Objecten kunnen vervolgens worden geclassificeerd tot vegetatie-eenheden op
basis van verschillen in structuur, reflectie of vormkenmerken. Omdat bij segmentatie van
Remote Sensing data meerdere pixels worden gegroepeerd tot segmenten heeft
segmentatie vanwege de kleinschaligheid in gebieden als het Korenburgerveen en
Wooldse veen alleen zin op zeer hoge resolutie Remote sensing data. Voor dit onderzoek
is segmentatie uitgevoerd op een composiet luchtfoto van de zomer en winter van 2018
(resolutie respectievelijk 25 en 10 cm). Daarnaast is aanvullend nog gekeken of
segmentatie succesvol kan worden toegepast op foto’s met een nog hogere resolutie; de
Parrot Sequoia beelden (6cm pixelresolutie).
Segmentatie is uitgevoerd in het programma Trimble eCognition 9.0. Bij de segmentatie
zijn verschillende instellingen getest voor schaal, compactheid en wegingsfactoren voor
individuele banden. Daarnaast is gekeken of het toevoegen van vegetatiehoogte AHN3
leidt tot betere resultaten.

3.5
3.5.1

Verwerkingsmethodieken hoogtegegevens
AHN
Voor zowel de AHN2 als de AHN3 zijn de ruwe puntenwolken gebruikt. Dit is een
puntenwolk met de onbewerkte data zoals deze zijn ingemeten. Elk punt in de puntenwolk
heeft een XY-coördinaat, hoogte (Z) en een klasse. De klasse geeft aan welk type
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ondergrond het is. In het geval van de AHN zijn er twee klassen vastgesteld, namelijk
‘ground’ en ‘non-ground’. Alle punten met de klasse ‘ground’ worden gebruikt voor het
terreinmodel (DTM) dat het maaiveld weergeeft en de punten ‘non-ground’ voor het
oppervlaktemodel (DSM) dat de maaiveldhoogte inclusief alle objecten op het
aardoppervlak (zoals gebouwen en bomen) geeft. Omdat in het DSM zowel de maaiveld
als ook de hoogte van de objecten zit verwerkt kunnen we deze niet rechtstreeks gebruiken
voor de vegetatiehoogte. Daarvoor moeten we eerst de hoogte van het DTM gebruiken
door deze af te trekken van het DSM waardoor we alleen de hoogte van de objecten op
het maaiveld over houden, zo ook de vegetatiehoogte. Dit heeft geresulteerd in een
rasterbestand voor zowel AHN2 als AHN3 met een resolutie van 0,5 m, met alleen
vegetatiehoogte voor Korenburgerveen en Wooldse veen.
.

Figuur 3-3

3.5.2

Weergave van het maaiveld (DTM) en het maaiveld inclusief de objecten op het
maaiveld (DSM) in een dwarsdoorsnede.

Stereo foto’s DJI Phantom 4
Omdat op voorhand niet duidelijk was of het mogelijk was met de AHN-gegevens
voldoende betrouwbare, actuele en gedetailleerde resultaten te halen, is ook een pilot
uitgevoerd met een alternatieve methode: een hoogtemodel inwinnen met een eenvoudige
consumentendrone (DJI Phantom 4). De hoogte uit deze opnames is bepaald met behulp
van de software Dronedeploy. Doordat de dronebeelden zijn ingevlogen met ruime overlap
is het mogelijk om een stereobeeld te creëren waarmee de hoogte kan worden bepaald
(zie § 3.2.2). Op die manier wordt aan elke pixel in het dronebeeld een hoogte gekoppeld.
Dit is een DSM, dus de hoogte van de objecten bovenop op het maaiveld. Doordat er met
DJI geen DTM, oftewel alleen een maaiveld bepaald kan worden, zullen we het maaiveld
uit een andere databron moeten gebruiken om een vegetatiehoogte te berekenen. We
hebben er voor gekozen om het maaiveld van het AHN3 te gebruiken. Dit is niet het meest
betrouwbare maaiveld (van de Ricopter, zie onder), maar het is wel landsdekkend
beschikbaar en voor iedereen vrij te gebruiken.
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Doordat de gps van de drone een afwijking heeft in de hoogtemeting, is de absolute hoogte
van het DJI-model (ten opzichte van NAP) niet heel betrouwbaar en wijkt de ingemeten
hoogte sterk af van die van het AHN. Door op de dronebeelden plekken te selecteren
waarvan we met vrij grote zekerheid kunnen zeggen dat die het maaiveld representeren
(kale plekken, verharding, of zeer lage vegetatie), kunnen we het hele DJI-model corrigeren
door gebruik te maken van de maaiveldhoogte van het AHN3 op de geselecteerde plekken
(Figuur 3-4). Vervolgens kunnen we de vegetatiehoogte bepalen door het maaiveld van
het AHN3 af te trekken van het DJI-model. Dit heeft geresulteerd in een rasterbestand met
een resolutie van 0,5 m, met vegetatiehoogte voor Korenburgerveen en Wooldse veen.

DJI-metingen met maaiveld

Gemeten hoogte DJI

Berekende
hoogte DJI
(vegetatiehoogte)

Maaiveld uit AHN

Figuur 3-4

3.5.3

Correctie en berekening van vegetatiehoogte uit de DJI Phantom foto’s op basis
van het AHN3.

Ricopter
Met de RTK Riegel Ricopter is in een zigzag patroon over het terrein gevlogen waarmee
het gehele terrein met behulp van de laser scanning camera is ingewonnen. Het
vliegpatroon is uitgevoerd met UGCS flightpanning software. De laser scanning camera
voert ~ 300.000 metingen per seconde uit, waarbij de puntdichtheid uiteindelijk wordt
bepaald door de vliegsnelheid, de hoogte en het aantal vlieglijnen. Dit ligt gemiddeld rond
de 700 punten per m2. De processing van de met de VUX-SYS laser scanning camera
ingewonnen punten gebeurt met specifieke RIEGL software (RiProces). Door gebruik te
maken van RTK worden de punten vastgelegd met een nauwkeurigheid van enkele
centimeters (2 cm voor XY en 4 cm voor Z). De pointclouds worden verder bewerkt met de
LAStools software. Hiermee worden de grondpunten geclassificeerd, een DTM
aangemaakt, en de relatieve hoogte van de punten boven het maaiveld berekend (bijv.
vegetatiehoogte). Een groot voordeel ten opzichte van hoogtebepaling vanuit luchtfoto’s
is dat de laser de vegetatie daadwerkelijk kan penetreren waardoor naast de top van de
vegetatie ook het maaiveld onder de vegetatie wordt ingemeten. Hierdoor is een betere
berekening van de hoogte van de vegetatie mogelijk met laserscanning apparatuur. De
Ricopter levert een zeer betrouwbaar en uiterst gedetailleerd 3D-hoogtemodel van
maaiveld en vegetatie (Figuur 4-5), maar is veel te duur om als standaard
monitoringsmethode te worden ingezet. In dit project gebruiken we de resultaten dan ook
uitsluitend als validatie.
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Maaiveld
Het vaststellen van het maaiveld of grondniveau is in natuurgebieden vaak niet eenvoudig door
de grote variatie op kleine schaal en de aanwezigheid van een niet uniforme vegetatiehoogte.
In hoogveengebieden is dit extra lastig. Het maaiveld is in theorie de bovenkant van de bodem
(zand, klei of veen), maar wat is dat in een hoogveengebied? In gebiedsdelen met een acrotelm
(levende veenmoslaag) is dit de theoretische grens moeten tussen het levende en dode
veenmos, maar deze grens is vaak geleidelijk en zelfs in een grondboring niet altijd exact te
bepalen. Bovendien kan een acrotelm opzwellen en krimpen in natte respectievelijk droge
tijden. In verdroogde hoogvenen (zonder levende acrotelm) bestaat het maaiveld vaak uit
planten die pollen of horsten vormen, zoals pijpenstrootje of eenarig wollegras. Zeker als de
horsten dicht tegen elkaar aan groeien is het (tussenliggende) grondniveau niet altijd meer
eenvoudig vast te stellen vanaf boven, zelfs niet met een lidar-techniek. De hoge resolutie en
penetrerende eigenschappen van de Ricopter lidar maakt dat deze vrijwel altijd nog wel wat
'echte' grondpunten heeft, maar bij het AHN is dat veel minder het geval. Het maaiveld volgens
AHN ligt hierdoor in praktijk gemiddeld 20 cm hoger dan het maaiveld volgens de Ricopter.

3.6
3.6.1

Validatie van resultaten
Pijpenstrootje, veenmossen en hoogveenbulten
Voor de beoordeling van de nauwkeurigheid van een classificatie wordt idealiter een deel
van de veldopnamen apart gezet voor validatie van de resultaten. Zodoende kan er
gevalideerd worden op basis van een onafhankelijke dataset met een hoog detailniveau
(ruimtelijk en inhoudelijk). Voor veel vegetatieklassen waren echter in het Korenburgerveen
en Wooldse Veen weinig homogene stukken aanwezig groter dan 50x50 cm en zijn er dus
relatief weinig veldopnames beschikbaar. Daardoor waren er van de meeste typen voor de
Triplesat (80x80 cm) classificaties te weinig opnames om een classificatie uit te voeren en
nog opnames apart te houden voor de validatie. Voor de Superview beelden (50x50cm)
lukte dat wel.
De Triplesat classificaties zijn dus niet gevalideerd, maar wel vergeleken met de
veldopnamen (de opnamen die dus ook voor de training van de classificatie zijn gebruikt).
Dit geeft een indicatie welke vegetatieklassen vaak verkeerd worden geclassificeerd. Van
pixels, die ondanks dat ze tot de trainingsset horen, toch tot een ander type worden
geclassificeerd, wordt hiermee duidelijk dat dit type niet goed op basis van die classificatie
kan worden onderscheiden. Deze analyse geeft echter geen goed beeld van de
betrouwbaarheid van de klassen die wel goed overeenkomen.
Voor de classificaties van hogere resolutie beelden (drone-opnamen, luchtfoto’s en
Superview beelden) overlappen per veldopname meer pixels (in vergelijking met de
Triplesat satellietbeelden) en is een validatie gedaan op basis van een deel van de
velddata. Er blijven bij deze beelden nog voldoende trainingspixels over om een
classificatie op te kunnen uitvoeren als per vegetatieklasse 25% van de opnamen apart
wordt gezet voor validatie. De validatie-dataset werd verkregen door iteratief in vier ronden
steeds per vegetatieklasse een andere samenstelling van 25% van de veldopnamelocaties
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te selecteren voor validatie en de overige 75% te gebruiken voor classificatie. Door het
rouleren van de dataset was het mogelijk om alle opnamelocaties te gebruiken voor zowel
classificatie als validatie. De nauwkeurigheid van de classificatie is berekend door de
nauwkeurigheid van de vier iteraties te middelen. De nauwkeurigheid per iteratie is
verkregen vanuit zogenoemde ‘confusion matrices’ waarin zowel per vegetatieklasse als
voor het totaal van de classificatie het aantal juist geclassificeerde pixels wordt vergeleken
met het aantal onjuist geclassificeerde pixels.
Naast de validatie op basis van de trainingsdataset, is ook een vergelijking gemaakt met
de veldkarteringen van Stichting Berglinde. Voor pijpenstrootje en veenmossen zijn de
geclassificeerde beelden opgeschaald naar de vlakken van de veldkartering en vervolgens
is een vergelijking gemaakt met de toevoeging voor pijpenstrootje en veenmos. De
toevoeging voor (hoogveen)bulten ('BULTEN') bleek minder vaak ingevoerd dan het
vegetatietype en is daarom als onbetrouwbaar terzijde geschoven. Daarom is voor de
vergelijking met hoogveenbulten gebruikt gemaakt van de vegetatietypen per vlak. Alle
vegetaties die behoren tot het Hoogveenmosverbond (Oxycocco-Ericion) in de landelijke
typologie zijn te beschouwen als hoogveenbult (en alle overige vegetaties niet). Overigens
betrof dit alleen de associatie van Dophei en Veenmos (11B1 Erico-Sphagnetum
magellanici), blijkbaar komen de rompgemeenschappen uit het genoemde verbond niet op
voldoende grote oppervlakte voor om te worden gekarteerd.

3.6.2

Opslag van bomen en struiken
Om de opslag van bomen en struiken te bepalen hebben we de vegetatiehoogte ingedeeld
in de drie klassen: laag, middel en hoog. Waarbij de klasse ‘middel’ als potentieel opslag
wordt aangehouden. Voor de klasse ‘laag’ gaan we er van uit dat deze vooral bestaat uit
kruidige planten en grassen. Hiertussen kan ook opslag aanwezig zijn, maar is het vrijwel
niet mogelijk om onderscheid te maken in hoogte t.o.v. van de andere planten binnen deze
klasse. De klasse ‘hoog’ bestaat uit hoge bomen en struweel. Doordat de hoogtemodellen
verschillen in eigenschappen is het ook lastig om één klasseindeling te maken voor alle
hoogtemodellen. Met name de laagste klasse is voor iedere hoogtemodel specifiek.
Oorzaak hiervan is dat het vastgestelde maaiveld hoger of lager kan zijn per model. Voor
het AHN3 bijvoorbeeld zal het maaiveld iets hoger liggen dan voor het hoogtemodel van
de Ricopter, waardoor de vegetatiehoogte ook iets lager zal uitvallen. De nauwkeurigheid
waarmee de hoogte is bepaald speelt daarin een rol. De puntdichtheid van de Ricopter is
vele malen hoger dan de puntdichtheid waar het AHN mee wordt ingewonnen. Daardoor
dringen er bij de Ricopter meer punten door tot het ‘werkelijke’ maaiveld en worden ook
objecten boven maaiveld nauwkeuriger ingemeten.
De hoogteklasseindeling is grotendeels tot stand gekomen aan de hand van het vergelijken
van de hoogtemodellen met onderliggende luchtfoto’s/dronebeelden.
Omdat de RiCopter gegevens de hoogste puntdichtheid hebben en de laser in staat is door
een aantal vegetatielagen heen te kijken, zijn deze gegevens evident het meest accuraat
en gedetailleerd. Daarom wordt de RiCopter gebruikt om de andere hoogtemodellen te
valideren. Er is voor de validatie gebruik gemaakt van een raster met cellen van 10x10
meter, waarvoor voor iedere cel per hoogtemodel het oppervlak en het percentage opslag
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is berekend. Voor de vergelijking met de vegetatiekartering van Stichting Berglinde zijn de
originele data van de RiCopter opgeschaald naar de grenzen van de veldkartering. De veel
grovere veldkartering is immers niet te schalen naar 10x10 meter rastercellen.
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4 Resultaten en discussie
In §4.1 worden de verzamelde veldgegevens voor training en validatie gepresenteerd.
Vervolgens worden drie hoofdthema's besproken: pijpenstrootje en veenmossen (§4.2),
bult-slenkcomplexen (§4.3) en bosopslag (§4.4). In elk van deze paragraven worden eerst
één voor één de uitgeteste verwerkingsmethoden behandeld, waarna de paragraaf afsluit
met een discussie over de meest geschikte methode voor dat thema.

4.1

Veldgegevens
Voor de training van de classificaties en voor validatie van resultaten zijn veldopnamen
gemaakt. Bij de veldopnamen zijn de locatie, soorten, bedekkingen en de diameter van het
gebied waarin de vegetatie homogeen voorkomt vastgelegd. Het aantal opnamen per soort
varieert sterk doordat soorten niet in allemaal even vaak in homogene vlakken voorkomen
en omdat bepaalde vegetaties dominanter zijn dan andere. Soorten als Adelaarsvaren
komen in kleine gebieden zeer dominant voor maar hebben op het totale gebied een zeer
geringe bedekking. Soorten als Veenpluis, Gewone dophei en de verschillende veenmossoorten zijn wijdverspreid maar zijn niet vaak als dominante soort over een groter gebied
terug te vinden. Gemengde opnamen komen redelijk vaak voor (met name voor de
Veenmos-soorten) maar hebben elke keer een andere samenstelling en zijn daardoor niet
goed bruikbaar als trainingslocaties voor de classificaties.
Van elke opname is de dominante soort ingedeeld in soortgroepen met vergelijkbare
kenmerken om tot iets bredere klassen te komen ten behoeve van de classificatie. De
soorten Fraai veenmos1, Geoord veenmos, Gewimperd veenmos en Waterveenmos zijn
bijvoorbeeld gegroepeerd tot de analysegroep ‘Veenmos-slenksoorten’. En de soorten
Zwarte zegge, Snavelzegge, Witte snavelbies, Bruine snavelbies en Veenpluis zijn
gegroepeerd tot een soortgroep ‘Veenpluis/zegge/snavelbies’.
Een overzicht van de verschillende opnamen per soort per gebied is terug te vinden in
Tabel 4.1. Een kaartoverzicht van de veldopnamen voor het Wooldse Veen en
Korenburgerveen is opgenomen in Bijlage I.

1
Fraai veenmos kan zowel in het hoogveenmosverbond als in de klasse der hoogveenslenken met hoge
bedekkingen voorkomen. Feit is dat fraai veenmos nooit als bultvormende soort optreedt en hooguit op de
overgang van bulten naar slenken groeit. Daarom is de soort voor deze toepassing tot de hoogveenslenken
gerekend en niet tot de hoogveenbulten.
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Tabel 4.1

Overzicht van aantal veldopnamen per deelgebied per soort. De opnamen die
aanvullend zijn ingetekend op basis van een hoge resolutie drone-foto zijn tussen
haakjes weergegeven. Analysegroepen in grijs hebben te weinig bruikbare
opnamen en zijn in de verdere classificaties niet meegenomen.

gebied

analysegroep

Korenburger
Veen

berk
gagel/wilg
heide

dominante soort

Ruwe berk
Wilde gagel
Gewone dophei
Struikhei
overig
Adelaarsvaren
Haarmos (G)
Rijsbes
pijpenstrootje
Pijpenstrootje
pitrus
Pitrus
veenmos-bult
Wrattig veenmos
veenmos-slenk
Fraai veenmos
Waterveenmos
veenpluis/zegge/sn Bruine snavelbies
avelbies
Snavelzegge
Veenpluis
wollegras
Eenarig wollegras

gebied

analysegroep

Wooldse Veen

berk
gagel/wilg
heide

dominante soort

Ruwe berk
Grauwe en Rossige wilg
Blauwe bosbes
Gewone dophei
Lavendelhei
Struikhei
overig
Adelaarsvaren
Braam (G)
Haarmos (G)
Riet
pijpenstrootje
Pijpenstrootje
pitrus
Pitrus
veenmos-bult
Hoogveenveenmos
Wrattig veenmos
veenmos-slenk
Fraai veenmos
Geoord veenmos
Gewimperd veenmos
Waterveenmos
veenpluis/zegge/sn Snavelzegge
avelbies
Veenpluis
Witte snavelbies
Zwarte zegge
water
Open water
wollegras
Eenarig wollegras

dominante
soort >80%
(+2)
2
2
1
2

gemengde
opname
2
1

2
8 (+8)
1
4
3
2
1
2
1
4 (+6)
dominante
soort >80%
2 (+14)
2
1
4 (+2)
2
2 (+2)
1
1
1
18 (+15)
3
6
7
2
1
9

3
5
1
1
1
1

gemengde
opname

5

3
5
4
10
4
1
1
3
2

3
1
1
1
7

1

Een groot deel van de pijpenstrootje opnamen in het Wooldse veen bleek sterk afwijkend
te zijn van andere pijpenstrootje opnamen. Na bestudering van de satellietbeelden bleek
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het noordelijk deel te zijn begraasd op het beeld van 7 mei 2018. De opnamen binnen dit
gebied zijn gecategoriseerd als ‘pijpenstrootje-begraasd’ om de pijpenstrootje vegetaties
beter te kunnen classificeren.
Van bepaalde analysegroepen is het aantal bruikbare opnamen dusdanig laag dat ze niet
goed gebruikt kunnen worden voor een betrouwbare classificatie. De volgende groepen
hebben voldoende bruikbare opnamen en zijn als trainingsset voor classificaties gebruikt:
berk, heide, pijpenstrootje, veenmos-bult, veenmos-slenk, veenpluis/zegge/snavelbies,
wollegras. Van deze groepen zijn de reflectiewaarden uit de verschillende satellietbeelden
geanalyseerd (in R, een programma voor dataverwerking en statistische analyse) om per
groep te kunnen beoordelen in hoeverre spectrale eigenschappen overlappen met andere
groepen. Verder is bekeken in welk seizoen de vegetaties het best te onderscheiden zijn
en op welke band-combinaties per type de classificatie het best gebaseerd kan worden.
De resultaten van deze analyses zijn als grafieken opgenomen in Bijlage III.
Voor pijpenstrootje bleken de reflectiewaarden in april en mei het sterkst af te wijken van
overige vegetaties. Veenmossen onderscheiden zich het best op een combinatie van
beelden uit maart en augustus. Het NDVI-verloop van de verschillende vegetatieklassen
op basis van 4 opnamemomenten van de Triplesat beelden geven een goed inzicht in de
meest onderscheidende seizoenen per vegetatieklasse. Dit overzicht is weergegeven in
Figuur 4-1.

Figuur 4-1

Verloop NDVI waarden als boxplots van de belangrijkste vegetatieklassen. Per
klasse valt 50% van de NDVI waarden binnen de box van 25-75 percentiel. De
dikke horizontale streep geeft per klasse de gemiddelde NDVI waarde en de
punten zijn de uitbijters per klasse.
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4.2
4.2.1

Pijpenstrootje (PS) en Veenmossen (VM)
Unsupervised classificatie satellietbeelden
Bij de unsupervised classificatie wordt het fotobeeld ingedeeld in een zelf te bepalen aantal
klassen waarbij elke klasse een groep pixels vertegenwoordigd die spectraal gezien sterk
overeenkomen. Er is gekeken of deze klassen corresponderen met de beoogde vegetaties.
Het unsupervised geclassificeerde Superview satellietbeeld van de zoekgebieden in het
Meddoose Veen en Wooldse Veen is opgenomen in Bijlage IVa en bevat 48 automatisch
gegenereerde klassen. In tabel 4.2 wordt een overzicht gepresenteerd van de vergelijking
tussen de veldopnamen vergeleken en de unsupervised classificatie van een
gecombineerd superview satellietbeeld van 1 april en 24 juli 2019. Per vegetatietype is
bekeken door welke van de 48 klassen dit type vertegenwoordigd wordt. Als een grote
fractie van een klasse vertegenwoordigd wordt door een van de beoogde vegetatietypen
(veenmos-slenk, veenmos-bult, pijpenstro) dan is het waarschijnlijk dat de pixels van die
klasse tot dat vegetatietype behoren. Deze indeling is vervolgens toegepast op het
unsupervised geclassificeerde beeld. Daarmee worden de gebieden die op basis van deze
classificatie tot de beoogde vegetatietypen behoren in kaart gebracht. Het kaartbeeld is
opgenomen in Bijlage IVb.

Tabel 4.2

Overzicht van de fractie per vegetatietype waardoor een unsupervised klasse vertegenwoordigd wordt (op
basis van alle pixels die overlappen met de vegetatieopnamen). Hoe hoger de waarde hoe zekerder dat
die klasse tot dat vegetatietype behoort. Op basis van de fracties is bepaald of een klasse waarschijnlijk
tot een van de beoogde vegetatietypen behoort (onderste rij).
unsupervised klasse

klasse veldopname
adelaarsvaren
berk
gagel/wilg
heide
onbegroeid
overig
pijpenstrootje
pijpenstrootje-begraasd
pitrus
veenmos-bult
veenmos-slenk
veenpluis/zegge/snavelbies
water
wollegras

1

2

3

4

5

6

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 0,5 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 0,6 0,1 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0 0,1 0,5 0,1 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,3 0,9 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
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Op basis van deze techniek is relatief snel een overzicht te maken van gebieden die
spectraal gezien sterke overeenkomst tonen. Klassen met zeer uitgesproken spectrale
eigenschappen kunnen daarmee eenvoudig en betrouwbaar in kaart worden gebracht.
Voor pijpenstro is dit deels het geval (zie ook Bijlage III). Sommige unsupervised klassen

worden vrijwel volledig vertegenwoordigd door pijpenstro opnamen (klasse 39-42, 47, 48).
De pixels die tot deze klassen behoren zijn dan ook vrijwel zeker gebieden met een zeer
hoge bedekking pijpenstro.
Voor vegetaties waarbij de spectrale eigenschappen meer overlap vertonen met andere
klassen (zoals veenmos vegetaties) is deze techniek minder bruikbaar. Zoals ook in Tabel
4.2 te zien is overlappen de klassen die de hoogste fracties bevatten voor veenmos-bult
en veenmos-slenk ook met andere typen vegetaties. Pixels van klasse 23 worden
bijvoorbeeld voor 60% vertegenwoordigd door veenmos-slenk opnamen maar voor 40%
door andere vegetaties. De onzekerheid in het toekennen van deze klasse tot veenmosslenk is dus eigenlijk erg onbetrouwbaar.
De techniek kan wel goed worden gebruikt om zoekgebieden voor bijvoorbeeld veenmosbulten te identificeren. Door van een gebied waarvan bekend is dat er veenmos-bulten
voorkomen te bekijken in welke klasse(n) deze pixels worden ingedeeld, kunnen andere
gebieden die ook tot deze klasse behoren snel in beeld worden gebracht. Dat zijn de
gebieden die dus sterke overeenkomst tonen in reflectie eigenschappen en dus wellicht tot
hetzelfde vegetatietype behoren.

4.2.2

Supervised classificaties dronefoto’s/luchtfoto's/satellietbeelden
We hebben verschillende classificaties uitgevoerd op basis van combinaties van banden
van de verschillende remote sensing bronnen (Triplesat, Superview, luchtfoto’s, AHN
data). De resultaten die perspectief bieden voor toekomstige monitoring worden in dit
hoofdstuk uitgebreid besproken, de (combinaties) die tot mindere resultaten leiden worden
slechts kort toegelicht. We behandelen vooral de klassen Pijpenstrootje en Veenmos
(bulten en slenken), de overige klassen zijn ter ondersteuning van de classificatie van de
beoogde typen wel meegenomen maar zijn verder niet relevant voor het onderzoeksdoel.
De classificaties op basis van satellietbeelden (Triplesat en Superview) zijn voor beide
gebieden in één keer uitgevoerd. Beide gebieden zijn afgedekt door dezelfde
satellietbeelden. Alle geschikte veldopnamen zijn gebruikt voor de training van de
supervised classificatie. Dit in tegenstelling tot classificaties van droneopnamen en
luchtfoto’s. Omdat die foto’s niet op hetzelfde moment en onder dezelfde omstandigheden
zijn genomen, zijn de reflectie-eigenschappen van de verschillende klassen voor beide
gebieden verschillend, en kan de training van de classificatie van deze beelden alleen
worden uitgevoerd met velopnamen uit het betreffende gebied. Voor deze classificaties is
de trainingsset dan ook stukken kleiner.
Het gebruik van AHN data als extra band in de supervised classificaties leidde niet tot een
verbetering van resultaten. Wel hebben we na de verschillende classificaties een filtering
uitgevoerd op pixels waarvan de vegetatiehoogte op basis van AHN3 groter is dan 1,5
meter. Deze pixels zijn in de post-processing buiten beschouwing gelaten m.b.t. de
validatie van resultaten. Dit leverde een betrouwbaarder beeld op dan het gebruik van
hoogtedata als extra band in de classificatie.
Triplesat classificatie
Op basis van de vier verschillende Triplesat beelden werd het beste resultaat behaald met
een classificatie op alle 16 banden (vier opnamen keer vier banden). Classificaties van
selecties van beschikbare banden of afgeleide indices (NDVI) resulteerden in vergelijkbare
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of minder goede resultaten. Het resultaat van de classificatie op basis van 16 banden is
opgenomen in Bijlage Va. Door de relatief grote pixels (80x80 cm) en het geringe aantal
homogene opnamen per klasse kon er geen deel van de veldopnamen apart worden gezet
voor validatie. Om de betrouwbaarheid in te kunnen schatten is er een visuele interpretatie
van resultaten gedaan aan de hand van luchtfoto's en veldkennis. Aan het eind van dit
hoofdstuk gaan we in op de vergelijking met de veldkartering van Berglinde.
Algemene indruk is dat het areaal Pijpenstrootje in deze supervised classificatie groter is
dan in de werkelijke situatie. Daarnaast lijken de veenmos bulten te worden overschat en
veenmos slenken te worden onderschat.
Superview classificatie
Op basis van de twee verschillende Superview beelden werd eveneens het beste resultaat
behaald met een supervised classificatie op alle beschikbare banden (twee opnamen x vier
banden). Het resultaat van de classificatie op basis van de acht banden is opgenomen in
Bijlage Vb. Omdat de Superview beelden kleinere pixels hebben dan de Triplesat beelden
(50x50 cm i.p.v. 80x80 cm) zijn er meer pixels die overlappen met de veldopnamen, en
kon een deel van de veldopnamen worden gebruikt voor een onafhankelijke validatie van
de resultaten. De confusion matrix (zie kader voor uitleg) met de betrouwbaarheid per
klasse op basis van vier iteraties is weergegeven in Tabel 4.3.
Tabel 4.3

Confusion matrix van de supervised classificatie van de Superview
satellietbeelden. De betrouwbaarheidswaarden (user accuracy en producer
accuracy) geven de gemiddelde betrouwbaarheid op basis van 4 afzonderlijke
classificaties waarbij telkens 25% van de veldopnamen is gebruikt voor validatie
en de overige 75% als trainingsset.

user accuracy

11

19

596

2

8

6

1

45

producer accuracy

veenmos-slenk
veenpluis/zegge/snavelbies
wollegras
totaal

10

totaal

3

27

4

58
94

88%
23%

2

622

96%
88%
65%

wollegras

1

veenpluis/zegge/snavelbies

7

veenmos-bult

veenmos-slenk

3
22

veenmos-bult

51
5

pijpenstrootje

pijpenstrootje

heide

veldopname

klasse
berk
heide

berk

classificatie

2

6

28

6
69

4
33

1
625

1
64

1
48

8
26
2
63

74%

67%

95%

70%

58%

41%

51
1
2
14
23
61%

43
28
29
925

93%
48%
85%

Op basis van deze validatie is de betrouwbaarheid van classificatie van pijpenstootje erg
hoog (95%). Voor veenmos bulten en slenken is de betrouwbaarheid lager maar nog
steeds redelijk goed. Als we veenmos als geheel beschouwen, dus zonder onderscheid
tussen bulten en slenken dan komen we op een gemiddelde betrouwbaarheid van 77%
(71% om 84%).
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Confusion matrix
Een confusion matrix is een tabel die weergeeft welk deel van de validatieset goed en welk
deel niet goed wordt geclassificeerd (en als wat dan wel). In de rijen staan alle pixels die in het
veld als een bepaald type benoemd zijn, in de kolommen de pixels die als een bepaald type
worden geclassificeerd. De meest rechtse rij, de producer accuracy, geeft weer welk
percentage van de veldpixels juist wordt geclassificeerd. Andersom laat de onderste rij, de user
accuracy, zien welk percentage van geclassificeerde pixels overeen komt met het veldtype.
Voorbeeld: In tabel 4.3 worden 51 pixels terecht als berk geclassificeerd, 7 pixels die in het
echt berk zijn worden onjuist geclassificeerd (3 als heide, 4 als wollegras). 88% van de in het
veld vastgestelde berkenpixels is dus juist geclassificeerd en 12% van de berkenpixels wordt
dus als iets anders geclassificeerd. Omgekeerd worden er 5+6+7 pixels als berk
geclassificeerd, die in werkelijkheid heide, pijpenstrootje en wollegras zijn.

Luchtfotoclassificatie
Van zowel het Korenburgerveen als het Wooldse Veen zijn de twee verschillende
luchtfoto’s gebruikt voor de classificatie. Een RGB winterbeeld meet een pixelresolutie van
10x10 cm en een zomerbeeld met een pixelresolutie van 25x25 cm (zie §3.2.1).
Classificaties zijn uitgevoerd voor zowel de afzonderlijke luchtfoto’s als een combinatie van
zomer en winterbeeld. De classificaties zijn voor beide gebieden afzonderlijk uitgevoerd,
met een trainingsset van veldopnamen uit het betreffende gebied.
De beste resultaten werden behaald met de classificatie van het gecombineerde zomer en
winterbeeld. Een kaart met het resultaat van deze classificatie is opgenomen in Bijlage IVc.
Door de relatief hoge pixelresolutie van de luchtfoto’s zijn er voldoende pixels die
overlappen met de veldopnamen zodat een deel van de veldopnamen kon worden gebruikt
voor een onafhankelijke validatie van de resultaten. De confusion matrix met de
betrouwbaarheid per klasse op basis van vier iteraties is weergegeven in Tabel 4.4 en
Tabel 4.5).
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Tabel 4.4

Confusion matrix van de supervised classificatie van de gecombineerde zomer +
winter luchtfoto van het Korenburgerveen. De betrouwbaarheidswaarden (user
accuracy en producer accuracy) geven de gemiddelde betrouwbaarheid op basis
van 4 afzonderlijke classificaties waarbij telkens 25% van de veldopnamen is
gebruikt voor validatie en de overige 75% als trainingsset.

Tabel 4.5
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pijpenstrootje
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0%
17%

65%
25%
30%
0%
38%
60%

Confusion matrix van de supervised classificatie van de gecombineerde zomer +
winter luchtfoto van het Wooldse Veen. De betrouwbaarheidswaarden (user
accuracy en producer accuracy) geven de gemiddelde betrouwbaarheid op basis
van 4 afzonderlijke classificaties waarbij telkens 25% van de veldopnamen is
gebruikt voor validatie en de overige 75% als trainingsset.
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De betrouwbaarheid van de classificaties voor de klasse Pijpenstrootje is vrij goed (95% /
65% voor Korenburgerveen, 81% / 71% voor Wooldse Veen). In het Korenburgerveen
wordt Pijpenstrootje redelijk vaak verward met Wollegras, een soort die qua structuur en
kleur overeenkomsten toont.
De betrouwbaarheid van classificatie van Veenmossen is voor beide gebieden stukken
lager. Vooral de klasse Veenmos-slenk wordt niet goed geclassificeerd. Veenmos bulten
worden redelijk geclassificeerd in het Wooldse Veen. Voor dat gebied maakten ook meer
homogene stukken met Veenmos-bulten deel uit van de trainingsset.
Dronefotoclassificatie
Van zowel het Korenburgerveen als het Wooldse Veen zijn de Parrot Sequoia
orthofotomozaiëken gebruikt voor de classificatie. De beelden zijn op 27 juni 2019
ingewonnen met de senseFly Ebee fixed-wing drone. Classificaties zijn uitgevoerd op basis
van de vier beschikbare banden (groen, rood, red-edge en nabij-infrarood). De
classificaties zijn voor beide gebieden afzonderlijk uitgevoerd, met een trainingsset van
veldopnamen uit het betreffende gebied.
Een kaart met het resultaat van deze classificatie is opgenomen in Bijlage Vd. Het aantal
veldopnamen voor het Korenburgerveen dat overlapt met de droneopnamen is te beperkt
voor een betrouwbare classificatie. Een aantal veldopnamen valt buiten het gebied dat door
de droneopname is afgedekt. Daardoor zijn niet alle klassen goed vertegenwoordigd en is
het classificatieresultaat voor dit gebied niet goed bruikbaar. Voor het Wooldse Veen
overlappen de meeste opnamen wel, en is goede classificatie uitgevoerd. Door de hoge
pixelresolutie van de dronefoto’s zijn er voldoende pixels die overlappen met de
veldopnamen zodat een deel van de veldopnamen is gebruikt voor een onafhankelijke
validatie van de resultaten. De confusion matrix met de betrouwbaarheid per klasse op
basis van vier iteraties is weergegeven in Tabel 4.6.
Tabel 4.6

Confusion matrix van de supervised classificatie van de Parrot Sequoia
droneopname van het Wooldse Veen. De betrouwbaarheidswaarden (user
accuracy en producer accuracy) geven de gemiddelde betrouwbaarheid op basis
van 4 afzonderlijke classificaties waarbij telkens 25% van de veldopnamen is
gebruikt voor validatie en de overige 75% als trainingsset.
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Vergelijking veldkartering Berglinde
Naast de validatie op basis van een deel van de veldopnamen is een vergelijking gemaakt
met de karteringen die Stichting Berglinde heeft uitgevoerd in 2019. Voor pijpenstrootje en
veenmos is hiervoor gebruik gemaakt van de zogenaamde 'toevoegingen'
(bedekkingsklassen 1%, 5%, 10%, 20%, 30%, ..., 90%), voor hoogveenbulten van
vegetatietypen uit het verbond van hoogveenmos (zie § 3.6.1). Hierbij zijn alleen de vlakken
geselecteerd van open vegetaties. Voor bossen en struwelen bevinden Pijpenstrootje en
Veenmossen zich in de ondergroei en zijn daardoor per definitie niet goed op basis van
remote sensing bronnen te detecteren.
De Remote Sensing classificaties zijn op veel fijner schaalniveau (pixels). Daarom is voor
de vergelijking per vegetatievlak uitgerekend welk percentage pixels dat binnen dat vlak
valt tot een bepaalde klasse behoort (bijvoorbeeld pijpenstrootje). Dit levert ook een
bedekking per vlak op basis van de verschillende RS-classificaties. De vergelijkingen op
vlakniveau zijn opgenomen in Bijlage IX en Bijlage X, als kaartweergave en als scatter-plot
waarbij de bedekkingen van de veldkartering en de classificatie tegen elkaar zijn uitgezet.
De scatter-plots met de vergelijking tussen de veldkartering en de Supervised classificatie
van Superview satellietbeelden voor de klassen Pijpenstrootje en Veenmossen is
weergegeven in Figuur 4-2.
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Figuur 4-2

Scatter-plots met de vergelijking tussen de veldkartering en de supervised
classificaties van Superview satellietbeelden. Boven zijn de scatter-plots van de
vergelijking in het Wooldseveen weergegeven (links Pijpenstrootje, rechts
Veenmossen). Onder de scatter-plots van het Korenburgerveen.

Er zijn grote verschillen in geschatte bedekkingen per klasse, voor alle beoogde typen. Met
name voor Veenmossen zijn de bedekkingen op basis van classificaties over het algemeen
veel lager. Idealiter zouden de punten in de scatter plots zich rond de diagonale lijn
bevinden. In werkelijkheid is er weinig patroon te vinden in de vergelijking tussen de
veldkartering en de classificatie resultaten. Verder valt op dat er in de veldkarteringen veel
vlakken zijn waarbij de opgegeven bedekking van Pijpenstrootje en Veenmossen 0% is
waar in de classificaties wel bedekkingen zijn berekend. Dit is een sterke indicatie dat de
toevoegingen in de veldkartering niet altijd compleet zijn genoteerd, wat de vergelijking
bemoeilijkt.
Op basis van de validatie met de veldkarteringen van Berglinde geven de resultaten van
de verschillende classificaties dus geen goede resultaten. Veenmos bedekkingen worden
meestal sterk onderschat, voor Pijpenstrootje wisselt het resultaat sterk. Voor sommige
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vlakken worden de Pijpenstrootje bedekkingen veel lager ingeschat dan in het veld, en
voor sommige vlakken is het andersom (Figuur 4-2).
Voor Veenmos is een van de oorzaken van de afwijkingen dat de soorten meestal in de
onderlaag van de vegetatie voorkomen. Bij de veldkartering wordt dit beter meegenomen,
bij remote sensing wordt vooral de bovenste laag van de vegetatie geclassificeerd.
Voor Pijpenstrootje is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het grote verschil in
resultaten tussen validatie met eigen veldopnamen en validatie op basis van de
veldkartering van Berglinde.
Spectral unmixing
In Figuur 4-3 zijn de endmembers (spectraal homogene trainings data) aangegeven voor
de klassen 1) pijpestrootje, 2) veenmos-slenken en 3) veenmos bulten. Voor elk pixel is
het percentage gegeven tussen 0 en 100 procent. Voor Pijpenstrootje komen de meeste
gebieden waarvoor een hoge bedekking is berekend goed overeen met de veldopnamen.
Er zijn echter ook stukken waarvoor een hoge bedekking is berekend waar in werkelijkheid
nauwelijks Pijpenstrootje groeit (op basis van eigen veldkennis en de veldkartering van
Berglinde).
Voor Veenmos-slenken en Veenmos-bulten is het resultaat uit de Spectral Unmixing niet
goed. Er zijn voor Veenmos-slenken hoge bedekkingen berekend voor vrijwel het gehele
gebied. Ook voor Veenmos-bulten zijn de bedekkingen erg hoog, ook op stukken waar zich
zeker geen Veenmos-bulten bevinden op basis van zowel de kartering van Berglinde als
onze eigen veldkennis. Het Spectral Unmixing resultaat is dan ook onbruikbaar om de
beoogde vegetaties in beeld te brengen.
De reden dat de vegetaties niet goed op basis van deze techniek kunnen worden
onderscheiden is waarschijnlijk dat de veldopnamen met endmembers, lees dominante
soorten, waar de classificatie mee getraind is niet 100% bedekt worden door de betreffende
soort. Er waren in beide gebieden vrijwel geen stukken te vinden waarin de soorten over
een voldoende groot gebied echt homogeen voorkomen. Verschillende soorten staan
overal gemengd door elkaar en de opnamelocaties die voor de training gebruikt zijn
bestaan dan ook vaak maar voor 80 of 90% uit de betreffende soort. De spreiding in
reflectie-eigenschappen binnen endmembers is dan ook vrij groot zoals te zien is in de
boxplots in bijlage III. Dit komt door bijv. verschillen in abiotiek (ene plek is bijv. natter dan
de andere plek), verschillen in abundantie/bedekking, verschillen in soorten samenstelling.
Daarnaast moet in dit geval het gehele terrein in een beperkt aantal endmembers worden
opgedeeld, terwijl er in werkelijkheid vaak veel meer spectrale klassen voorkomen in het
terrein.
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Figuur 4-3

4.2.3

Resultaat van de Spectral unmixing van Triplesat beelden van de drie ‘endmember’
klassen van de beoogde vegetaties Pijpenstrootje, Veenmos-slenken en
Veenmos-bulten in het Wooldse veen.

Discussie meest geschikte methode
Op basis van validatie met behulp van veldopnamen geeft de supervised classificatie van
de Superview beelden het beste resultaat voor het detecteren van Pijpenstrootje en
veenmossen. Pijpenstrootje wordt in 95% van de gevallen goed geclassificeerd en
veenmossen in ongeveer 77%. Als onderscheid gemaakt wordt tussen veenmossen van
bulten en slenken daalt de betrouwbaarheid voor de bulten tot net boven de 60%. Alle
andere classificaties leverden een minder betrouwbaar resultaat op, vooral voor veenmos.
Belangrijk om te benoemen bij het grote verschil tussen validatie op basis van de eigen
veldopnamen en de validatie op basis van de veldkartering van Berglinde is dat de validatie
met eigen veldopnamen uitsluitend uit locaties met homogene vegetatie bestaat. In het
veld bestaat het grootste gedeelte van beide gebieden echter uit een mix van verschillende
soorten. Pixels zijn in werkelijkheid dan ook gemengd in de meeste gevallen, maar bij de
classificaties (op Spectral Unmixing na) worden pixels in discrete klassen ingedeeld. De
betrouwbaarheidspercentages gelden dan ook alleen voor vegetaties waar de beoogde
soorten dominant voorkomen.
Een overzicht van de bevindingen van de verschillende methoden om Pijpenstrootje in
beeld te brengen is weergegeven in Tabel 4.7. Voor monitoring van Veenmossen is het
overzicht van de bevindingen weergegeven in Tabel 4.8.
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Tabel 4.7

Overzicht van de bevindingen van de verschillende methoden om Pijpenstrootje in
beeld te brengen. De methoden zijn per aspect beoordeeld als positief (groen),
matig positief (geel), matig negatief (oranje) en negatief (rood).

Gebruikte RS data

Superview (2
beelden)
Unsupervised
classificatie
goed

Toegepaste methode
Betrouwbaarheid
Toekomstige
databeschikbaarheid
Bewerkelijheid
gegevensinwinning
Bewerkelijkheid methode

Velddata training en
validatie

Kennis-intensiteit
Kosten

Tabel 4.8

Gebruikte RS data

Triplesat (4 beelden) Triplesat (4 beelden) Superview (2
beelden)
Spectral unmixing
Supervised
Supervised
classificatie
classificatie
slecht
matig (visuele
zeer goed
inschatting)
onzeker
onzeker
onzeker

onzeker
geringe
voorbewerking
methode eenvoudig,
specifieke software
nodig
niet noodzalijk,
pijpenstootje velden
kunnen vanaf een
luchtfoto worden
herkend
laag
geen

geringe
voorbewerking
methode complex,
specifieke software
nodig
noodzakelijk

geringe
voorbewerking
methode redelijk
complex, specifieke
software nodig
noodzakelijk

geringe
voorbewerking
methode redelijk
complex, specifieke
software nodig
noodzakelijk

zeker: opdracht
zeker: zelf
provincies
verzamelen
geen voorbewerking inwinning
noodzakelijk
methode redelijk
methode redelijk
complex, specifieke complex, specifieke
software nodig
software nodig
noodzakelijk
noodzakelijk

hoog
geen

gemiddeld
geen

gemiddeld
geen

gemiddeld
geen

Toekomstige
databeschikbaarheid
Bewerkelijheid
gegevensinwinning

onzeker
geringe
voorbewerking

geringe
voorbewerking

geringe
voorbewerking

geringe
voorbewerking

Bewerkelijkheid methode

methode eenvoudig,
specifieke software
nodig
niet noodzalijk,
kennis enkele
bekende plekken met
goed ontwikkeld VM
nodig
laag
geen

methode complex,
specifieke software
nodig
noodzakelijk

methode redelijk
complex, specifieke
software nodig
noodzakelijk

hoog
geen

gemiddeld
geen

Betrouwbaarheid

Velddata training en
validatie

Kennis-intensiteit
Kosten

gemiddeld
gemiddeld

Overzicht van de bevindingen van de verschillende methoden om Veenmossen in
beeld te brengen. De methoden zijn per aspect beoordeeld als positief (groen),
matig positief (geel), matig negatief (oranje) en negatief (rood).
Triplesat (4 beelden) Triplesat (4 beelden) Superview (2
beelden)
Spectral unmixing
Supervised
Supervised
classificatie
classificatie
secht
slecht (visuele
redelijk: VM totaal
inschatting)
77%
onzeker
onzeker
onzeker

Toegepaste methode

Luchtfoto False color Dronefoto Parrot
Sequoia
Supervised
Supervised
classificatie
classificatie
goed
goed

Superview (2
beelden)
Unsupervised
classificatie
matig

Luchtfoto's

Luchtfoto's

Supervised
classificatie
slecht

OBIA
slecht

Dronefoto Parrot
Sequoia
Supervised
classificatie
matig
zeker: zelf
verzamelen
inwinning
noodzakelijk

methode redelijk
complex, specifieke
software nodig
noodzakelijk

zeker: opdracht
zeker: opdracht
provincies
provincies
geen voorbewerking methode complex,
specifieke software
nodig
methode redelijk
methode complex,
complex, specifieke specifieke software
software nodig
nodig
noodzakelijk
noodzakelijk

gemiddeld
geen

gemiddeld
geen

gemiddeld
gemiddeld

hoog
geen

methode redelijk
complex, specifieke
software nodig
noodzakelijk

Voor monitoring van bedekkingen van Pijpenstrootje wordt geadviseerd om Supervised
Classificatie van Superview beelden (of andere hoge resolutie satellietbeelden) van
meerdere momenten gecombineerd te gebruiken. Met name beelden uit het voorjaar
(periode begin maart tot eind april) zijn erg geschikt om Pijpenstrootje vegetaties te
onderscheiden van overige vegetaties, omdat Pijpenstrootje dan nog niet photosynthetisch
actief is (en andere grassen vaak wel). Homogene velden van Pijpenstrootje kunnen
hiermee betrouwbaar worden gekarteerd en ontwikkelingen in toe- of afname van de
dominantie van de soort kunnen hiermee betrouwbaar in beeld worden gebracht. Met
relatief weinig inspanning (ongeveer één dag veldwerk voor het verzamelen van
trainingsdata) kunnen velden met pijpenstrootje met een hoge betrouwbaarheid in beeld
worden gebracht. Het resultaat zou hiervan een jaarlijkse kaart zijn zoals in Bijlage Vb, om
daaruit een trend af te leiden en plekken op de kaart aan te wijzen waar grote
veranderingen optreden. Ook toe- of afnamen per deelgebied zijn makkelijk te bepalen.
Een voorbeeld uitwerking (voor opslag) is opgenomen in §5.5.
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Voor monitoring van bedekkingen van Veenmossen is een kartering op basis van Remote
Sensing bronnen minder geschikt. Veenmossen die onder hogere planten groeien (zoals
heide en pijpenstrootje) zijn niet goed te detecteren en die situatie komt veel voor. Plekken
waar veenmossen voorkomen zonder hoge bedekking van vaatplanten (veenmosdominanties) kunnen met een betrouwbaarheid van ongeveer 75% worden gedetecteerd.
Hiervoor wordt geadviseerd om Supervised Classificatie van Superview beelden (of andere
hoge resolutie satellietbeelden) van meerdere momenten te combineren.

4.3
4.3.1

Monitoring hoogveenvoming door detectie van bult-slenkpatronen
Supervised classificatie luchtfoto's/satellietbeelden
Voor het detecteren van bult-slenk patronen met supervised classificatie technieken
moeten de beelden allereerst op pixel niveau naar vegetatieklassen worden vertaald (zie
§ 4.2.2). De betrouwbaarheid van het detecteren van veenmosvegetaties blijkt vrij beperkt
te zijn, op alle remote sensing bronnen. Daardoor is het vertalen van vegetatieklassen naar
gebieden met bult-slenk complexen op basis van de supervised classificatie resultaten ook
niet goed mogelijk.
Wel is het mogelijk gebieden te identificeren die sterke overeenkomsten tonen met locaties
waarvan bekend is dat er hoogveenbulten voorkomen. Hiervoor zijn alle homogene
veenmos-bult veldopnamen apart geselecteerd en als trainingsset gebruikt voor maximum
likelyhood classificatie. De classificatie vindt dus plaats op basis van slechts één
vegetatietype. Alle pixels worden dan geclassificeerd tot dat type, maar het confidence
raster, dat ook bij het proces van maximum likelyhood classificatie wordt aangemaakt,
geeft een indicatie van de mate van overeenkomst van een pixel tot de getrainde klasse.
Hoe lager de waarde van het confidence raster, hoe groter de spectrale overeenkomst met
de trainingsdata (locaties van de veldopnamen). Een voorbeeld van het resultaat van deze
techniek voor de klassen veenmos-bulten en pijpenstrootje is opgenomen in Bijlage VI.
De confidence waarden voor alle typen, behalve veenmos-bulten, blijken vrij laag te zijn
als we alle pixels die overlappen met de veldopnamen vergelijken met de confidence
rasters (Tabel 2.1). Alle pixels met een confidence waarde tussen de 1 en de 8 zijn met
97% zekerheid veenmosbulten (33 van de 34 pixels). Tussen de 10 en de 13 is er 57%
kans dat een pixel een veenmosbult is (43 van de 76 pixels). Bij confidence waarde 14 is
minder dan 0,6% kans op veenmosbulten (slechts 4 van de 696 pixels) en die
veenmosbulten maken slechts 5% van het totale areaal uit (4 van de in totaal 80 pixels).
Op de kaart in Bijlage VIa is te zien dat de punten geclusterd liggen.
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4.3.2

Cumulatief perc
bulten

0
1
1
0
3
9
10
10
19
14
9
14
1
20
21 335 696
22 335 806

100%
100%
100%
100%
100%
89%
100%
100%
68%
57%
56%
36%
60%
0,6%

100%
100%
100%
100%
100%
93%
96%
97%
87%
81%
78%
71%
69%
10%

overig

VM-bult / Som

3
1
2
1
1
1
5
3
74 175
88 178

3
8 1
10
10
13
2
8 1 2
5 2
5 3 1
12 4
4 52 35
80 63 40

Som (#pixels)

1
1

wollegras

vp/zegge/sb

veenmos-slenk

veenmos-bult

ps

Confidence
1 (hoog)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 (laag)
Som (#pixels)

Vergelijking tussen vastgestelde vegetatieklassen in het veld en de confidence
waarde op basis van supervised classificatie met uitsluitend veenmos bult opname.
De aantallen representeren aantallen pixels.

heide

Tabel 4.9

Object Based Image Analysis luchtfoto’s en AHN
Uit de velddata is gebleken dat de bult-slenk complexen in het Korenburgerveen en
Wooldse veen op een dusdanig fijne schaal voorkomen (vaak op plekken kleiner dan een
vierkante meter), dat deze groeiplaatsen lastig met OBIA-technieken in beeld kunnen
worden gebracht.
De segmenten aanmaken op schaal 70 en 100 blijkt goed werkbaar (processing tijd per
gebied ca 3 uur, segmentatie op basis van zomerbeeld, winterbeeld en AHN). Hiermee
worden segmenten gegenereerd met een oppervlak vanaf ca 1 m2, maar daarbij zijn vooral
de schaduw- en zonzijde van hogere vegetaties als aparte segmenten aangemaakt, en zijn
de gebieden met bult-slenk complexen tot één groot segment gemaakt met vegetaties als
bijvoorbeeld heide, wollegras en veenpluis (zie Figuur 4-4).
Bij verdere verfijning van de segmentatieschaal leidt het contrast door schaduwwerking
van de vegetatie eerder tot nieuwe segmenten dan het spectrale onderscheid van de
verschillende doelvegetaties. Segmentatie van de luchtfoto’s op een schaal waarbij
voldoende kleine elementen ontstaan (in sommige gevallen slechts 2-3 pixels) levert een
te lange processing tijd op om tot een werkbare methode te komen. Bovendien leveren
dusdanig kleine segmenten weinig meerwaarde ten opzichte van pixel-based classificaties.
Daarom wordt deze techniek voor de detectie van bult-slenk complexen niet geschikt
geacht.
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Figuur 4-4

4.3.3

Uitsnede van een deel van de segmentatie (segm.schaal 70) van het Wooldse
veen (deel met goed ontwikkelde hoogveenbulten). Segmenten bevatten op deze
schaal door het zeer lokale voorkomen van veenmos-bulten en -slenken meerdere
typen. Kleinere segmenten worden eerder in de hoge vegetaties aangemaakt door
het grotere contrast door schaduwwerking.

Object Based Image Analysis dronebeeld
Om te testen of Object Based Image Analysis (OBIA) wel mogelijk zou zijn met hogere
resolutiebeelden, is een extra analyse uitgevoerd op het dronebeeld van de Parrot Sequoia
voor het Wooldse veen. Dit leverde inderdaad veel betere resultaten op. De bulten zijn
vrijwel altijd afgesplitst van de omliggende vegetatie, vaak wel opgesplitst in meerdere
segmenten. Blijkbaar is de variatie in reflectie binnen en tussen bulten vrij groot. Dit komt
vrijwel zeker door de vaatplanten die boven de veenmossen uitsteken; soms zijn
veenmosbulten vrijwel kaal, soms vrij dicht begroeid onder meer veenbes, lavendelheide,
dophei, struikhei of witte snavelbies. Dit geeft natuurlijk een zeer verschillende reflectie.
Toch is het redelijk gelukt om de bulten in beeld te brengen op basis van dit beeld.
Kanttekening hierbij is dat de opname in een droge periode viel, waardoor de
hoogveenbulten oppervlakkig verdroogd en wit uitgeslagen waren. Deze witte reflectie
maakte ze makkelijk te detecteren. Niet alle hoogveenbulten waren echter zo wit
uitgeslagen en dit is zeker ook niet elk jaar zo, zoals blijkt uit een snelle scan van de
luchtfoto's van de afgelopen vijf jaar. Dit betreft echter normale foto's (RGB), geen nabijinfrarood. Het is dus niet zeker of deze techniek elk jaar even goed werkt; het vergt nader
onderzoek (in meerdere jaren herhalen) om vast te stellen of het als monitoringsmethode
daadwerkelijk geschikt is.

4.3.4

Discussie meest geschikte methode
Een overzicht van de bevindingen van de verschillende methoden om bult-slenkcomplexen
in beeld te brengen is weergegeven in Tabel 4.10.
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Tabel 4.10

Overzicht van de bevindingen van de verschillende methoden om bult-slenk
complexen in beeld te brengen. De methoden zijn per aspect beoordeeld als
positief (groen), matig positief (geel), matig negatief (oranje) en negatief (rood).

Gebruikte RS data
Toegepaste methode

Triplesat (4 beelden)
Supervised classificatie

Superview (2 beelden)
Supervised classificatie

Betrouwbaarheid

slecht (visuele inschatting) matig

Superview (2 beelden)
Luchtfoto's
Confidence rasters Supev. Supervised classificatie
Class.
redelijk
slecht

Luchtfoto's
OBIA

Dronefoto Parrot Sequoia
OBIA

slecht

matig

Toekomstige
databeschikbaarheid
Bewerkelijheid
gegevensinwinning
Bewerkelijkheid methode

onzeker

onzeker

onzeker

zeker: opdracht provincies zeker: opdracht provincies zeker: zelf verzamelen

geringe voorbewerking

geringe voorbewerking

geringe voorbewerking

geringe voorbewerking

Velddata training en
validatie

noodzakelijk

noodzakelijk

Kennis-intensiteit
Kosten

gemiddeld
geen

gemiddeld
geen

geen voorbewerking

inwinning noodzakelijk

methode redelijk complex, methode redelijk complex, methode redelijk complex, methode redelijk complex, methode complex,
methode redelijk complex,
specifieke software nodig specifieke software nodig specifieke software nodig specifieke software nodig specifieke software nodig specifieke software nodig
beperkt noodzalijk, kennis noodzakelijk
enkele bekende exacte
plekken met goed
ontwikkeld VM nodig
gemiddeld
gemiddeld
geen
geen

noodzakelijk

noodzakelijk

hoog
geen

hoog
gemiddeld

Doordat veenmos vegetaties niet goed betrouwbaar te detecteren zijn (vaak voorkomend
onder vaatplanten, veenmos-slenken en veenmos-bulten zijn moeilijk te onderscheiden)
zijn bult-slenk complexen ook niet goed te detecteren op basis van remote sensing data.
Betrouwbaarheid van classificatieresultaten is laag, mede doordat er weinig goede
trainingsdata voor classificatie te vinden is. Er zijn bijna geen plekken waar veenmossen
homogeen voorkomen.
Zoekgebieden voor mogelijke bult-slenk complexen zijn wel goed te identificeren met het
confidence raster uit een supervised classificatie met maar één type als trainingsset. De
benodigde inspanning voor het verzamelen van velddata is beperkt (enkele exacte locaties
met goed ontwikkelde bult-slenk complexen). Het classificatieresultaat geeft vervolgens
een indicatie van gebieden die spectraal gezien sterk overeen komen met de bekende
locaties van bult-slenk complexen. Dit resultaat kan gebruikt worden om gerichter te
zoeken naar eventuele andere bult-slenk complexen, dus als efficiëntie- en kwaliteitsslag
voor veldonderzoek. Met name in moeilijk toegankelijke terreinen zoals hoogveengebieden
zijn niet alle terreindelen even goed bekend bij beheerders en kan deze techniek wellicht
helpen bij het tijdig vaststellen van plekken waar bult-slenk complexen ontstaan.

4.4

Monitoring opslag van bomen en struiken
Om de resultaten van de hoogtemodellen te kunnen toetsen is ervan uitgegaan dat de
Ricopter data de waarheid het meest benadert, omdat dit de meest nauwkeurige data is
die het diepst doordringt in de vegetatie. Validatie van resultaten is dan ook gedaan op
basis van het hoogtemodel van de Ricopter data.
Voor de vergelijking van de hoogtemodellen is een raster gemaakt met cellen van 10 x 10
meter. Voor elke cel is het percentage opslag bepaald per hoogtemodel, waarbij het
percentage opslag voor Ricopter leidend is. Voor de vergelijking tussen de resultaten uit
de verschillende databronnen zijn de berekende percentages opslag per databron in
scatter-plots uitgezet tegen de percentages opslag op basis van de Ricopter. Hierbij zijn
alleen de rastercellen meegenomen binnen de open vegetatie (struweel en bos zijn buiten
beschouwing gelaten). De kaarten waarin de berekende percentages opslag uit de
verschillende data bronnen met elkaar worden vergeleken zijn opgenomen in Bijlage VII
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4.4.1

Ricopter LIDAR
Een voorbeeld van een 3d weergave van de gemeten laserpunten (xyz) uit de Ricopter
data is weergegeven in Figuur 4-5. De berekende vegetatiehoogte uit deze laserpunten is
vervolgens vertaald naar een raster met een resolutie van 50x50 cm. Een uitsnede van het
Wooldse Veen, met een voorbeeld van het resultaat is weergegeven in Figuur 4-6. Een
visuele vergelijking van dit beeld met de luchtfoto laat zien dat vrijwel iedere boom en struik
in grote mate van detail in beeld gebracht wordt met deze (dure) methode. Daarom
gebruiken we de Ricopter data als validatieset voor de overige methodes.

4.4.2

Figuur 4-5

Voorbeeld van een 3d weergave van de gemeten laserpunten uit de Ricopter data.
Links de punten die tot maaiveld gerekend worden, rechts de vegetatie die boven
het maaiveld uitsteekt.

Figuur 4-6

De berekende opslag (links) van een deel van het Wooldse Veen op basis van de
Ricopter data, opgedeeld in twee hoogteklassen. Rechts de recentste luchtfoto.

AHN3
In Figuur 4-7 zijn de berekende percentages opslag op basis van AHN3 uitgezet tegen de
percentages opslag op basis van Ricopter data. Voor het Wooldse Veen is het percentage
opslag uit AHN3 veel lager dan de opslag uit de Ricopter data. De resultaten voor het
Korenburgerveen komen beter overeen. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden
is dat er ongeveer 2,5 jaar tijdsverschil zit tussen de opname van AHN3 (februari 2018) en
de Ricopter (juli 2020).
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Een toename van opslag (punten onder de lijn) kunnen dus verklaard worden uit groei en
uit nieuwe opslag in die periode. Een afname van opslag (punten boven de lijn) kunnen
dus mede verklaard worden door de beheermaatregelen die in de tussenliggende periode
zijn genomen. Dit heeft zeker een grote invloed gehad op de bedekking van opslag. Een
andere mogelijke oorzaak van de verschillen is dat de AHN3 in de winterperiode is
ingewonnen. In de winterperiode, wanneer de opslag niet in blad staat, kunnen alleen de
takken en stammen worden gedetecteerd. Door de relatief lage punt-dichtheid van AHN3
(ca 8 laserpunten per m2), in combinatie met de bladloze opslag worden waarschijnlijk met
name de jonge (lagere) opslag niet altijd goed gedetecteerd.

Figuur 4-7

De berekende opslag op basis van AHN3, uitgezet tegen de berekende opslag op
basis van Ricopter data.

Een vergelijking tussen opslag kaarten van verschillende AHN opnamen is echter wel goed
mogelijk. Absolute bedekkingspercentages van opslag geven wellicht een onderschatting
maar toename in opslag kan hiermee wel goed worden gedetecteerd. De berekende
percentages opslag per 10x10m gridcel uit AHN2 (2010) en AHN3 (2018) zijn als kaart
opgenomen in Bijlage VIII. Ter illustratie is de vergeljiking tussen AHN2 en AHN3 nader
uitgewerkt in §5.5.

4.4.3

DJI Phantom 4 opnamen
Voor het hoogtemodel uit de DJI Phantom 4 opnamen is vooral voor het Wooldse veen een
duidelijk correlatie te zien met de Ricopter data (zie Figuur 4-8 en Figuur 4-9). Ondanks
dat er voor de analyse gebruik is gemaakt van het maaiveld van de AHN3 en de
hoogtemeting iets minder nauwkeurig is dan die van de Ricopter, geeft de berekende
opslag op basis van DJI Phantom 4 opnamen een goede weergave van de werkelijke
opslag. Voor het Korenburgerveen is de correlatie een stuk minder. De verklaring hiervoor
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is dat de correctie van de DJI naar werkelijke maaiveldhoogte (§3.5.2) erg moeilijk was in
het Korenburgerveen. Voor deze correctie zijn een paar locaties nodig in het hoogtemodel
waarvan zeker is dat het om het maaiveld gaat (b.v. een kale plek, verharding, zeer lage
vegetatie) en deze waren in het Korenburgerveen onvoldoende aanwezig. Om dit soort
problemen in de toekomst te voorkomen moeten grondmetingen van daadwerkelijke
hoogte verricht worden of kan een RTK gecorrigeerd type drone gebruikt worden voor de
opnamen zodat de hoogtemodellen zonder verdere correctie de juiste hoogte weergeven.

4.4.4

Figuur 4-8

De berekende opslag van een deel van het Wooldse Veen op basis van de DJI
Phantom 4 foto’s, opgedeeld in twee hoogteklassen.

Figuur 4-9

De berekende opslag op basis van DJI Phantom 4 opnamen, uitgezet tegen de
berekende opslag op basis van Ricopter data.

Vegetatiekartering
Om tot een vergelijking tussen de veldkartering en de Ricopter data te komen zijn de
vegetatievlakken als eenheid voor vergelijking genomen en is per vlak het percentage
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opslag op basis van Ricopter data bepaald. Vervolgens zijn deze uitgezet in een scatterplot met het opslag percentage dat per vlak is bepaald in het veld (zie Figuur 4-10).
Uit deze analyse wordt duidelijk dat er weinig verband is tussen de opslag percentages uit
de twee verschillende methoden. Achteraf bleek dat in het Wooldse Veen in de korte
periode tusse de Ricopter-opname (juli 2020) en de veldkartering (oktober 2020) veel
opslag is verwijderd. Dit ligt dus niet aan de data of analysemethode.
Het verschil in het Korenburgerveen tussen Ricopter en veldkartering is echter ook vrij
groot, zonder dat daar een directe verklaring voor is. In veel vlakken is het percentage
opslag in de veldkartering van Berglinde erg laag of zelfs 0%, waar op basis van de
Ricopter data hoge percentages opslag zijn bepaald en ook op de luchtfoto zijn de
boompjes duidelijk te zien. Wij hebben hier dan geen goede verklaring voor behalve dat
deze opslag tijdens de veldkartering maar matig is genoteerd.

Figuur 4-10

4.4.5

De vastgestelde opslag uit de veldkartering, uitgezet tegen de berekende opslag
op basis van Ricopter data.

Discussie meest geschikte methode
Een overzicht van de bevindingen van de verschillende methoden om opslag in beeld te
brengen is weergegeven in Tabel 4.11.
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Tabel 4.11

Overzicht van de bevindingen van de verschillende methoden om opslag in beeld
te brengen. De methoden zijn per aspect beoordeeld als positief (groen), matig
positief (geel), matig negatief (oranje) en negatief (rood).

Gebruikte RS data
Toegepaste methode
Betrouwbaarheid
Toekomstige databeschikbaarheid

AHN3
classificatie hoogtemodel
goed
vrij zeker: opname interval wordt
verhoogd naar elke 3 jaar
Bewerkelijheid gegevensinwinning data gratis te downloaden
Bewerkelijkheid methode

eenvoudig te automatiseren

Velddata training en validatie
Kennis-intensiteit
Kosten

Niet nodig
laag
geen

RiCopter Lidar
classificatie hoogtemodel
zeer goed
zeker: zelf verzamelen

DJI Phantom 4
classificatie hoogtemodel
zeer goed
zeker: zelf verzamelen

inwinning door gespecialiseerd bedrijf inwinning relatief eenvoudig en snel te
doen met consumenten drone
inwinning bewerkelijk, verwerking data inwinning beelden noodzakelijk, drone
met specifieke software
en specifieke software benodigd
Niet nodig
zeer hoog
hoog

Niet nodig
vrij hoog
gemiddeld

Voor de monitoring van mate van opslag in open vegetatie geven de berekende
percentages opslag op basis van AHN-data voldoende nauwkeurigheid. Deze vrij
beschikbare data is eenvoudig te bewerken tot ruimtelijke kaarten met percentages opslag,
desgewenst gesplitst naar hoogteklassen. Hoewel de berekende percentages opslag
wellicht een onderschatting geven van werkelijke opslag percentages (door winteropname
en beperkte puntdichtheid) zijn ontwikkelingen in opslag op basis van verschillende AHN
opnames goed te volgen. Met een toekomstig opname interval van elke 3 jaar biedt dit een
goede basis om effecten van beheer in beeld te brengen.
Als een hoger tijdsinterval gewenst is kan via een relatief eenvoudige consumentendrone
zoals een DJI Phantom 4 een betrouwbaar actueel beeld van de opslag worden gegeven.
Een gebied als het Wooldse Veen is in ongeveer een uur in te vliegen, de verwerking tot
opslagkaarten kan daarna relatief eenvoudig worden gedaan. Wel wordt geadviseerd om
dan met een RTK gecorrigeerd model te werken zodat rechtstreeks de juiste absolute
hoogte wordt gemeten.
De genoteerde opslag uit veldkarteringen lijken minder geschikt om de mate van opslag
nauwkeurig te kunnen monitoren. Naast dat de schaal vrij grof is (vlakken) worden de
toevoegingen ook altijd consequent genoteerd en de geschatte percentages wijken in veel
gevallen behoorlijk af van de gemeten percentages opslag op basis van Ricopter data.
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5 Conclusies en advies
5.1

Inleiding
De doelstelling van het project was om monitoringsmethoden op basis van Remote
Sensing te ontwikkelen voor de volgende themakaarten:
1. bedekking met pijpenstrootje en veenmos;
2. ontwikkeling hoogveenvoming door detectie van bult-slenkpatronen
3. bedekking opslag van bomen en struiken.
Dit hoofdstuk bevat per onderdeel ons advies voor de meest optimale monitoringsmethode.
De optimale monitoringsmethode is soms echter afhankelijk van specifieke wensen of
omstandigheden (bijvoorbeeld de gewenste frequentie of nauwkeurigheid). Voor het
onderdeel opslag van bomen en struiken is daarom naast een standaardmethode ook een
alternatieve methode opgenomen. In dit hoofdstuk wordt de voorgestelde methode beknopt
beschreven door middel van een tabel en een toelichtende tekst. Voor de details van de
methoden wordt verwezen naar de bijlagen.

5.2

Voorgestelde monitoringsmethode bedekking pijpenstrootje en veenmos
Voorgestelde methode en betrouwbaarheid
Voor de monitoring van de bedekking van pijpenstrootje en veenmossen stellen wij voor
een supervised classificatie uit te voeren op beelden van de Superview satelliet (Tabel 5.1).
Deze methode heeft voor pijpenstrootje een zeer goede betrouwbaarheid. Voor
veenmossen is de betrouwbaarheid redelijk; dominanties van veenmos (op schaal van
ongeveer 0,5 m2) worden goed gedetecteerd, maar lagere bedekkingen die (deels) schuil
gaan onder heide of pijpenstrootje niet. Hoewel de methode dus niet perfect is, is de
informatie toch waardevol; in goed ontwikkelde (delen van) hoogvenen moet veenmos
immers over flinke oppervlaktes domineren.
Frequentie
De satellietbeelden zijn in principe jaarlijks beschikbaar (wolkenvrije beelden in goede
seizoen) en ons voorstel is om de beelden van alle jaren te analyseren, ook als de
beleidsvraag niet om die frequentie vraagt. Dit heeft als grote voordeel dat het effect van
een relatief droog of nat jaar enigszins wordt uitgemiddeld en de relatieve meerkosten zijn
waarschijnlijk beperkt indien de analyse van meerdere jaren geclusterd worden in één
opdracht.
Kosten
Deze satellietbeelden worden op dit moment kosteloos beschikbaar gesteld door de
Netherlands Space Office. De beelden blijven in de toekomst zeker beschikbaar, maar
NSO geeft geen garanties dat deze gratis blijven. De kosten voor inwinning zijn dus
momenteel beperkt tot de inwinning van de ground truth; ongeveer een dag veldwerk voor
een gebied van 100 ha. Het is waarschijnlijk niet nodig het veldwerk jaarlijks te herhalen
als het gebied niet snel veranderd.
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Bewerking en eindproduct
De bewerkingsstappen bestaan uit het selecteren van geschikte satellietbeelden
(wolkenvrij, juiste seizoen), het perfect passend maken op het gebied en het controleren
en classificeren van de velddata en vervolgens het uitvoeren van een supervised
classificatie (zie bijlage XI voor een uitgebreide methodebeschrijving). Het eindproduct
bestaat uit een kaart met de bedekking van pijpenstrootje, respectievelijk de bedekking van
veenmosdominanties. Het aggregatieniveau van de kaart kunnen gridcellen zijn (vanaf 1
m2), maar ook perceelsniveau, vegetatievlakniveau of zelfs (deel)gebiedsniveau.
Tabel 5.1.

Voorgestelde monitoringsmethode pijpenstrootje en veenmos

Onderdeel

Monitoring pijpenstrootje

Monitoring veenmossen

Naam methode en data

Supervised classificatie van
Superview satellietbeeld

Supervised classificatie van
Superview satellietbeeld

Betrouwbaarheid

Zeer goed

redelijk (goed voor dominanties)

Brondata

data gratis te downloaden

data gratis te downloaden

Frequentie

In principe jaarlijks afhankelijk
wolkenvrije beelden

In principe jaarlijks afhankelijk
wolkenvrije beelden

Toekomstige
databeschikbaarheid

vrij zeker, mogelijk wel kosten in vrij zeker, mogelijk wel kosten in
toekomst
toekomst

Velddata (voor training en
validatie)

noodzakelijk

noodzakelijk

Kosten inwinning

1d voor gebieden <100ha
(gecombineerd)

1d voor gebieden <100ha
(gecombineerd)

Voorbewerking ruwe data

Beeldselectie, georefereren

Beeldselectie, georefereren

Voorbewerking velddata

controle van ligging, spectrale
eigenschappen en type

controle van ligging, spectrale
eigenschappen en type

Bewerking en analyse

Supervised classification

Supervised classification

Aggregatie en presentatie

Bedekking pijpenstrootje

Bedekking veenmosdominantie

XI

XI

Gegevensinwinning

Voorbewerking

Analyse en presentatie

Bijlage methodebeschrijving

5.3

Voorgestelde monitoringsmethode bult-slenkpatronen
Voorgestelde methode en betrouwbaarheid
Het bleek niet mogelijk om een echt betrouwbare methode te vinden voor de monitoring
van hoogveenvorming door detectie van bult-slenkpatronen. Omdat veenmosvegetaties
van hoogveenslenken op grote schaal voorkomen, lag de focus op het vinden van de
bulten. Deze bleken echter spectraal veel te lijken op andere vegetaties (slenken, maar
ook heides) waardoor dit veel vals positieve en vals negatieve waarnemingen oplevert.
Desondanks stellen wij monitoringsmethode voor, omdat de meest betrouwbare methode
voor bulten gebruikt maakt van dezelfde beelden en voorbewerkingsstappen als de
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monitoring van pijpenstrootje en veenmos. De relatief kleine tijdsinvestering voor de
analyse van de hoogveenbulten is dan ons inziens zeker de moeite waard.
Het betreft dus wederom een supervised classificatie op beelden van de Superview
satelliet (Tabel 5.1), met de aanvulling dat het hier gaat om een "single end member
confidence raster". De methode is uitgebreid beschreven in Bijlage XII. Dit levert een kaart
met de kans op voorkomen van hoogveenbulten (hoge kans tot lage kans). Vanwege de
onzekerheid moet deze kaart getoetst worden met een gericht veldbezoek; maar dit kan
bijvoorbeeld gecombineerd worden met de Natura2000-veldbezoeken van beheerder en
provincie.
Tabel 5.2.

Voorgestelde monitoringsmethode pijpenstrootje en veenmos

Onderdeel

Monitoring Bult/slenkcomplexen

Naam methode en data

Supervised classificatie van Superview satellietbeeld;
confidence raster single end member

Betrouwbaarheid

redelijk

Gegevensinwinning
Brondata

data gratis te downloaden

Frequentie

In principe jaarlijks afhankelijk wolkenvrije beelden

Toekomstige databeschikbaarheid

vrij zeker, mogelijk wel kosten in toekomst

Velddata (voor training en validatie)

noodzakelijk

Kosten inwinning

1d voor gebieden <100ha (gecombineerd)

Voorbewerking
Voorbewerking ruwe data

Beeldselectie, georefereren

Voorbewerking velddata

controle van ligging, spectrale eigenschappen en type

Analyse en presentatie
Bewerking en analyse

Supervised classification; confidene raster single end
memebr

Aggregatie en presentatie

Zoekgebieden Bultslenken

Bijlage methodebeschrijving

5.4

XII

Voorgestelde monitoringsmethode opslag van bomen en struiken
Voorgestelde methoden, betrouwbaarheid en frequentie
Voor de monitoring van opslag van bomen en struiken worden twee methoden aanbevolen;
een standaardmethode en een alternatieve methode voor die gevallen waarin een hogere
nauwkeurigheid, frequente nodig is, of waarin de informatie actueel moet zijn.
Voor de standaard monitoring van opslag in open vegetatie geven de berekende
percentages opslag op basis van AHN-data voldoende nauwkeurigheid. Deze vrij
beschikbare data is eenvoudig te bewerken tot ruimtelijke kaarten met percentages opslag.
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De berekende percentages opslag zijn een onderschatting door de beperkte puntdichtheid
en de winteropname (bladloos seizoen), maar ontwikkelingen in opslag worden goed
weergegeven. Met een toekomstig opname interval van elke 3 jaar biedt dit een goede
basismonitoring om successie en de effecten van beheer in beeld te brengen. Nadeel is
wel dat het moment van opname niet gekozen kan worden en dat de gegevens pas één
tot twee jaar na opname beschikbaar zijn. Er zijn dus nooit actuele kaarten. Als een hogere
betrouwbaarheid, frequentie of simpelweg actuelere informatie gewenst is in een specifiek
gebied, kan met een relatief eenvoudige drone, zoals een DJI Phantom 4 RTK, een
betrouwbaar actueel beeld van de opslag worden ingewonnen.
Bewerking en eindproduct
De beelden van beide methodes kennen een eenvoudige voorbewerking en worden
uiteindelijk omgezet naar een kaart met een percentage opslag. Het aggregatieniveau van
de kaart kan gridcel zijn, maar ook perceelsniveau, vegetatievlakniveau of zelfs
(deel)gebiedsniveau. In de volgende paragraaf wordt een voorbeelduitwerking
weergegeven. De methode is uitgebreid en herhaalbaar beschreven in Bijlage XIII.
Tabel 5.3.

Voorgestelde monitoringsmethodes opslag bomen en struiken. De belangrijkste
verschillen tussen de methodes zijn rood gedrukt.

Onderdeel

Standaardmethode

Alternatief

Naam methode en data

Classificatie van AHNbeelden

Classificatie van
dronebeelden

Betrouwbaarheid

voldoende

goed tot zeer goed

Brondata

gratis te downloaden

inwinning met relatief
eenvoudige drone

Frequentie

inwinning 1x/3jaar, pas 2 jaar jaarlijks, snel beschikbaar
na inwinning beschikbaar

Toekomstige databeschikbaarheid

vrij zeker

zeker

Velddata (voor training en validatie)

geen

geen

Kosten inwinning

geen

0,5 dag voor gebieden <100ha

Voorbewerking ruwe data

puntenwolken omzetten naar
grid

dsm/dtm maken

Voorbewerking velddata

nvt

nvt

Bewerking en analyse

classificatie hoogtemodel

classificatie hoogtemodel

Aggregatie en presentatie

Bedekking per hoogteklasse

Bedekking per hoogteklasse

XIII

XIII

Gegevensinwinning

Voorbewerking

Analyse en presentatie

Bijlage methodebeschrijving
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5.5

Voorbeeld uitwerking; opslag in het Wooldse veen in 2010 en 2018
Om een indruk te geven van de mogelijke uitwerking van de gegevens, is één methode
nader uitgewerkt. Er is gekozen voor de bosopslag in het Wooldse Veen op basis van AHNbeelden, omdat hiervoor gegevens uit twee meetjaren beschikbaar zijn. Voor pijpenstrootje
en veenmos zijn dus vergelijkbare uitwerkingen denkbaar.
Het primaire resultaat zijn kaarten met bedekking van opslag (tussen ongeveer 1 en 3,5
meter) en struweel en bos (boven de 3,5 meter, verder kortweg bos genoemd), zoals
opgenomen in Bijlage VIII. Deze kaarten zijn van elkaar afgetrokken tot verschilkaarten
(Figuur 5-1). Het Wooldse veen is vervolgens opgeknipt in elf deelgebieden. Daarbij zijn
gebieden waar op basis van de resultaten veel opslag aanwezig was, gesplitst van
gebieden waar dat niet het geval was. Van deze deelgebieden zijn grafieken gemaakt
(Figuur 5-2). De methode heeft dus als voordeel dat de grenzen tussen deelgebieden
achteraf bepaald kunnen worden (rekening houdend met de resultaten), terwijl bij een
veldkartering dit achteraf niet meer gewijzigd kan worden.

Figuur 5-1

Het verschil tussen de bedekking in 2010 (AHN2) en 2018 (AHN3) in het Wooldse
Veen. Links de opslag (1-3,5 meter), rechts de struik- en boomlaag (> 3,5 m). De
in de tekst genoemde gebieden zijn aangeduid met een nummer.

In het Wooldse veen is tussen 2010 en 2018 (vooral winter 2012/2013) bos gekapt in
gebieden 1, 2, 5, 6, 8 en 9. Meestal zijn enkele overstaanders of boomgroepjes gespaard,
daardoor verdwijnt niet al het bos in de grafieken. Bij het kappen is meestal ook de opslag
verwijderd (indien aanwezig want hoogveenbos heeft meestal weinig struiklaag). Alleen in
gebied 2 is op de luchtfoto van 2013, net na de kap, veel opslag te zien. Dit is dan ook het
gebied dat het snelst is dichtgegroeid; in 2018 is 20% opslag aanwezig. In gebied 1, 8 en
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9 is 5-10% met opslag bedekt en alleen de gebieden 5 en 6 is tot 2018 weinig opslag
ontstaan. In het zuidwesten van gebied 1 staat de opslag in banen, hetgeen samen lijkt te
hangen met hoge ruggen in het veen. Dit alles geeft inzicht in de duurzaamheid van de
kap; deze lijkt beter op natte gronden en als jonge opslag bij boskap wordt meegenomen.

Figuur 5-2

De bedekking van opslag (1-3,5,m) en bomen (>3,5m) in 2010 (AHN2) en 2018
(AHN3) per deelgebied in het Wooldse Veen.

Ook buiten de bossen (3, 4, 7 en 11) laten ook interessante trends zien. Gebied 3 dreigt
dicht te groeien; de opslag is in acht jaar verdubbeld van 10 naar 20% (tijd voor een
beheerkeuze!). In de gebieden 4 en 11 is juist heel weinig opslag aanwezig in beide
periodes en dit neemt ook niet toe; dit hangt vrijwel zeker samen dat dit de natste stukken
van het Wooldse veen zijn.
In gebied 7 klopt de opslagkaart niet helemaal. Er is hier wat bos verdwenen met de kap
van het aangrenzende bos (gebied 8), maar tegelijkertijd is aan de oostkant opslag
toegenomen. Dit is goed zichtbaar op de luchtfoto, maar wordt niet goed weergegeven op
in het AHN (en dus ook niet op de verschilkaart). Dit komt waarschijnlijk doordat deze lage
loofbosopslag op een rug in het landschap staat, waardoor de maaiveldhoogte een
belangrijke rol gaat spelen. Dit is een goede illustratie van de onzekerheid van de AHN; de
grote lijn klopt maar op details zijn er tekortkomingen.
Deze uitwerking op hoofdlijnen geeft al aardig inzicht in de mogelijkheden. De grens van
3,5 meter kan op een andere hoogte worden gelegd of er kunnen meerdere grenzen
worden opgenomen, bijvoorbeeld 2 en 8 meter, afhankelijk van de vraag. Dit is een groot
voordeel van de methode ten opzichte van een vegetatiekartering, waarbij die keuze vooraf
moet worden gemaakt. Een nadeel is dat opslag lager dan een meter niet detecteerbaar
is, omdat dit interfereert met andere vegetatie, met name pijpenstrootje. Een andere
mogelijkheid is om binnen elk deelgebied te kijken naar de ontwikkelingen per pixel en
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deze te classificeren in (bijvoorbeeld) nieuwe opslag (gras -> opslag), groei (opslag met
hoogtetoename 1-2 m), sterke groei (opslag met hoogtetoename >2m) of kap/afname
(verdwijnen bos of opslag). Met name indien het AHN straks elke drie jaar verschijnt, kan
dit helpen om de ontwikkelingen in het gebied nog beter te duiden.
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7 Verklaring termen en afkortingen
Acrotelm: Bovenste laag van een levend hoogveen bestaande uit nog levende en recent
afgestorven veenmossen, met specifieke hydrologische eigenschappen waardoor de
waterstand in het systeem stabiel blijft.
AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland, gemaakt met een LIDAR.
Endmember: De verschillende klassen die binnen een pixel worden onderscheidden bij de
techniek Spectral Unmixing.
Ground truth: Letterlijk: "grond waarheid": de op de grond verzamelde informatie, die gebruikt
wordt om de remote sensing gegevens te duiden, te kalibreren en te valideren. Bijvoorbeeld
vegetatie-opnames.
Hyperspectraal: Beeld met 10-1000 (zeer smalle) spectrale banden, meestal zowel zichtbaar als
onzichtbaar licht.
LIDAR: Light (of laser) Imaging Detection And Ranging is een vorm van actieve Remote Sensing
die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door de reflectie van uitgezonden
laserpulsen. Het AHN is met behulp van LIDAR gemaakt.
Multispectraal: Beeld met 2 tot 10 spectrale banden, bijvoorbeeld RGB
NDVI: De normalized difference vegetation index wordt berekend door de verhouding tussen NIR
en rood licht en is een uitstekende maat voor de hoeveelheid levende vegetatie. Kale grond
heeft een NDVI rond de 0, tropisch regenwoud rond de 1.
NIR: Afkorting van Nabij Infra Rood, het deel van het infrarode spectrum dat dicht bij het zichtbare
(rode) licht zit. Vegetaties weerkaatsen vaak veel nabij infrarood licht uit en dit spectrum is dan
ook zeer relevant voor Remote Sensing onderzoek naar vegetatie.
Object Based Image Analysis: Classificatietechniek van Remote Sensing beelden waarbij niet
afzonderlijke pixels worden bekeken, maar aaneengesloten groepen van pixels worden
gegroepeerd tot objecten. Hierdoor worden ruimtelijke patronen zoals schaal, vorm etcetera
meegenomen in de classificatie.
Panchromatisch: Beeld met maar 1 kleur (zwart-wit)
PAS: Programma Aanpak Stikstof, zie: pas.natura2000.nl/
PS: Afkorting van Pijpenstrootje
PQ: Permanent Kwadraat, een vegetatieplot die bij herhaling wordt opgenomen en waarvan de
locatie is vastgelegd door middel van nauwkeurige GPS en/of markeringen in het veld.
RADAR: RAdio Detection And Ranging is een vorm van actieve Remote Sensing die de afstand tot
een object of oppervlak bepaalt door de reflectie van (zelf uitgezonden) radiogolven. RADAR is
bekend van de luchtvaart en er bestaat ook grondradar.
RedEdge: Een deel van lichtspectrum tussen het rode en nabij-infrarode spectrum
RGB: Beeld met drie kleuren: Rood Groen Blauw, de drie kleurenspectra van een traditionele
(lucht)foto.
Spectral unmixing: Techniek waarbij voor elke (gemengde) pixel de abundantie van meerdere
soorten of vegetatietypen wordt geschat (de endmembers). De uitkomst vormt dus een lijst met
vegetatietypen en percentages per pixel.
Supervised classificatie: Techniek om een RS-beeld te classificeren in eenheden (vlakken) op
basis van een door de gebruiker aangeleverde trainingsset met bekende vegetaties.
Thermisch: Beeld met 1-2 banden uit het warmtegevoelige infrarode spectrum.
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Unsupervised classificatie: Techniek waarbij een RS-beeld op basis van statistische
clusteringtechnieken wordt ingedeeld in eenheden (vlakken), zonder dat de gebruiker daarbij
ingrijpt (letterlijk: zonder toezicht)
VM: Afkorting van Veenmos
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Bijlage I Kaarten veldopnamen

Hoogveenherstel in (satelliet)beeld, toepassing van Remote Sensing in het Wooldse - en Korenburgerveen

60

Hoogveenherstel in (satelliet)beeld, toepassing van Remote Sensing in het Wooldse - en Korenburgerveen

61

Bijlage II Kaart overzicht droneopnamen
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Bijlage III Analyses spectrale eigenschappen
vegetatieopnamen

Verloop reflectiewaarden van de belangrijkste vegetatieklassen op basis van Triplesat
beelden van 2 mrt, 7 mei, 2 aug en 6 okt 2018.
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Verloop reflectiewaarden van de belangrijkste vegetatieklassen op basis van Superview
beelden van 1 apr en 24 juli 2019.
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Bijlage IV Resultaten unsupervised classificatie
Bijlage IVa: Zoekgebieden Meddoose Veen en Wooldse Veen geclassificeerd in 48
klassen. Elke klasse vertegenwoordigd een groep pixels die op basis van de reflecties in
de verschillende banden de grootste gelijkenis vertonen.
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Bijlage IVb: Klassen uit de unsupervised classificaties ingedeeld in 7 klassen. Elke klasse
vertegenwoordigd een groep pixels die op basis van de reflecties in de verschillende
banden de grootste gelijkenis vertonen.
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Bijlage V Resultaten supervised classificaties
Bijlage Va: Supervised classificatie resultaat op basis van Triplesat beelden
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Bijlage Vb: Supervised classificatie resultaat op basis van Superview beelden
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Bijlage Vc: Supervised classificatie resultaat op basis van luchtfoto’s 2019
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Bijlage Vd: Supervised classificatie resultaat op basis van de Parrot Sequoia drone beelden
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Bijlage VI Confidence rasters
Bijlage VIa Confidence raster van een maximum likelyhood classificatie van Superview
beelden met uitsluitend trainingsdata van Veenmos-bult locaties
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Bijlage VIb Confidence raster van een maximum likelyhood classificatie van Superview
beelden met uitsluitend trainingsdata van pijpenstrootje locaties
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Bijlage VII Vergelijking opslag verschillende
databronnen
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Bijlage VIII Opslag op basis van AHN2 en AHN3
Bedekkingspercentages van opslag (ongeveer 1-3,5m) en struweel en bos (> 3,5m) van
het Korenburgerveen en het Wooldse veen in 2010 (AHN2) en 2018 (AHN3).
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Bijlage IX Kaarten vergelijking veldkartering met
classificaties
Kaarten van het Meddoose Veen en het Wooldse Veen waarin de bedekkingen vanuit de
verschillende classificaties van Pijpenstrootje en Veenmossen op vlakniveau wordt
vergeleken met de bedekkingen uit de veldkartering.
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Bijlage X Grafieken vergelijking veldkartering
met classificaties
Grafieken van het Meddoose Veen (KV) en het Wooldse Veen (WV) waarin de
bedekkingen vanuit de verschillende classificaties van Pijpenstrootje en Veenmossen op
vlakniveau wordt vergeleken met de bedekkingen uit de veldkartering. Per grafiek is in de
grafiektitel genoteerd om welke vegetatie en om welke classificatie het gaat.
Bedekkingen vanuit de classificaties zijn op de verticale as te zien, bedekkingen uit het
veld op de horizontale as.
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Bijlage XI Voorgestelde monitoringsmethode
pijpenstrootje en veenmos
Gegevensinwinning
Brondata: De voorgestelde techniek maakt gebruik van Superview satellietbeelden die
gratis te downloaden zijn via https://www.satellietdataportaal.nl/. Na het aanmaken van een
account kunnen hier de satellietbeelden gedownload worden door op het beoogde
studiegebied een punt of vlak in te tekenen. Op de tijdsbalk onderin beeld verschijnen alle
satellietbeelden die aan de ingestelde filtering (ruimtelijke resolutie, wolkenfiltering, periode)
voldoen. Kies bij het downloaden van het satellietbeeld voor de optie ‘RGBI 11bit RD Ortho
0.5m’. De uitgewerkte methode in deze rapportage is gebaseerd op een classificatie van
twee verschillende beelden (1 april en 24 juli). Voor pijpenstrootje is het van belang om
minimaal één beeld uit het vroege voorjaar te gebruiken (periode 1 februari tot half april),
en één beeld uit het groeiseizoen (juni, juli, augustus). Het gebruik van meer wolkenvrije
beelden verspreid over het jaar kan leiden tot nog betere classificatieresultaten. De periode
waarbinnen de beelden geselecteerd worden moet wel dusdanig kort zijn dat er geen grote
veranderingen zitten tussen het eerste en het laatste beeld (door bijvoorbeeld grootschalig
beheer of successie). Een periode van een maximaal een jaar kan hier worden
aangehouden als richtlijn.
Velddata: Er zijn veldgegevens (groundtruth) nodig voor de training van de classificatie en
de validatie van de resultaten. Voor een gebied van ca 100 ha kunnen in één dag
voldoende gegevens worden verzameld voor een betrouwbaar resultaat. In het veld
worden zo veel mogelijk locaties vastgelegd met dGPS (afwijking maximaal 20 cm) waar
een soort homogeen voorkomt. In het midden van deze locaties wordt het punt vastgelegd
en wordt de soort en de straal waarbinnen de vegetatie homogeen voorkomt (minimum
bedekking 80%) genoteerd. Opnamelocaties moeten homogeen zijn in een gebied van
minimaal 50cm in elke richting van het middelpunt. Het is belangrijk alle soorten die lokaal
dominant voorkomen op deze manier in te meten. Van belang is dat alle locaties vrij liggen;
geen overhangende bomen of struiken.
Voorbewerking
Voorbewerking ruwe data: De satellietbeelden worden gedownload als gezipte
rasterbestanden (geotiff) met 4 banden (band 1 = blauw, band 2 = groen, band 3 = rood,
band 4 = nabij infrarood). De beelden zijn reeds georthorectificeerd en panchromatisch
verscherpt. Ze liggen over het algemeen vrij nauwkeurig op de juiste locatie in het
Rijsdriehoekstelsel (EPSG:28992) geprojecteerd maar dienen qua ligging nog
gecontroleerd te worden. Hiervoor worden de beelden in ArcGIS over de actuele
landsdekkende luchtfoto heen geprojecteerd (wms via https://www.pdok.nl/geo-services//article/luchtfoto-pdok in te laden). Via de ‘georeferencing’ toolbar worden control-points
geprikt op goed herkenbare vaste objecten goed verspreid over het beeld. Prik zoveel
punten als nodig om het beeld in alle hoeken op de juiste locatie te krijgen ten opzichte van
de luchtfoto. De herprojectie gebeurt via de ‘rectify’ tool in de georeferencing toolbar.
Aangezien we de resolutie niet aanpassen (Cell Size = default waarde) kan er bij de
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resampling type gekozen worden voor ‘Nearest Neighbour’ om geen verandering van
pixelwaarden te introduceren.
Als alle te gebruiken satellietbeelden zijn gegeorefereerd kunnen ze tot één rasterbestand
worden samengevoegd met de tool ‘Composite Bands’. Voeg alle losse banden toe en sla
het nieuwe rasterbestand met alle te classificeren banden als tif bestand op.
Voorbewerking velddata: De ingemeten velddata dienen indien nodig geherprojecteerd te
worden naar Rijsdriehoekstelsel (EPSG:28992). De punten kunnen qua ligging visueel
gecheckt worden door ze over een luchtfoto te tonen in GIS. Punten die verschoven liggen
dienen buiten de analyse gelaten te worden. De punten kunnen worden omgezet naar
vlakken door de punten te bufferen met de straal waarbinnen de vegetatie homogeen
voorkomt (genoteerd in het veld). Hiervoor wordt de functie ‘Buffer’ gebruikt waarbij de
straal als ‘Distance field’ wordt gekozen.
Vervolgens wordt gekeken hoeveel punten er per vegetatieklasse beschikbaar zijn en of er
eventueel klassen samengevoegd kunnen worden die sterk op elkaar lijken. Hiervoor
kunnen de spectrale eigenschappen worden geanalyseerd door de pixelwaarden per
klasse met elkaar te vergelijken. De pixelwaarden van de verschillende banden kunnen
worden omgezet naar een tabel met de Spatial Analyst functie ‘Extract Values to Points’.
In excel kunnen nu bijvoorbeeld de pixelwaarden van de verschillende vegetatieklassen
met elkaar worden vergeleken door er boxplots of scatterplots van te maken. Opnamen
met sterk afwijkende spectrale eigenschappen kunnen hiermee ook worden geïdentificeerd
en mogelijk buiten beschouwing worden gelaten.
Voor de uitwerking in het Wooldse en Korenburgerveen zijn bijvoorbeeld struikhei en
dophei opnamen samengenomen tot één klasse. Hetzelfde geldt voor Bruine snavelbies,
snavelzegge en veenpluis.
Uiteindelijk moeten er van elke vegetatieklasse die wordt gebruikt in de trainingsset
voldoende bruikbare punten beschikbaar zijn om de klasse mee te kunnen nemen. Als
richtlijn kan 10 opnamen per vegetatieklasse worden aangehouden.
Aanmaken studiegebied:
Om de classificatie zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren is het belangrijk om de
analyse te richten op het gebied waar het werkelijk om gaat. Voor pijpenstrootje en
veenmossen is er in deze uitwerking bijvoorbeeld gericht op de open stukken vegetatie
binnen het Wooldse en Korenburgerveen. De satellietbeelden beslaan vaak een veel groter
gebied met allerlei typen landbedekking die niet in de velddata zijn opgenomen en die ook
niet relevant zijn (bebouwing, water, akkers, bos). De analyse kan op een bepaald
interessegebied worden toegespitst door in de ‘Environment Settings > Raster Analysis’
een ‘Mask’ in te stellen voor de verschillende functies die gebruikt worden. Door een
polygoon in te tekenen die alleen het interessegebied beslaat kan de analyse daarop
worden toegespitst en zullen de analyses sneller worden uitgevoerd en kan de omvang
van de resultaatbestanden beperkt blijven tot wat nodig is voor de analyse.
Analyse en presentatie
Bewerking en analyse:
De classificatie wordt uitgevoerd met een deel van de veldgegevens. Een aantal punten
zullen apart gehouden moeten worden voor validatie van de resultaten. Een methode om
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een groot deel van de veldgegevens te kunnen gebruiken voor de training, en toch robuuste
uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid is door in vier iteraties telkens 75%
van de punten te gebruiken voor training, en de overige 25% voor validatie. Hiervoor
moeten de trainingspolygonen per klasse random genummerd worden van één tot vier
(bijvoorbeeld door in een extra veld een random nummer te berekenen met de field
calculator ‘rnd()’ functie, en vervolgens de features op het random nummer te sorteren en
te nummeren). Per iteratie worden alle opnamen met een bepaald nummer apart gezet
voor validatie en worden de overige punten gebruikt als trainingsset.
De maximum likelyhood classificatie wordt vervolgens in twee stappen uitgevoerd. In de
eerste stap wordt een ‘signature file’ aangemaakt waarin de spectrale eigenschappen per
klasse worden opgeslagen. Deze stap wordt uitgevoerd met de Spatial Analyst functie
‘Create Signatures’. Kies alle te classificeren banden van het satellietbeeld en kies het
polygonen bestand met de trainingsset als ‘feature sample data’. Het veld met de
vegetatieklasse wordt opgegeven als ‘sample field’.
In de volgende stap wordt het beeld geclassificeerd met de Spatial Analyst functie
‘Maximum Likelyhood Classification’. Hierbij worden dezelfde banden van het satellietbeeld
gekozen (in dezelfde volgorde) en wordt de signature file gekozen die in de voorgaande
stap is aangemaakt.
Het deel van de veldgegevens dat niet gebruikt is als trainingsset kan nu gebruikt worden
om te valideren. De polygonen worden omgezet naar punten in dezelfde resolutie als het
satellietbeeld (eerst met de functie ‘Polygon to Raster’ waarbij de Cell Size van het
satellietbeeld wordt gekozen onder ‘Environment Settings > Raster Analysis’), daarna de
functie ‘Raster to Point’). Door deze punten te gebruiken in de functie ‘Exctract Values to
Points’ wordt aan elk punt de klasse van het geclassificeerde beeld gekoppeld en kan van
de attribuuttabel in excel een draaitabel worden gemaakt. Deze draaitabel (met veld-klasse
als rijen en classificatie-klasse als kolommen) is de ‘Confusion matrix’ zoals weergegeven
in bijvoorbeeld Tabel 4.3. Bij het uitvoeren van verschillende iteraties (zoals hiervoor
voorgesteld), kan er één confusion matrix worden opgebouwd op basis van de
validatieresultaten van alle iteraties. De vier losse classificaties kunnen dan worden
gecombineerd tot één classificatie door met de functie ‘Focal Statistics’ de vier losse
classificaties te kiezen, ‘neighbourhood settings’ op 1x1 cel te zetten en dan per pixel de
‘Majority’ te kiezen (de meest voorkomende klasse voor die pixel op basis van alle iteraties).

Aggregatie en presentatie:
Het resultaat van de classificaties is een rasterbestand met voor elke pixel de
vegetatieklasse waarin de pixel is ingedeeld op basis van de spectrale eigenschappen. Om
voor een bepaald gebied het areaal aan pijpenstrootje te berekenen kan het aantal pixels
binnen de pijpenstrootje-klasse worden opgeteld en vermenigvuldigd met het oppervlak
per pixel (in geval van Superview 50x50 cm = 0,000025 ha). Dit kan op elk gewenst
aggregatieniveau. Bijvoorbeeld op vaste blokken van 10x10 meter (om lokale
verschuivingen goed in beeld te kunnen brengen) of op beheervak niveau (om de effecten
van beheer goed te kunnen beoordelen). Het aantal cellen per aggregatie eenheid wordt
bepaald door eerst het raster te herclassificeren naar waarde 1 voor pijpenstro, waarde 0
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voor alle overige klassen (Spatial Analyst functie ‘Reclassify’) en dan Spatial Analyst
functie ‘Zonal Statistics’ uit te voeren met een polygonenbestand voor gebiedsindeling als
‘Feature Zone data’)
Voor veenmos vegetaties geldt hetzelfde. Het is wel van belang om hierbij te beseffen dat
het om het areaal gaat waarbinnen de soorten dominant voorkomen (dat wil zeggen meer
dan 80% bedekking). Stukken vegetatie waarin de soorten slechts in lage bedekkingen
voorkomen, of onder andere typen vegetatie verscholen gaan worden hiermee dus niet in
beeld gebracht.
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Bijlage XII Voorgestelde monitoringsmethode
bult-slenkcomplexen
Gegevensinwinning
Brondata: De voorgestelde techniek maakt gebruik van Superview satellietbeelden die
gratis te downloaden zijn via https://www.satellietdataportaal.nl/. Na het aanmaken van een
account kunnen hier de satellietbeelden gedownload worden door op het beoogde
studiegebied een punt of vlak in te tekenen. Op de tijdsbalk onderin beeld verschijnen alle
satellietbeelden die aan de ingestelde filtering (ruimtelijke resolutie, wolkenfiltering, periode)
voldoen. Kies bij het downloaden van het satellietbeeld voor de optie ‘RGBI 11bit RD Ortho
0.5m’. De uitgewerkte methode in deze rapportage is gebaseerd op een classificatie van
twee verschillende beelden (1 april en 24 juli). Het gebruik van meer wolkenvrije beelden
verspreid over het jaar kan leiden tot nog betere classificatieresultaten. De periode
waarbinnen de beelden geselecteerd worden moet wel dusdanig kort zijn dat er geen grote
veranderingen zitten tussen het eerste en het laatste beeld (door bijvoorbeeld grootschalig
beheer of successie). Een periode van een maximaal een jaar kan hier worden
aangehouden als richtlijn.
Velddata: Er zijn veldgegevens (groundtruth) nodig voor de training van de classificatie.
Voor een gebied van ca 100 ha kunnen in één dag voldoende gegevens worden verzameld
voor een bruikbaar resultaat. In het veld worden zo veel mogelijk locaties met hoogveen
bulten en slenken vastgelegd met dGPS (afwijking maximaal 20 cm) waar de bultvormende
veenmossen (wrattig veenmos, hoogveenveenmos) homogeen voorkomen (zonder veel
overhangende andere soorten). In het midden van deze locaties wordt het punt vastgelegd
en worden de soorten en de straal waarbinnen de vegetatie homogeen voorkomt (minimum
bedekking 80%) genoteerd. Opnamelocaties moeten homogeen zijn in een gebied van
minimaal 50cm in elke richting van het middelpunt. Van belang is dat alle locaties vrij liggen
(geen overhangende bomen of struiken).
Voorbewerking
Voorbewerking ruwe data: De satellietbeelden worden gedownload als gezipte
rasterbestanden (geotiff) met 4 banden (band 1 = blauw, band 2 = groen, band 3 = rood,
band 4 = nabij infrarood). De beelden zijn reeds georthorectificeerd en panchromatisch
verscherpt. Ze liggen over het algemeen vrij nauwkeurig op de juiste locatie in het
Rijsdriehoekstelsel (EPSG:28992) geprojecteerd maar dienen qua ligging nog
gecontroleerd te worden. Hiervoor worden de beelden in ArcGIS over de actuele
landsdekkende luchtfoto heen geprojecteerd (wms via https://www.pdok.nl/geo-services//article/luchtfoto-pdok in te laden). Via de ‘georeferencing’ toolbar worden control-points
geprikt op goed herkenbare vaste objecten goed verspreid over het beeld. Prik zoveel
punten als nodig om het beeld in alle hoeken op de juiste locatie te krijgen ten opzichte van
de luchtfoto. De herprojectie gebeurt via de ‘rectify’ tool in de georeferencing toolbar.
Aangezien we de resolutie niet aanpassen (Cell Size = default waarde) kan er bij de
resampling type gekozen worden voor ‘Nearest Neighbour’ om geen verandering van
pixelwaarden te introduceren.
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Als alle te gebruiken satellietbeelden zijn gegeorefereerd kunnen ze tot één rasterbestand
worden samengevoegd met de tool ‘Composite Bands’. Voeg alle losse banden toe en sla
het nieuwe rasterbestand met alle te classificeren banden als tif bestand op.
Voorbewerking velddata: De ingemeten velddata dienen indien nodig geherprojecteerd te
worden naar Rijsdriehoekstelsel (EPSG:28992). De punten kunnen qua ligging visueel
gecheckt worden door ze over een luchtfoto te tonen in GIS. Punten die verschoven liggen
dienen buiten de analyse gelaten te worden. Ook punten die sterk afwijkende spectrale
eigenschappen hebben ten opzichte van de andere punten binnen dezelfde klasse moten
buiten beschouwing worden gelaten. Hiervoor kunnen de pixelwaarden van de
verschillende banden kunnen worden omgezet naar een tabel met de Spatial Analyst
functie ‘Extract Values to Points’. In excel kunnen nu de pixelwaarden van de verschillende
vegetatieklassen uit de attribuuttabel met elkaar worden vergeleken door er boxplots of
scatterplots van te maken.
De punten kunnen worden omgezet naar vlakken door de punten te bufferen met de straal
waarbinnen de vegetatie homogeen voorkomt (genoteerd in het veld). Hiervoor wordt de
functie ‘Buffer’ gebruikt waarbij de straal als ‘Distance field’ wordt gekozen.
Aanmaken studiegebied:
Om de classificatie zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren is het belangrijk om de
analyse te richten op het gebied waar het werkelijk om gaat. Voor bult-slenk complexen
van veenmossen is er in deze uitwerking bijvoorbeeld gericht op de open stukken vegetatie
binnen het Wooldse en Korenburgerveen. De satellietbeelden beslaan vaak een veel groter
gebied met allerlei typen landbedekking die niet in de velddata zijn opgenomen en die ook
niet relevant zijn (bebouwing, water, akkers, bos). De analyse kan op een bepaald
interessegebied worden toegespitst door in de ‘Environment Settings > Raster Analysis’
een ‘Mask’ in te stellen voor de verschillende functies die gebruikt worden. Door een
polygoon in te tekenen die alleen het interessegebied beslaat kan de analyse daarop
worden toegespitst en zullen de analyses sneller worden uitgevoerd en kan de omvang
van de resultaatbestanden beperkt blijven tot wat nodig is voor de analyse.
Analyse en presentatie
Bewerking en analyse:
De classificatie wordt uitgevoerd met alle veldgegevens van bultvormende veenmossen.
Validatie van de resultaten is hier minder van belang omdat er geen werkelijke toekenning
van pixels naar de klasse ‘bult-slenk complexen’ wordt gemaakt, maar een indicatie wordt
gegeven in hoeverre pixels spectraal gezien lijken op bekende locaties met bult-slenk
complexen.
De voorgestelde techniek maakt gebruik van het ‘confidence raster’ uit de maximum
likelyhood classificatie van de satellietbeelden op basis van slechts één vegetatieklasse.
De maximum likelyhood classificatie wordt in twee stappen uitgevoerd. In de eerste stap
wordt een ‘signature file’ aangemaakt waarin de spectrale eigenschappen van de klasse
worden opgeslagen. Deze stap wordt uitgevoerd met de Spatial Analyst functie ‘Create
Signatures’. Kies alle te classificeren banden van het satellietbeeld en kies het polygonen
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bestand met de trainingsset als ‘feature sample data’. Het veld met de vegetatieklasse
wordt opgegeven als ‘sample field’.
In de volgende stap wordt het beeld geclassificeerd met de Spatial Analyst functie
‘Maximum Likelyhood Classification’. Hierbij worden dezelfde banden van het satellietbeeld
gekozen (in dezelfde volgorde) en wordt de signature file gekozen die in de voorgaande
stap is aangemaakt. Belangrijk is om het confidence raster van dit classificatieresultaat op
te slaan (dat is normaal gesproken een optioneel bijproduct, maar voor deze techniek draait
het om dit bestand). Het classificatieresultaat zelf is hier onbruikbaar omdat het maar uit
één klasse bestaat.
Aggregatie en presentatie:
Het resultaat van deze analyse is een ‘confidence’ rasterbestand met voor elke pixel de
mate waarin de pixel lijkt op de trainingsset met bekende bultvormende veenmossen. De
waarden zijn verdeeld in 14 klassen, waarbij pixels met de laagste waarde (1) de grootste
gelijkenis hebben met de trainingsset. In de uitgewerkte analyse voor het Wooldse en
Korenburgerveen waren alle pixels met waarde lager dan 8 in werkelijkheid ook
bultvormende veenmossen. Bij lagere waarden ontstond vaak verwarring met andere
vegetatieklassen.
Om voor een bepaald gebied de potentiële bult-slenkcomplexen te identificeren kunnen
clusters van pixels met een lage ‘confidence’ waarde worden bezocht om te kijken of hier
zich ook werkelijk bult-slenk complexen vormen. Clusters kunnen worden gemaakt door
bijvoorbeeld alle pixels met waarde lager dan 8 te herclassificeren naar waarde 1, en de
overige puixels naar waarde 0 (Spatial Analyst functie ‘Reclassify’). Vervolgens kan dit
raster worden omgezet naar een polygonenbestand (‘Ratser to Polygon’) en kunnen de
grotere clusters worden geselecteerd op basis van oppervlak (alle aaneengesloten pixels
met confidence waarde <8 vormen nu één polygoon).
De grenswaarde waarop potentiele bult-slenk complexen kunnen worden onderscheiden
zal varieren per classificatie. Bij het toevoegen van meer dan twee superview beelden kan
de classificatie mogelijk betrouwbaarder worden gemaakt en zullen de potentiele bult-slenk
complexen op basis van een lagere confidence waarden worden geselecteerd. Ook de
omstandigheden per moment van satellietopname zullen sterk van invloed zijn op het
classificatieresultaat. Voor de uitwerking van het Wooldse en Korenburgerveen waren de
veenmossen door de droogte aan de oppervlakte behoorlijk uitgedroogd en lichtten deze
vegetaties op het satellietbeeld van juli sterk op. Dit kan uiteraard van jaar tot jaar
verschillen waardoor ook de classificatieresultaten wisselend kunnen zijn.
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Bijlage XIII Voorgestelde monitoringsmethode
opslag bomen en struiken
AHN3
Gegevensinwinning
Brondata: De voorgestelde methode maakt gebruik van het AHN, gratis te downloaden op
https://esrinl-content.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?appid=a3dfa5a818174aa787392e461c80f781.
De data kan worden gedownload door op een raster-cel te klikken die overlap heeft met
het studiegebied. Vervolgens verschijnen er in het linkerpaneel de download opties van
desbetreffende raster-cel. Middels een link kan de data worden gedownload. Kies voor het
downloaden de link voor de puntenwolk, in het geval van AHN3 is dat ‘AHN3 puntenwolk’.
Velddata: de methode vereist geen velddata.
Voorbewerking
Voorbewerking ruwe data: De AHN data worden gedownload als las bestanden (.LAZ). Dit
is een puntenwolk waarbij de punten reeds op coördinaten staan en een hoogte bevatten.
Ook is er in de punten onderscheid gemaakt tussen maaiveld (class = 2) en niet-maaiveld
(class = 1). Voor het bewerken van de las data kan gebruik worden gemaakt van de ArcGIS
toolbox ‘LAStools.tbx’, deze kan worden gedownload via (https://rapidlasso.com/lastools/).
Als eerste wordt de dataset kleiner gemaakt door de dataset op te knippen met behulp van
de tool ‘lasclip’. Door de dataset kleiner te maken zal het bewerken van de data sneller en
efficiënter verlopen. Kies daarbij als output format ‘las’ en sla de output op onder een
nieuwe naam. Vervolgens kan op basis van de klasse maaiveld en niet-maaiveld een
vegetatiehoogte per punt worden berekend met de tool ‘lasheight’ uit de ArcGIS toolbox
‘LAStools.tbx’. Daarbij word de klasse ‘ground (2)’ opgegeven in het veld ‘use points in
classification’. Dit zijn de punten die worden gebruikt voor de maaiveldhoogte. Vink de optie
‘replace z coordinate of points with height’ aan, zodat de berekende vegetatiehoogte wordt
weggeschreven als hoogte in het las-bestand. Sla deze bewerking op als een ander
bestand door een nieuwe bestandsnaam op te geven in het veld ‘output file’. De las-data
kan met de tool ‘las2shp’ worden omgezet naar een shapefile met een z-coordinaat
(hoogte).
Analyse en presentatie
Bewerking en analyse: De shapefile kan in ArcGIS worden omgezet naar raster met behulp
van de tool ‘Feature To Raster’. Gebruik het veld ‘Z.field’ als invoerveld en gebruik een celgrootte van 0.1 meter, om er zeker van te zijn dat er 1 cel per punt wordt aangemaakt.
Daarna kunnen de individuele cellen worden samengevoegd tot cellen van 0.5 meter
waarbij de maximale hoogte wordt aangehouden. Dit kan worden gedaan met de tool
‘aggregate’ in ArcGIS. Dit rasterbestand wordt in de analyse gebruikt voor het bepalen van
de bedekking van opslag.
Aggregatie en presentatie: Als eerste wordt een shapefile aangemaakt met rastercellen
van 10 x 10 meter, een zogenaamde ‘fishnet’. Hiermee zal per cel het oppervlak aan opslag
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worden bepaald en daarmee de bedekking. Dit bestand zal tevens worden gebruik voor de
presentatie van de resultaten. Voor het maken van een fishnet maken we gebruik van de
tool ‘create fishnet’. Daarbij kan het studiegebied worden gebruikt als ‘extent’ en 10 (m) als
cell width en height. Selecteer ‘polygon’ als geometrie type.
De vegetatiehoogte wordt vervolgens ingedeeld in klassen, om de opslag te kunnen
bepalen. De klasse-indeling kan per databron verschillend zijn. Dit heeft er mee te maken
in hoeverre er wel/of niet vegetatie is meegenomen in het maaiveld. Uiteindelijk is het doel
om voldoende onderscheid te krijgen tussen de opslag en lage begroeiing. Voor het AHN
houden we onderstaande klasse-indeling aan:
1. 0 – 0.3: Lage begroeiing
2. 0.3 – 3: Opslag
3. > 3:
Struweel en bomen
Het raster met vegetatiehoogte wordt door middel van de tool ‘reclassify’ in ArcGIS
omgezet naar polygonen, daarbij wordt gebruik gemaakt van de bovenstaande klasseindeling.
De polygonen met vegetatiehoogte worden samengevoegd met de polygonen van het
fishnet met behulp van de tool ‘union’ in ArcGIS. Daarbij wordt een uniek veld aangemaakt
waarbij het uniek nummer van de raster-cel wordt gecombineerd met de klasse
vegetatiehoogte. Op basis van dit unieke veld wordt per raster-cel per klasse het oppervlak
berekend door middel van ‘statistics analysis’ en wordt er per klasse een tabel gegenereerd.
Deze tabellen worden vervolgens weer terug gekoppeld aan het fishnet. In het geval van
een raster-cel van 10x10 meter met oppervlak 100 m2 kan dit ook gelijk als percentage
bedekking worden beschouwd.
Als laatste stap wordt het fishnet met de bedekking gebruikt voor het presenteren van de
resultaten. Omdat voor iedere klasse een apart veld aan het fishnet is gekoppeld, kan er
per klasse een legenda worden aangemaakt.
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DJI
Gegevensinwinning
Brondata: Met behulp van de DJI Phantom 4 drone zijn optische dronefoto’s gemaakt
waarbij de luchtfoto’s voldoende overlap hebben om een relatieve hoogte te berekenen.
Bij het bepalen van het vliegtraject van de drone kan met de overlap rekening worden
gehouden
Velddata: de methode vereist geen velddata
Voorbewerking
Voorbewerking ruwe data: Van de optische dronefoto’s van de DJI Phantom 4 drone zijn
parallel aan het genereren van de orthofotomozaiëken hoogtemodellen gegenereerd met
behulp van fotogrammetrie. Met deze techniek wordt gebruik gemaakt van overlappende
foto's, waarop iedere pixel meerdere keren is vastgelegd. Hierdoor ontstaat een
puntenwolk van pixels met voor elk van de pixels de X en Y-coördinaten en de berekende
hoogte. Vanuit deze puntenwolk is een Digital Surface Model (DSM) afgeleid die een
dekkend beeld geeft van de relatieve hoogte van de vegetatie. Dit kan worden gedaan met
de daarvoor bestemde software, in dit project is daarvoor Dronedeploy gebruikt.
Omdat er in het hoogtemodel van de DJI geen onderscheid wordt gemaakt tussen maaiveld
en niet-maaiveld, zullen we het maaiveld van het meest recente AHN moeten gebruiken
voor het bepalen van de vegetatiehoogte. Daartoe moet eerst de absolute hoogte van het
DJI model worden gecorrigeerd op basis van het AHN om de verschillende databronnen
met elkaar te kunnen gebruiken. Door op de dronebeelden locaties te selecteren waarvan
we met vrij grote zekerheid kunnen zeggen dat die het maaiveld representeren (kale
plekken, verharding, of zeer lage vegetatie), kunnen we het hele DJI-model corrigeren door
op deze locaties gebruik de maaiveldhoogte van het AHN3 over te nemen. Van deze
locaties wordt het verschil berekend tussen het DJI model en het AHN-maaiveld.
Vervolgens worden de locaties gebruikt voor het maken van een correctiemodel met de
tool ‘IDW’ in ArcGIS, welke weer gebruikt zal worden om de hoogte in het DJI-model aan
te passen. Het correctiemodel wordt met de tool ‘Minus’ in ArcGIS afgetrokken van het DJImodel. Deze correctie is niet meer noodzakelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van een
RTK gecorrigeerd type drone.
Analyse en presentatie
Bewerking en analyse: Voor het bepalen van de vegetatiehoogte wordt het raster met het
AHN-maaiveld afgetrokken van het DJI hoogtemodel, met behulp van de tool ‘minus’ in
ArcGIS. Dit resulteert in een raster-bestand met alleen de vegetatiehoogte.
Aggregatie en presentatie: De shapefile kan in ArcGIS worden omgezet naar raster met
behulp van de tool ‘Feature To Raster’. Gebruik het veld ‘Z.field’ als invoerveld en gebruik
een cel-grootte van 0.1 meter, om er zeker van te zijn dat er 1 cel per punt wordt
aangemaakt. Daarna kunnen de individuele cellen worden samengevoegd tot cellen van
0.5 meter waarbij de maximale hoogte wordt aangehouden. Dit kan worden gedaan met
de tool ‘aggregate’ in ArcGIS. Dit rasterbestand wordt in de analyse gebruikt voor het
bepalen van de bedekking van opslag.
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Aggregatie en presentatie: Als eerste wordt een shapefile aangemaakt met rastercellen
van 10 x 10 meter, een zogenaamde ‘fishnet’. Hiermee zal per cel het oppervlak aan opslag
worden bepaald en daarmee de bedekking. Dit bestand zal tevens worden gebruik voor de
presentatie van de resultaten. Voor het maken van een fishnet maken we gebruik van de
tool ‘create fishnet’. Daarbij kan het studiegebied worden gebruikt als ‘extent’ en 10 (m) als
cell width en height. Selecteer ‘polygon’ als geometrie type.
De vegetatiehoogte wordt vervolgens ingedeeld in klassen, om de opslag te kunnen
bepalen. De klasse-indeling kan per databron verschillend zijn. Dit heeft er mee te maken
in hoeverre er wel/of niet vegetatie is meegenomen in het maaiveld en in het geval van DJI
hou je, ondanks de correctie, een klein verschil in absolute hoogte met het AHN-maaiveld.
Uiteindelijk is het doel om voldoende onderscheid te krijgen tussen de opslag en lage
begroeiing. Voor het AHN houden we onderstaande klasse-indeling aan:
1. 0 – 1: Lage begroeiing
2. 1 – 4: Opslag
3. > 4:
Struweel en bomen
Het raster met vegetatiehoogte wordt door middel van de tool ‘reclassify’ in ArcGIS
omgezet naar polygonen, daarbij wordt gebruik gemaakt van de bovenstaande klasseindeling.
De polygonen met vegetatiehoogte worden samengevoegd met de polygonen van het
fishnet met behulp van de tool ‘union’ in ArcGIS. Daarbij wordt een uniek veld aangemaakt
waarbij het uniek nummer van de raster-cel wordt gecombineerd met de klasse
vegetatiehoogte. Op basis van dit unieke veld wordt per raster-cel per klasse het oppervlak
berekend door middel van ‘statistics analysis’ en wordt er per klasse een tabel gegenereerd.
Deze tabellen worden vervolgens weer terug gekoppeld aan het fishnet. In het geval van
een raster-cel van 10x10 meter met oppervlak 100 m2 kan dit ook gelijk als percentage
bedekking worden beschouwd.
Als laatste stap wordt het fishnet met de bedekking gebruikt voor het presenteren van de
resultaten. Omdat voor iedere klasse een apart veld aan het fishnet is gekoppeld, kan er
per klasse een legenda worden aangemaakt.
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