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Samenvatting 
Natuur in Nederland wordt bedreigd door toenemende fragmentatie, verdroging, verzuring 

en verstoring. Actief natuurbeheer is daarom gewenst om de natuurlijke rijkdom voor de 

toekomst te behouden. Een belangrijke vraag in natuurbeheer is waar en in welke mate 

planten soorten voorkomen in een gebied. Tevens is het wenselijk om te weten hoe soorten 

zullen reageren op potentiële veranderingen in hun leefomgeving. Bijvoorbeeld een hogere 

temperatuur als gevolg van klimaat verandering, een drogere bodem als gevolg van 

grondwater onttrekking of de verschraling van de bodem als gevolg van plaggen of 

begrazing.  

Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelde KWR Watercycle Research Institute 

(Nieuwegein, Nederland) het PROBE model. PROBE berekent de waarschijnlijkheid dat een 

plantensoort (of een combinatie van soorten) aanwezig zal zijn bij een gegeven combinatie 

van bodem- en vegetatie-eigenschappen. Bijvoorbeeld, gegeven een droge, zure, 

zandbodem zal PROBE aangeven dat een heidevegetatie met Calluna vulgaris (struikheide) 

zeer waarschijnlijk is, maar een Salicornia (zeekraal) vegetatie juist helemaal niet. Op 

dezelfde manier bepaalt PROBE dat een vegetatie met stikstofrijke bladeren met veel 

chlorofyl (bladgroen) meer waarschijnlijk bestaat uit Urtica dioica (brandnetel) dan uit 

Drosera intermedia (kleine zonnedauw).  

PROBE baseert deze uitspraken op de bodem- en vegetatie-eigenschappen die in een gebied 

gelden. De PROBE model invoer bestaat dus uit de ruimtelijke variatie van waarden van 

bodem- en vegetatie-eigenschappen. Met deze kennis kan PROBE worden toegepast voor 

een studiegebied. Deze informatie is echter niet standaard voorhanden en wordt afgeleid uit 

bronnen die slechts indirect relateren aan de gezochte informatie. Zo is een bodemkaart bij 

benadering indicatief voor de bodemzuurtegraad (pH), maar het is geen nauwkeurige 

schatter. Uiteraard kunnen de gezochte bodem- en vegetatie-eigenschappen direct in het 

veld gemeten worden, bijvoorbeeld met een peilbuis voor het grondwater of blad nutriënten 

gehalte via laboratoriumanalyse van een vegetatiemonster. Dergelijke metingen zijn echter 

slechts beschrijvend voor een kleine plek op een bepaald moment en dus nauwelijks 

representatief voor de werkelijke ruimtelijke variatie van die eigenschappen in een gebied. 

Al met al is het verkrijgen van geschikte invoer data een van de grootste uitdagingen voor 

toepassing van PROBE. 

Deze thesis beschrijft een alternatieve manier om de gewenste informatie over de ruimtelijke 

variatie in bodem- en vegetatie-eigenschappen te verkrijgen, namelijk via aardobservatie 

(Engels: Remote Sensing, RS). RS refereert naar de observatie van het aardoppervlak vanaf 

een verhoogde positie. Meer specifiek registreert een sensor in een satelliet of vliegtuig de 

intensiteit van de door het aardoppervlak weerkaatste zonnestraling. De zon zendt 

verschillende soorten straling uit, waarvan het menselijk oog slechts in staat is een deel 

daarvan waar te nemen: zichtbaar licht. We noemen dit het zichtbare spectrum (Engels: 

visible, VIS) van zonnelicht. Het menselijk oog is niet gevoelig voor de andere soorten 

zonnestraling, zoals het nabij-infrarood spectrum (Engels: near infrared, NIR) en het 
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kortegolf infrarood spectrum (Engels: shortwave infrared, SWIR). Het sterke punt van RS 

sensoren is dat zij wel gevoelig zijn voor deze spectra. Met RS data wordt de intensiteit van 

weerkaatste NIR en SWIR straling zichtbaar gemaakt. Simpel beschouwd is een RS beeld 

een geavanceerde luchtfoto met extra informatie die normaliter voor het menselijk oog 

onzichtbaar is.  

Het doel van RS wetenschap is om ruwe beelden zo betekenisvol mogelijk te interpreteren. 

In dit geval betekent dat het vertalen van RS data naar schattingen van bodem- en vegetatie-

eigenschappen. Dit is in beginsel mogelijk omdat in de weerkaatsingsintensiteit van VIS, 

NIR en SWIR spectra informatie besloten ligt over de chemische en structurele 

samenstelling van het plantendek dat de zonnestraling reflecteerde. Dit wordt veroorzaakt 

door absorptie van specifieke gedeeltes van het totale zonlicht spectrum door verschillende 

stoffen in het blad. Zo absorbeert chlorofyl met name blauwe en rode straling. Groen 

zonlicht wordt niet geabsorbeerd, maar juist gereflecteerd. Dit is waarom wij bladeren als 

groen waarnemen. Het weerkaatste deel van het zonlicht is immers wat uiteindelijk ons oog, 

of alternatief, een RS sensor bereikt. Verder geldt dat een hogere concentratie van een stof 

leidt tot sterkere absorptie van het betreffende spectrum. Omdat weerkaatsing en absorptie 

van zonlicht complementair zijn, kan uit de waargenomen weerkaatsingsintensiteit de mate 

van absorptie worden vastgesteld. Daaruit kan vervolgens een schatting worden gemaakt 

van de concentratie van de absorberende stof in het blad. Op deze manier zijn RS beelden 

van met name tropische en loofbossen vertaald naar schattingen van onder andere de blad 

stikstof en chlorofyl gehaltes.  

Gebaseerd op deze theoretische basis spitste het onderzoek beschreven in dit proefschrift 

zich toe op twee deelvragen. Ten eerste: zijn op RS gebaseerde schattingen van bodem en 

vegetatie-eigenschappen een verbetering ten opzichte van huidige methoden om PROBE 

invoer te verkrijgen? Daarnaast constateren we dat de methode om RS beelden te vertalen 

naar bodem- en vegetatie-eigenschappen niet tot nauwelijks is getest voor het type vegetatie 

waar PROBE voor bedoeld is: korte, gras- en kruidachtige vegetatie in een gematigd 

zeeklimaat (lees: Nederland). De tweede vraag luidt daarom hoe dit type vegetatie de 

schatting van bodem- en vegetatie-eigenschappen beïnvloedt.  

De schattingen van bodem- en vegetatie-eigenschappen door RS hoeven niet 100% 

nauwkeurig te zijn. Als ze nauwkeuriger zijn dan huidige methoden, is het voordeel van RS 

immers al aangetoond. In hoofdstuk 2 wordt deze vergelijking gemaakt in het natuurgebied 

'de Kampina' in Noord-Brabant. Twee bodemeigenschappen (te weten: gemiddelde 

grondwaterstand en bodem pH) werden geschat via gangbare methoden: een hydrologisch 

model en een bodemkaart. Beide bodemeigenschappen werden ook afgeleid van een RS 

beeld. Veldmetingen van beide eigenschappen op een beperkt aantal punten leverden 

onafhankelijk vergelijkingsmateriaal waarmee de nauwkeurigheid van beide methoden 

objectief kon worden vastgesteld. Hieruit bleek dat RS veel nauwkeuriger is 

(grondwaterstand) of minstens zo nauwkeurig (pH). Dit gaf ons vertrouwen om de 

toepassing van RS verder te onderzoeken.  

Vervolgens werd de relatie tussen vegetatie-eigenschappen (specifiek: de concentratie van 

stoffen in een blad) en het patroon van absorptie en weerkaatsing van zonnestraling over de 
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verschillende spectra door dat blad nader onderzocht. Naar het laatstgenoemde patroon 

wordt ook wel gerefereerd als spectrale eigenschappen. In hoofdstuk 3 werden voor 35 

plantensoorten uit verschillende milieus in Nederland tegelijkertijd de concentratie van 

verschillende bladcomponenten (bladeigenschappen) gemeten en de spectrale 

eigenschappen. Die laatste meting gebeurde direct op het bladoppervlak, niet vanuit een 

vliegtuig of satelliet. Hierdoor werden de spectrale eigenschappen van het blad zo direct en 

zuiver mogelijk gemeten. De relatie tussen spectrale eigenschappen en bladeigenschappen 

bleek zwakker dan op basis van vergelijkbaar onderzoek op andere plantensoorten werd 

verwacht. Dit kon deels verklaard worden door de verschillende overlevingsstrategieën van 

de planten die de onderzochte soorten hanteerden. Dit zou kunnen leiden tot ongelijke 

verhoudingen tussen de bladeigenschappen die gemeten waren enerzijds, en de 

bladeigenschappen die direct invloed hebben op de spectrale eigenschappen. Deze 

verklaring won aan plausibiliteit toen bleek dat de relaties sterker werden als de 

plantensoorten werden gescheiden in groepen met een vergelijkbare overlevingsstrategie. Er 

wordt aanbevolen om vooral die bladeigenschappen te voorspellen die direct en 

aantoonbaar invloed hebben op de spectrale eigenschappen van het blad. 

Hoofdstuk 4 bekeek wederom de relatie tussen blad en spectra. Dit gebeurde echter op een 

'groter' niveau, namelijk voor een bladerdek van ongeveer 4 m2. Op deze manier werd getest 

hoe sterk de relatie tussen spectra en de bladeigenschappen is als de spectra niet meer 

afkomstig zijn van een enkel blad, maar van een veelvoud aan bladeren. Tevens werd getest 

op welke manier vegetatie-eigenschappen het beste gemeten en uitgedrukt kunnen worden 

om optimaal aan te sluiten bij het bladerdek spectrum. Hiervoor werd een experiment 

ontworpen waar in 40 vegetatieplots van 2 * 2 m in de Kampina de bladerdek spectrale 

reflectie op borsthoogte werd gemeten en een reeks aan vegetatie-eigenschappen (o.a. 

stikstof, chlorofyl en tannine) werden vastgesteld uit een mengmonster van bladmateriaal 

uit het hele bladerdek. Laatstgenoemde metingen werden vervolgens op drie manieren 

uitgedrukt: gewicht per gewicht droog blad materiaal (milligram (mg) materiaal · mg-1 

bladmateriaal), gewicht per bladoppervlak (mg · m-2 blad) en gewicht per grondoppervlak 

(mg · m-2 grondoppervlak). Alle drie uitdrukkingen van dezelfde vegetatie-eigenschappen 

werden statistisch gerelateerd aan het bladerdek spectrum. De nauwkeurigheid van deze 

relatie varieerde tussen de bladeigenschappen, maar werd vooral beïnvloed door de 

uitdrukking. Hieruit leiden we af dat de uitdrukking van de planteigenschap een relevante 

factor is voor de relatie met bladerdek spectra en we suggereren dat van tevoren kan 

worden bepaald welke uitdrukking geschikt is voor bepaalde vegetatie-eigenschappen. 

Daarnaast blijkt duidelijk uit dit experiment dat het bladerdek spectrum niet enkel wordt 

bepaald door de concentratie van verschillende stoffen in de bladeren. De hoogte en 

dichtheid van het bladerdek en de groeivorm van de planten (de bladerdek architectuur) 

blijken eveneens sterk vormend. Deze invloed bleek zowel ondersteunend als verstorend te 

zijn voor de schatting van vegetatie-eigenschappen. Het eerste geval gold als de variatie in 

die eigenschappen gelijk liep met de variatie in architectuur, bijvoorbeeld de concentratie 

van lignine (indicatief voor de ‘houtigheid’ van een plant) was altijd hoog in struikachtige 

vegetaties en altijd laag in graslanden. Afwezigheid van deze eenduidige relatie verstoorde 

de relatie tussen bladeigenschap en spectra, bijvoorbeeld identieke chlorofyl gehaltes in 



165 

 

vegetaties met duidelijk verschillend bladerdek architectuur. Dit bleek eveneens uit 

vergelijkbare experimenten in het eerste hoofdstuk waarbij net andere bladeigenschappen 

werden geschat. Daarom concluderen we dat de vorm en functie van de vegetatie zo goed 

mogelijk tot uiting moet komen in de bladeigenschappen die geschat worden.  

In hoofdstukken 3 en 4 werd de relatie tussen spectra en vegetatie-eigenschappen 

gedetailleerd gekarakteriseerd. In het laatste hoofdstuk worden deze relaties gebruikt om de 

ruwe gegevens in een RS beeld van het duin- en kweldergebied op oost Ameland te vertalen 

naar drie verschillende vegetatie-eigenschappen. De waarde van RS voor PROBE werd 

vervolgens getest door deze vegetatie-eigenschappen door te geven als input in PROBE. Dit 

stelde PROBE in staat om de verspreiding van plantensoorten te berekenen. Op deze manier 

werd relatief snel en goedkoop een vegetatiekaart van oost Ameland gemaakt. Echter, toen 

deze kaart vergeleken werd met een eerdere vegetatiekaart van hetzelfde gebied bleek 

PROBE regelmatig foutieve voorspellingen gemaakt te hebben. Dit was ten eerste te wijten 

aan onnauwkeurigheden in de vertaling van RS naar vegetatie-eigenschappen. Dit 

betekende echter niet dat RS niet waardevol is voor PROBE. We tonen aan dat het 

aannemelijk is dat alternatieve methoden om vegetatie-eigenschappen te schatten een 

vergelijkbaar ruis-niveau hebben. RS is daardoor een relatief goede voorspeller, die tevens 

goedkoop en snel is. Ten tweede bleek dat de plantensoorten die PROBE trachtte te 

voorspellen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn op basis van vegetatie-eigenschappen 

alleen. Deze planten hebben soms bijna identieke vegetatie-eigenschappen en zijn voor 

PROBE niet-onderscheidbaar. Zolang PROBE geconfronteerd wordt met dergelijke gevallen, 

zal het model hoe dan ook matig presteren in oost Ameland. Het verdient dus aanbeveling 

om PROBE slechts te vragen voorspellingen te maken voor plantensoorten die sterk 

variëren in vegetatie-eigenschappen. Hierbij geldt echter wel dat niet alle bodem- en 

vegetatie-eigenschappen even geschikt zijn om plantensoorten te onderscheiden. 

Tegelijkertijd is in dit onderzoek aangetoond dat niet alle bodem- en vegetatie-

eigenschappen zonder meer nauwkeurig uit RS kunnen worden afgeleid. Dit heeft tot 

gevolg dat de overlap tussen deze twee groepen gering is. Toepassing van RS voor PROBE 

is daarom vooral waardevol in situaties waar de onderzochte plantensoorten sterk variëren 

in bodem- en vegetatie-eigenschappen die goed uit RS kunnen worden afgeleid. We 

moedigen verder onderzoek aan om te bepalen voor welke plantensoorten dit het geval is. 
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