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HABISTAT – Beleidssamenvatting  

 

Aanleiding en probleemstelling 

 

Als gevolg van de almaar groeiende impact van de moderne mens op de biodiversiteit 

en natuurlijke hulpbronnen van deze planeet, is de aandacht voor het behoud van 

biodiversiteit in de laatste decennia enorm toegenomen. De natuurbehoudsector heeft 

daarbij een sterke professionalisering ondergaan: wat startte als een initiatief van 

gemotiveerde vrijwilligers, academici en drukkingsgroepen, is nu een georganiseerde 

sector waar resultaatsverbintenissen t.o.v. de maatschappij opgenomen en nagestreefd 

worden. Deze evolutie is zichtbaar op diverse ruimtelijke niveaus: mondiaal (bv. de 

Biodiversiteitconventie), Europees (bv. de Vogel- en Habitatrichtlijnen), 

nationaal/regionaal (bv. het MINA-plan in Vlaanderen, de Vlaamse gewestelijke 

instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000), en op het niveau van individuele 

gebieden (bv. beheerdoelstellingen, lokale instandhoudingsdoelstellingen voor Speciale 

Beschermingszones). 

 

Om de gestelde doelen te bereiken, zijn gegevens nodig, zowel over de huidige toestand 

als over veranderingen die plaatsgrijpen in de vegetatie of het milieu. Een treffend 

voorbeeld hiervan is de verplichting, ingevolge de Habitatrichtlijn uit 1992, voor alle 

lidstaten van de Europese Unie om de staat van instandhouding van beschermde 

habitattypes en soorten op te volgen, te evalueren en zesjaarlijks te rapporteren aan de 

Europese Commissie. Voor de habitattypes betekent dit o.m. dat de toestand en trends in 

de verspreiding, het areaal, de oppervlakte, de kwaliteit (‘structuur en functies’), en de 

toekomstperspectieven dienen te worden opgevolgd en gerapporteerd. 

Vanzelfsprekend was de bescherming van soorten en habitats geen nieuw gegeven voor 

de meeste EU-lidstaten. Bij de implementatie van de Habitatrichtlijn zijn bestaande 

monitoringinitiatieven dan ook maximaal aangewend, en aangepast waar nodig, om de 

nieuwe beleidsintenties waar te maken. De Vlaamse Biologische Waarderingskaart (BWK) 

bv., opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), geeft een 

behoorlijk accuraat, gebiedsdekkend beeld van de verspreiding van waardevolle biotopen 

in het Vlaamse Gewest. In een latere fase is uit de BWK de Vlaamse Natura 2000 

Habitatkaart afgeleid. Beide kaarten zijn tegenwoordig een onmisbare referentiebron in 

diverse aspecten van het Vlaamse natuurbeleid (bv. de implementatie van de Europese 

Natura 2000 regelgeving, de vergunningsplicht voor vegetatiewijziging, 

erkenningsdossiers van terreinbeherende instanties), alsook bepaalde aspecten van het 

milieubeleid (bv. de bemestingsnormen) en de ruimtelijke planning (bv. de opmaak van 

groene RUPs) (Vriens et al., 2011). In de voorbije jaren is het echter duidelijk geworden dat 

de BWK en de Habitatkaart alleen up-to-date en betrouwbaar kunnen gehouden worden 

(om aan de groeiende nood aan informatie te voldoen) door het inzetten van nieuwe 

technieken. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: 

• De opmaak van de BWK is hoofdzakelijk gebaseerd op veldwerk. Om geheel 

Vlaanderen te karteren was een grote inzet van personeel noodzakelijk, 

gespreid over 12 veldseizoenen. In de huidige context van beperkte middelen 

en de nood aan nog meer gedetailleerde en actuele informatie, is een dergelijke 

inspanning moeilijk te herhalen. 



• Het veelvuldige gebruik van complexen van karteringseenheden in de BWK liet 

toe de lokale terreinvariatie op een adequate manier te beschrijven. Nadeel is 

evenwel dat deze aanpak de vertaling in Natura 2000 habitats en de berekening 

van oppervlaktes op Vlaams niveau bemoeilijkt. Een mogelijke oplossing 

bestaat erin habitats rechtstreeks in het veld te karteren en hun 

bedekkingspercentage in complexe polygonen in te schatten. Deze aanpak vergt 

echter op zijn beurt meer tijd van de karteerder, terwijl ook het schatten in het 

veld fouten met zich zal meebrengen. 

• De huidige BWK bevat slechts beperkte informatie over de kwaliteit (‘structuur 

en functies’) van de habitatvlekken. Protocollen om hieraan te verhelpen zijn 

momenteel in ontwikkeling, maar dit vereist op zich weer meer tijd bij het 

karteren, en in veel gevallen (afhankelijk van het habitattype) blijft de 

gegevensinzameling beperkt tot ruwe, niet-kwantitatieve informatie. Een meer 

kwantitatieve en verifieerbare output is té tijdsrovend om te integreren in een 

veldkarteermethode bedoeld voor toepassing over grotere oppervlakten. 

• De methodiek van de BWK is doorheen de jaren bijgewerkt in functie van 

veranderende gebruikersnoden (meer detail, meer aandacht voor kleine 

landschapselementen, …). Het is belangrijk op te merken dat, als gevolg 

hiervan, het moeilijk is om (lokale) veranderingen op een betrouwbare manier 

af te leiden uit de vergelijking van verschillende versies van de BWK. 

• De betrouwbaarheid en detailgraad van de BWK zijn niet gelijk over heel het 

Vlaamse grondgebied. 

 

Om aan de almaar groeiende informatienoden te kunnen voldoen, is een snellere, 

efficiëntere en meer gestandaardiseerde manier van gegevensinzameling nodig. Remote 

sensing, d.i. het geheel van technieken om informatie over het aardoppervlak te extraheren 

uit beelden genomen vanuit een vliegtuig of satelliet, biedt in deze een groot potentieel, 

maar de bestaande methoden vereisen nog verdere ontwikkeling om aan de noden van de 

eindgebruiker te voldoen. Het is in deze context dat het project HABISTAT werd opgezet. 

 

 

Doelstellingen 

 

Het HABISTAT-project had als algemeen doel een conceptueel kader voor een semi-

operationele methodiek te ontwikkelen, om vegetaties en habitattypes, en hun graad van 

ontwikkeling, te karteren, op te volgen en te evalueren. Gezien de zeer specifieke en 

uitgebreide gebruikersnoden rond kartering, opvolging en bepaling van de staat van 

instandhouding van de wettelijk beschermde Natura 2000 habitattypes, is de Natura 2000 

monitoring gekozen als belangrijkste toepassingsgebied voor een dergelijke methodiek. 

Bijkomende doelstellingen van het project waren: 

• state-of-the-art classificatiemethoden te verbeteren, door ruimtelijke informatie 

in het classificatieproces te betrekken; 

• de potenties van superresolutie (SR) voor hyperspectrale satellietbeelden te 

onderzoeken, evenals de bruikbaarheid van de SR-beelden voor 

habitatkartering; 

• de operationele potenties van ensemble classifiers voor vegetatieclassificatie te 

onderzoeken (in functie van stabiliteit, accuraatheid, gebruiksgemak en 

rekenlast); 

• structuuranalyse van vegetatieheterogeniteit aan te wenden voor een 



betrouwbaardere herkenning en kwaliteitsbeoordeling van habitats; 

• de te ontwikkelen methodes generisch uit te werken, zodat ze makkelijk in een 

(semi-)automatische  beeldverwerkingsketen kunnen worden ingevoegd; 

• de te ontwikkelen methodes toe te passen en te valideren op habitats van 

heidegebieden (in het kader van Natura 2000 habitatmonitoring). 

 

 

Aanpak 

 

Vele habitattypes zijn gekenmerkt door een hoge interne heterogeniteit in structuur en 

soortensamenstelling, en dat geldt zeker ook voor heide-ecosystemen. Zo is een droge 

heide geen uniform voetbalveld van struikhei, maar eerder een mengsel van struikhei (in 

verschillende leeftijden en hoogtes), mossen, open zand, grassen, enkele bomen,… die elk 

in vlekjes van variabele grootte voorkomen. Daarbij komt nog dat dezelfde soorten kunnen 

voorkomen (en zelfs domineren) in verschillende habitattypen. Zo wordt bv. pijpenstrootje 

vaak aangetroffen in zowel natte en droge heiden als heischrale graslanden. De combinatie 

van beide eigenschappen vormt een belangrijk obstakel voor het rechtstreeks karteren van 

habitattypes o.b.v. hun spectrale reflectantie, zelfs met zeer hoge resolutie-beelden (ZHR-

beelden). De HABISTAT-aanpak bestaat daarom uit drie opeenvolgende stappen, waarbij 

elke stap verder gaat op de resultaten van de vorige stap(pen) om tot nieuwe resultaten te 

komen. In elk van de drie stappen is de inbreng van zowel ecologische als remote sensing 

kennis cruciaal gebleken om tot een succesvol resultaat te komen. 

 

In stap 1 werden de primaire klassen van de legende (meer bepaald, de Natura 2000 

habitats) ontleed in hun kenmerkende structuurvormende vegetatieonderdelen. Dit 

gebeurde op basis van ecologische kennis van de habitats in kwestie en geschikte 

indicatoren voor hun kwaliteitsbepaling (bv. bedekking van gras en houtige gewassen in 

open heidehabitats, die normaal vooral uit dwergstruiken zoals dopheide en struikheide 

bestaan). Deze ‘secundaire’ klassen werden vervolgens geordend in een hiërarchisch 

classificatieschema (figuur 5.2 in het eindrapport, zie ook achteraan), dat dienst deed als de 

legende voor de classificaties van de hyperspectrale beelden van het studiegebied. Dit 

leidde uiteindelijk tot een vegetatiekaart (raster en/of vector), die als input diende voor de 

volgende stap, maar die ook op zichzelf zeer bruikbaar is voor de eindgebruiker. 

 

De tweede stap maakt gebruik van een algoritme tot structurele herclassificatie van het 

beeld met behulp van een schuivend venster. Bij deze stap werden de secundaire klassen 

(cf. de ‘vegetatiekaart’) terug vertaald in de primaire klassen (Natura 2000 habitattypen), 

wat aanleiding gaf tot een habitatvlekkenkaart (vectorbestand) van het studiegebied. Deze 

kaart geeft de verspreiding van de habitattypes in het studiegebied weer en laat toe hun 

oppervlakte in te schatten. 

 

In de derde en laatste stap werden de vegetatiekaart en de habitatvlekkenkaart over 

elkaar gelegd, zodat voor elke vlek kwantitatieve informatie over specifieke 

kwaliteitsindicatoren kon worden berekend (bv. bedekking van pijpenstrootje of open zand 

in elke vlek). Om de lokale staat van instandhouding van de vlek te bepalen, kunnen deze 

gegevens vervolgens op dezelfde manier beoordeeld worden als in het veld, bv. op basis 

van de drempelwaarden in T’jollyn et al. (2009). 

 

Figuur 1 geeft een schema weer van de workflow van de HABISTAT-methode. 
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Figuur 1. De HABISTAT workflow 

 

 

Resultaten 

 

De wetenschappelijke verdiensten van het project blijken duidelijk uit de vele 

publicaties die eruit voortvloeien (eindrapport: Hoofdstuk 5 en Annex C). Een aantal van 

de belangrijkste bevindingen en doorbraken zijn: 

• het ontwerp van nieuwe methodes voor het betrekken van ruimtelijke context 

en heterogeniteit binnenin de klassen in verschillende stadia van het proces: 

zowel vóór (classificatieschema), tijdens (Tree-Structured Markov Random 

Fields), als na (kernel-based reclassification algorithm) de eigenlijke 

classificatiestap; 

• de ontwikkeling van bestaande en nieuwe methoden voor superresolutie, en 

hun toepassing op beeldensets genomen vanuit verschillende invalshoeken 

(multi-angle) of in een tijdsreeks (multi-temporeel); 

• het ontwerpen van vernieuwende benaderingen voor de 

nauwkeurigheidsanalyse en validatie van kaartproducten. De focus lag hierbij 

op de evaluatie van de ruimtelijke nauwkeurigheid van overgangszones tussen 

klassen, en op het gebruik van onafhankelijke random datasets voor een 



algemene validatie. 

 

Naast de wetenschappelijke verdienste is uiteraard ook de bruikbaarheid van de 

resultaten voor beheer en beleid van groot belang. Voor zover bekend, is dit de eerste keer 

in Vlaanderen dat habitatkartering en beoordeling van de lokale staat van instandhouding 

met dergelijke graad van detail werden gerealiseerd op basis van remote sensing. Tijdens 

het HABISTAT-project zijn van de studiegebieden Kalmthoutse Heide en Klein Schietveld 

gebiedsdekkende vegetatie- en habitatkaarten gemaakt die een meer gedetailleerde kijk 

geven op het voorkomen en de staat van instandhouding van de habitats in het gebied, dan 

wat tot heden beschikbaar was uit veldwerk. Uittreksels van deze kaarten zijn te zien in 

figuren  2- 6, de volledige kaarten zijn op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij de auteurs 

(habistat@inbo.be). De resultaten zijn beschikbaar in GIS-formaat, en zijn zeer flexibel te 

gebruiken voor het creëren van afgeleide producten. Deze kunnen op hun beurt leiden tot 

belangrijke nieuwe inzichten bij beheerders over hun gebied: bv. afzonderlijke kaarten die 

de zones met een hoge concentratie aan pijpenstrootje (figuur 7) of grijs kronkelsteeltje 

(figuur 8) weergeven, kunnen de beheerder helpen om te beslissen welke 

beheermaatregelen waar toe te passen. De kaarten geven de toestand weer op 2 juni 2007. 

Ze kunnen derhalve ook aangewend worden als een referentiekaart voor de toestand vóór 

de brand van 25 en 26 mei 2011 in die zones waar in de tussentijd geen ingrijpende 

werkzaamheden waren uitgevoerd. 

 

De habitatvlekkenkaart haalt classificatievolledigheden ('user accuracies', d.w.z. de kans 

dat een habitatvlek in het veld ook effectief op de kaart als dat habitattype is weergegeven) 

die variëren van 60 tot 85% voor de belangrijkste heidehabitats in het gebied (met name 

2310, 2330, 4010, en pijpenstrootjevlekken waarvan het oorspronkelijke habitat in het veld 

niet te achterhalen is; habitat 4030 is een uitzondering maar dit komt minder voor in het 

gebied) (tabel 5.19 in het eindrapport). De kaart is daarmee van een vergelijkbare 

betrouwbaarheid als bestaande, via veldwerk bekomen habitatkaarten van het gebied. De 

belangrijkste troef van de methode is echter de flexibiliteit waarmee de resultaten benut 

kunnen worden: de graad van detail die erin vervat zit voor specifieke ruimtelijke 

informatie, zoals bv. in figuren 2 en 3, is niet af te leiden uit de bestaande Habitatkaart of 

BWK, noch uit andere vegetatiekaarten van het gebied, en kan van onschatbare waarde 

blijken voor o.a. het beoordelen van de huidige toestand in het gebied, en het plannen van 

toekomstige beheermaatregelen. 

 

Los van deze verwezenlijkingen is tijdens het project ook veel aandacht besteed aan het 

dichter bij elkaar brengen van de remote sensing-gemeenschap en de gemeenschap van 

potentiële gebruikers in de biodiversiteitsmonitoring (i.h.b. Natura 2000 monitoring). 

Tijdens twee workshops werden de gebruikersvereisten bediscussieerd en de 

mogelijkheden van remote sensing geïllustreerd (eindrapport: Annex B.1-3). Een aantal 

bedenkingen en aanbevelingen voor een betere integratie van remote sensing in Natura 

2000 habitatmonitoring zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel in het 

vaktijdschrift Journal for Nature Conservation (eindrapport: Annex C.1). 

 

 



 

Background image: Colour orthophoto, 2007, province of Antwerp. Property of AGIV & Province of Antwerp.

±
0 500 1000250 m

Natura2000 site Kalmthoutse Heide

TS-MRF SVM Level2

Dry heath

Wet heath

Grassy heath (Molinia)

Temp grassland

Perm grassland

Coniferous forest

Deciduous forest

Bare sand

Vegetated sand

Water

Arable

Figuur 2. Bodembedekkingskaart van de Kalmthoutse Heide op Level 2 van het 
classificatieschema, situatie 2007 (gebaseerd op training dataset 2007 en TS-MRF 
SVM classificatie; zie het eindrapport voor details over de methode). 
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Figuur 3. Detail van de bodembedekkingskaart van de Kalmthoutse Heide op Level 3 (boven) 
en Level 4 (onder) van het classificatieschema. 
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Background image: Colour orthophoto, 2007, province of Antwerp. Property of AGIV & Province of Antwerp.

 
Figuur 4. Detail van de habitatvlekkenkaart van de Kalmthoutse Heide, situatie 2007 (boven). 
Ter vergelijking is ook de meest recente Natura 2000 Habitatkaart weergegeven (onder; 
veldwerk ca. 2002). 
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Background image: Colour orthophoto, 2007, province of Antwerp. Property of AGIV & Province of Antwerp.

 
Figuur 5. Detail van de lokale staat van instandhouding van de Kalmthoutse Heide (situatie 
2007): Bedekking van Pijpenstrootje per vlek (%, in 4 klassen, voor alle vlekken; boven) en 
overeenkomstige lokale staat van instandhouding voor de indicator ‘vergrassing door 
Pijpenstrootje’, voor die habitatvlekken waar deze indicator geldig is (drempelwaarden 
volgens T’jollyn et al., 2009). 
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Background image: Colour orthophoto, 2007, province of Antwerp. Property of AGIV & Province of Antwerp.

 
Figuur 6. Detail van de lokale staat van instandhouding van de Kalmthoutse Heide (situatie 
2007): Bedekking door bomen per vlek (%, in 5 klassen, voor alle vlekken; boven) en 
overeenkomstige lokale staat van instandhouding voor de indicator ‘verbossing’, voor die 
habitatvlekken waar deze indicator geldig is (drempelwaarden volgens T’jollyn et al., 
2009). 

 

 



Background image: Colour orthophoto, 2007, province of Antwerp. Property of AGIV & Province of Antwerp.
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Figuur 7. Verspreiding van Grijs kronkelsteeltje-dominantie in de 
Kalmthoutse Heide, situatie 2007. 

Background image: Colour orthophoto, 2007, province of Antwerp. Property of AGIV & Province of Antwerp.
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Figuur 8. Verspreiding van Pijpenstrootje-dominantie in de Kalmthoutse 
Heide, situatie 2007. 



 

 

Toekomst 

 

Het HABISTAT-project heeft aangetoond dat het voor bepaalde habitattypen mogelijk is 

habitatvlekken te karteren en hun staat van instandhouding te bepalen met behulp van zeer 

hoge resolutie hyperspectrale beelden. Deze aanpak heeft een grote potentie voor 

gebiedsgerichte monitoring van vegetaties. Omwille van operationele randvoorwaarden 

(beschikbaarheid en kostprijs van hyperspectrale sensors, weersomstandigheden,…), is het 

echter onwaarschijnlijk dat deze techniek op de korte tot middellange termijn op nationale of 

gewestelijke schaal (bv. Vlaanderen, Nederland) zal worden toegepast. De techniek is dan ook 

meer geschikt als onderdeel van een ruimer, modulair opgebouwd monitoringsysteem, waarbij 

sommige modules voornamelijk steunen op veldwerk en andere op remote sensing. Remote 

sensing ondersteuning kan daarbij op twee niveaus plaatsvinden: 

 

1. Nationaal/regionaal niveau: 

Met behulp van (multispectrale) satellietbeelden met (zeer) hoge ruimtelijke resolutie 

(bv. IKONOS, QuickBird, RapidEye, WorldView-II) of digitale orthofoto’s (bv. UltraCam) 

kan een gebiedsdekkende kaart van brede habitat- en biotoopgroepen (bv. bossen, 

permanente graslanden, slikken en schorren, heiden en veengebieden, 

wateroppervlakken,…) gemaakt worden. Voorwaarde is wel dat er beelden van tijdens het 

vegetatiegroeiseizoen beschikbaar zijn (voor sommige habitatgroepen kan de combinatie 

met winterbeelden hun herkenning vergemakkelijken). Updates zouden met een regelmatig 

interval beschikbaar moeten zijn, bv. elke 3 à 5 jaar. 

Tot de potentiële toepassingen van een dergelijke kaart behoren: 

• de ondersteuning van de algemene evaluatie van het natuurbeleid op nationaal 

of gewestelijk niveau (bv. input voor bepaalde Vlaamse Natuurindicatoren en 

voor het tweejaarlijkse Natuurrapport); 

• input in scenariomodellering (d.i. het voorspellen van de effecten van 

toekomstig beleid aan de hand van verschillende scenario’s, zoals reeds gebeurt 

in de NARA-S-rapporten);  

• de opvolging van oppervlakte en trends van brede habitat- en biotoopgroepen 

(bv. voor de berekening van emissies en reducties van broeikasgassen als gevolg 

van bosaangroei, bosbouw en (veranderend) landgebruik, i.f.v. de verplichte 

Kyoto-rapportage); 

• input in modellen van habitatgeschiktheid voor beschermde of bedreigde 

diersoorten. 

 

2. Gebiedsniveau: 

 Op basis van de informatie die op een hoger niveau wordt verkregen, kan een selectie 

gemaakt worden van gebieden en zones waar een meer gedetailleerde kartering en 

statusbepaling wenselijk is (bv. omdat veel veranderingen hebben plaatsgevonden in de 

periode na de laatste update). De noodzakelijke beelden (hyperspectraal, LiDAR,…) worden 

vervolgens geleverd door gerichte vliegcampagnes boven deze gebieden. 

Potentiële resultaten zijn o.a.: 

• gedetailleerde kaarten van habitatvlekken en hun lokale staat van instandhouding 

(zoals in het HABISTAT-project voor heidehabitats en binnenlandse duinen); 

• het in beeld brengen van belangrijke patronen en processen in het gebied (bv. 

vergrassing in heidegebieden, structuurdiversiteit in bossen); 

• de opvolging van het effect van beheermaatregelen of van ongewenste 

gebeurtenissen (bv. brand). 



 

Deze gegevens kunnen ook ingezet worden voor de zesjaarlijke rapportage over de staat van 

instandhouding aan de Europese Unie. De monitoring van heidehabitats via remote sensing 

van hyperspectrale beelden in Vlaanderen zou bv. op dusdanige manier georganiseerd kunnen 

worden, dat elke 12 jaar de grote heidegebieden in Vlaanderen opnieuw bestreken worden. 

 

De resultaten van HABISTAT zijn slechts een eerste stap in de richting van een operationeel 

monitoringsysteem voor Natura 2000 habitats en biotopen, ondersteund door remote sensing. 

Vervolgonderzoek zal zich concentreren op: 

• Overzetbaarheid van de methode naar andere studiegebieden 

Voor de toepassing van de HABISTAT-methodiek in andere studiegebieden kan het 

noodzakelijk zijn het classificatieschema aan te passen. De methode is zodanig 

opgezet dat dit eenvoudig kan op basis van de verwerking van bestaande 

gegevensbronnen (bv. vegetatieopnamen) of door ecologische expertinbreng. 

• Toepasbaarheid op andere habitattypes 

De methode is ontwikkeld voor heiden en binnenlandse duinen, en is waarschijnlijk 

toepasbaar op alle habitats gekenmerkt door een interne ruimtelijke heterogeniteit 

die overeenkomt met de schaal van zeer hoge resolutiebeelden (< 5 m, bv. 

kustduinen). De toepasbaarheid op andere habitat- en biotoopgroepen (bv. 

graslanden, slikken en schorren, bossen) moet nog getest worden. Mogelijks vereist 

dit verdere aanpassingen aan de methode, beelden met een aangepaste ruimtelijke 

resolutie, of zelfs een alternatieve aanpak (zoals bv. multitemporele beeldanalyse). 

• Detectie van veranderingen 

Om als monitoringinstrument te kunnen worden toegepast, moet de methode met 

voldoende betrouwbaarheid in staat zijn veranderingen te detecteren. Verschillende 

wijzen van aanpak (bv. vergelijking vóór of ná classificatie) komen in aanmerking 

voor verder onderzoek. 

• Noodzakelijke veldgegevens 

Geen enkele remote sensing methode kan volledig zonder veldgegevens (als 

training en/of als validatie). Maar gezien de kostprijs van gegevensinzameling in 

het veld, moet de noodzakelijke hoeveelheid veldgegevens als input voor de 

methode bij voorkeur zo laag mogelijk zijn, zonder dat de kwaliteit van het 

resultaat hierdoor al te veel achteruitgaat. Hergebruik van veldgegevens van één 

gebied voor classificatie van een ander (gelijkaardig) gebied is een aantrekkelijke 

piste om de kosten voor veldwerk te drukken. Het gebruik van gegevens die 

verzameld werden voor andere doeleinden (bv. bestaande 

monitoringprogramma’s) of door vrijwilligers (‘crowd-sourcing’) is een andere 

optie die nader onderzoek verdient. 

• Validatie en analyse van de kostenefficiëntie 

Opdat een methode aanvaard en gebruikt zou worden door de eindgebruiker, moet 

ze kostenefficiënt zijn. Dit houdt in dat ze zoveel mogelijk moet voldoen aan de 

gebruikersvereisten, tegen een redelijke kostprijs. Maar door de schier eindeloze 

reeks aan mogelijke toepassingen en variaties erop, is het vaak niet evident om aan 

te tonen dat een product aan de gebruikersvereisten voor één welbepaalde 

toepassing voldoet. Een interessante optie is het opstellen van een kostenmodel, 

waarin alle relevante kosten vervat zitten, zodat zowel remote sensing methoden 

als klassieke veldwerkmethoden onbevooroordeeld tegen elkaar kunnen worden 

afgewogen. Voor remote sensing betekent dit wel dat realistische schattingen van 

de kosten in een toekomstig, operationeel scenario dienen te worden gebruikt (i.h.b. 

voor hyperspectrale beelden), en niet de schattingen op basis van de huidige 

kostprijs van beeldmateriaal. 



 

 

 

Conclusies 

 

Voor de eerste keer in Vlaanderen werden Natura 2000 habitats succesvol gekarteerd en hun 

staat van instandhouding bepaald met behulp van remote sensing. Een belangrijke factor die 

daartoe heeft bijgedragen was de nauwe samenwerking tussen de remote sensing partners en 

de ecologische partners in het project. 

Met deze gezamenlijke inspanning en integratie van remote sensing en ecologische kennis, 

heeft het HABISTAT-project bewezen dat het mogelijk is te voldoen aan de hoge eisen van de 

gebruikers in het kader van Natura 2000 monitoring. Het project heeft aldus de nodige 

fundamenten gelegd, en de belangrijkste nog aan te pakken uitdagingen geïdentificeerd, om de 

sprong te maken van studie- en demonstratieprojecten naar een Natura 2000 

monitoringsysteem dat operationeel ondersteund wordt door remote sensing. 
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Figure 5.2. Four-level hierarchical classification scheme for heathland areas – loose excerpt. 

Level1 Level2 Level3 Level4 

H Heathland 

Hd 
Dry 

heathland 
Hdc 

Calluna-dominated 

heathland 

Hdcy Calluna-stand of predominantly young age 

Hdca Calluna-stand of predominantly adult age 

Hdco Calluna-stand of predominantly old age 

Hdcm Calluna-stand of mixed age classes 

Hw 
Wet 

heathland 
Hwe 

Erica-dominated 

heathland 
Hwe- Erica-dominated heathland 

Hg 

Grass 

encroached 

heathland 

Hgm 
Molinia-dominated 

heathland 

Hgmd Molinia-stand on dry soil 

Hgmw Molinia-stand on moist soil 

Hgd 

Deschampsia 

flexuosa-dominated 

heathland 

Hgd- Deschampsia flexuosa-dominated heathland 

Hs 

Shrub/Tree-

encroached 

heathland 

Hsr 
Rubus-encroached 

heathland 
Hsr- Rubus-encroached heathland 

Hst 
Tree-encroached 

heathland 
Hst- Tree-encroached heathland 

G Grassland 

Gt 
Temporary 

grassland 
Gt- Temporary grassland Gt-- Temporary grassland 

Gp 
Permanent 

grassland 

Gpa 

Permanent grassland 

in intensive 

agricultural use 

Gpap 
Species-poor permanent agricultural 

grassland 

Gpar 
Species-rich permanent agricultural 

grassland 

Gpn 

Permanent grassland 

with semi-natural 

vegetation 

Gpnd Dry semi-natural permanent grassland 

Gpj 
Juncus effusus-

dominated grassland 
Gpj- Juncus effusus-dominated grassland 

F Forest 

Fc 
Coniferous 

forest 
Fcp Pine forest 

Fcpc Corsican pine 

Fcps Scots pine 

Fd 
Deciduous 

forest 

Fdb Birch forest Fdb- Birch forest 

Fdq Oak forest Fdqz Pedunculate oak 

S 
Sand 

dune 

Sb Bare sand Sb- Bare sand Sb-- Bare sand 

Sf 
Fixated sand 

dune 

Sfg 

Sand dune with 

grasses as important 

fixators 

Sfgm Sand dune fixated by grasses and mosses 

Sfm 

Sand dune with 

mosses as 

dominating fixators 

Sfmc 
Fixated sand dune with predominantly 

Campylopus introflexus 

Sfmp 
Fixated sand dune with predominantly 

Polytrichum piliferum 

W 
Water 

body 
Wo 

Oligotrophic 

water body 

Wov 

Shallow, vegetated 

oligotrophic water 

body 

Wov- Shallow, vegetated oligotrophic water body 

Wou 
Unvegetated 

oligotrophic water 
Wou- Unvegetated oligotrophic water 

A 
Arable 

fields 
Ac 

Arable field 

with crop 

Acm Arable field – maize Acm- Arable field – maize 

Aco 
Arable field - other 

crops 
Aco- Arable field - other crops 
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