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1 INLEIDING
1.1 Achtergrond
De steeds groeiende noden voor infrastructuren gericht op wonen, werken, verplaatsen
en recreëren, doen de druk op de schaarse, onbebouwde ruimte in Vlaanderen en
andere regio‟s in Europa vanuit velerlei sectoren toenemen. Bebouwing van de ruimte
die thans gebruikt of beheerd wordt door en voor landbouw, bosbouw of natuur, leidt
echter tot afdichting en veelal tot vernietiging van de bodem. Belangrijke bodemfuncties
en –diensten dreigen hierdoor verloren te gaan. In deze context is het van cruciaal
belang dat behoedzaam wordt omgegaan met het eindige bodempatrimonium
(European Commission, 2006). Dit houdt in dat het geheel van de beschikbare bodems
op zodanige wijze gebruikt en beheerd wordt dat de voor de maatschappij cruciale
bodemdiensten maximaal gewaarborgd blijven. Deze nu algemeen aanvaarde stelling
leidt tot de noodzaak om (i) toelaatbare impacts vast te stellen, (ii) types van
bodemgebruik en –beheer te concipiëren die verenigbaar zijn met deze toleranties en
(iii) over te gaan tot een zodanige ruimtelijke planning én uitvoering van het
bodemgebruik en -beheer dat de impacts binnen de toelaatbare toleranties blijven.
Wat betreft de vaststelling van de vermelde toleranties is er actief wetenschappelijk
onderzoek gaande waarvan de resultaten reeds hun weg gevonden hebben naar de
beleidsvoorbereiding en –implementatie (vb. VLAREM, VLAREBO, MAP). Ook vinden
onderzoeksresultaten naar duurzame bodemgebruiks- en –beheerssystemen ingang in
beleid en praktijk, zowel voor het stedelijke als landelijke gebied (e.g. pesticiden
wetgeving en beheersovereenkomsten in de landbouw). In het onderzoek
dienaangaande wordt steeds meer de nadruk gelegd op de effecten van de zich reeds
manifesterende en verder verwachte klimaatveranderingen zowel op de toleranties als
op de gebruiks- en beheerssystemen (vb. Gobin et al., 2008). Wat betreft
bodemgebruiksplanning is met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998) en de daaruit voortvloeiende
provinciale en gemeentelijke structuurplannen en uitvoeringsbesluiten, een kader
gecreëerd voor ruimtelijke planning en ruimtelijk beleid. In het RSV wordt echter weinig
of geen aandacht geschonken aan bodems, bodemfuncties of –diensten (vb. Van
Orshoven, 1997). Op de lagere niveaus en bij het ontwerp van afbakening van
specifieke gebieden (vb. stedelijke, agrarische, bos- en natuurgebieden) komt het
bodemthema meer aan bod, maar worden bodemfuncties en -diensten niet expliciet
betrokken bij de afweging van alternatieve bodemgebruiken, laat staan dat de
verandering in de aard en omvang van functies en diensten als gevolg van de geplande
verandering van het bodemgebruik in rekening wordt gebracht.
Om tot oordeelkundige ruimtelijke landgebruiksplanning over te gaan moeten, niet
alleen toleranties en kenmerken van landgebruikssystemen gekend zijn. Ook de
karakteristieken en hoedanigheden van het territorium waarbinnen het landgebruik
gepland wordt, moeten geïnventariseerd worden. Als go-between tussen deze
inventarisatie en karakterisatie van het beschikbare land enerzijds en de toewijzing van
één of meer van de mogelijke gebruiks- en beheersvormen aan de landeenheden
anderzijds is er een belangrijke rol weggelegd voor de wetenschap en discipline van de
landevaluatie (Wijffels et al., 2010).
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1.2 Doelstelling
De hoofddoelstelling van dit project is om vanuit een bodemkundig perspectief, een
concept van een geïntegreerd landevaluatiesysteem te ontwikkelen dat breder gaat dan
enkel het landbouwkundig landgebruik én dat ook rekening houdt met:
milieurandvoorwaarden;
duurzaamheid;
adaptatie van het landgebruik en –beheer aan klimaatveranderingen.
Daarnaast zal het concept van geïntegreerd landevaluatiesysteem getoetst worden via
een te ontwikkelen prototype voor het grondgebied Vlaanderen.

1.3 Leeswijzer
Vooreerst (Hoofdstuk 2) wordt een overzicht gegeven van bestaande
landevaluatiesystemen en worden deze onderling vergeleken. In Hoofdstuk 3 wordt het
gevraagde conceptueel ontwerp van het geïntegreerde landevaluatiesystemen
voorgesteld en verantwoord. Dit concept werd tot op zekere hoogte geïmplementeerd
in het prototype van de DSS-generator OSMOSE dat wordt voorgesteld in Hoofdstuk 4.
De vier modules van het concept en prototype worden besproken, met name de
database module, de query, viewing en analyse module, de optimalisatiemodule en de
gebruikersinterface. Invulling van deze generator met relevante data voor Vlaanderen
levert het prototype van een specifiek beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem
E.BoLa (Hoofdstuk 5). Daarnaast worden enkele resultaten voorgesteld (Hoofdstuk 6)
en wordt toegelicht in welke mate de output van het E.BoLa gevoelig is voor een aantal
wijzigingen aan de input-zijde (Hoofdstuk 7). Na de conclusies worden de literatuur
referenties gegeven en volgen nog een aantal bijlagen.

1.4 Bedanking
De uitvoerders van de studie, ook auteurs van dit rapport, wensen de opdrachtgever,
de leden van de stuurgroep en de deelnemers aan de stakeholder workshop expliciet te
danken voor de constructieve ondersteuning gedurende de gehele looptijd van de
studie.
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2 BESCHRIJVING EN
VERGELIJKING VAN
LANDEVALUATIESYSTEMEN
2.1 Begrippen
Om
een
gestructureerde
beschrijving
en
vergelijking
van
bestaande
landevaluatiemethodes en landevaluatiesystemen mogelijk te maken, zijn in wat volgt
de frequent gehanteerde begrippen kort toegelicht.
Landevaluatie: Landevaluatie beoogt de beoordeling van de geschiktheid van
landeenheden
voor
een
bepaald
gebruik
om
zo
de
gebruiksmogelijkheden van het land vast te stellen (FAO, 1976). De
evaluatie gebeurt meestal op basis van bodemkenmerken (fysische,
chemische en biologische eigenschappen) van boven- en ondergrond,
klimatologische gegevens, hydrologie en socio-economische factoren
(Calzolari et al., 2009). Landevaluatie kan hierbij gezien worden als de
go-between tussen de inventarisatie en karakterisatie van het
beschikbare land enerzijds en de landgebruiksplanning of toewijzing
anderzijds (Wijffels et al., 2010).
Landevaluatiemethode:
Methode en/of procedure om de geschiktheid van
land te beoordelen voor een bepaald landgebruik. Op basis van de
beoordeling kan een rangschikking van de landeenheden opgemaakt
worden om beslissingen over „Waar handelen?‟ te ondersteunen.
(Beslissingsondersteunend) landevaluatiesysteem:
Operationele,
computer
gebaseerde implementatie van een landevaluatiemethode waarbij
mogelijk meer geavanceerde multi-criteria beslissingsondersteunende
methodes zijn toegevoegd en die naast de „Waar?‟-vraag ook andere,
mogelijk meer complexe vraagstellingen toelaten.
Landkarakteristiek: De fysische en chemische omgevingseigenschappen die
onmiddellijk meetbaar of schatbaar zijn en gehanteerd worden om de
landeenheid af te bakenen en te karakteriseren. Op zichzelf of in
combinatie met andere landkarakteristieken bepalen ze direct of
indirect het productiepotentieel van het land (FAO, 1976). Voorbeelden
zijn hellingsgraad, bodemtextuur, saliniteit, vochtretentie, gehalte aan
organische stof, neerslagregime, etc.
Landhoedanigheid: Een complexe landeigenschap die de geschiktheid van het land
voor een welbepaald landgebruik zodanig beïnvloedt dat het effect
onafhankelijk is van andere landhoedanigheden. Landhoedanigheden
zijn derhalve meetbare, berekenbare of schatbare eigenschappen
waarvan de waarde kan getoetst worden aan de behoeften van een
bepaald bodemgebruik (FAO, 1976). Voorbeelden zijn vocht leverend
vermogen, erosieweerstand, betreedbaarheid, verziltingsgraad, etc.
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2.2 Categorisering
De ontwikkeling van een landevaluatiemethode of -systeem gebeurt meestal met het
oog op specifieke doeleinden waardoor een generieke vergelijking moeilijk is. Om
dergelijke vergelijking mogelijk te maken, is een duidelijk kader noodzakelijk
waarbinnen landevaluatiemethodes en -systemen kunnen geplaatst worden. In dit
rapport worden de landevaluatiemethodes en landevaluatiesystemen gecategoriseerd
volgens de structuur in figuur 2.1.
Figuur 2.1 geeft aan dat, in alle methodes, landevaluatie aanvangt met ofwel de
inventarisatie van de landkarakteristieken op basis waarvan de landeenheden worden
afgebakend ofwel met a priori afgebakende landeenheden waarvoor de
karakteristieken nog geïnventariseerd moeten worden. Op deze wijze worden
gekarakteriseerde landeenheden bekomen.
Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt in verschillende procedures:
Categorie I: Voor de landeenheden wordt iedere beschouwde
landkarakteristiek afzonderlijk beoordeeld door de waarde van de
karakteristiek te vergelijken met de behoefte van de beschouwde
landgebruikscategorie. De verschillende beoordelingen worden vervolgens
gesynthetiseerd volgens een vastgelegde procedure (vb. additief, multiplicatief,
etc.) zodat voor iedere landeenheid een algemene geschiktheidsbeoordeling
wordt bekomen. De landeenheden worden tot slot gerangschikt volgens de
algemene geschiktheidsbeoordeling. De karakteristieken kunnen van het
nominale, ordinale of continue type zijn.
Categorie II: De landeenheden worden meteen gerangschikt op basis van de
waarde van één of meer van zijn karakteristieken. Dit is enkel mogelijk
wanneer voor elke karakteristiek een gradiënt van „goed naar slecht‟ aanwezig
is. Het moet bijgevolg gaan om ordinale of continue karakteristieken. Wanneer
meerdere karakteristieken gebruikt worden voor de rangschikking is een multicriteria-analysetechniek (vb. simple additive weighting) noodzakelijk.
Categorie III: Voor elke landeenheid worden de karakteristieken eerst gebruikt
om landhoedanigheden vast te stellen. Per landhoedanigheid wordt vervolgens
de geschiktheid van de gekarakteriseerde landeenheid beoordeeld door
vergelijking van de waarde van de landhoedanigheid met de behoefte van de
beschouwde landgebruikscategorie. Volgens een vastgelegde methode (vb.
formeel schema, wet van het minimum, etc.) wordt een algemene beoordeling
bekomen voor het beoogde landgebruik. De landeenheden worden tot slot
gerangschikt volgens de algemene geschiktheidsbeoordeling. De betrokken
landhoedanigheden kunnen van het nominale, ordinale en continue type zijn.
Categorie IV: Ook hier worden eerst landhoedanigheden bepaald voor de
gekarakteriseerde landeenheden. Via een vastgelegde procedure worden de
landeenheden vervolgens gerangschikt op basis van één of meer van de
gekozen landhoedanigheden. Ook hier moet het bijgevolg gaan om ordinale of
continue landhoedanigheden en is een multi-criteria-analysetechniek (vb.
simple additive weighting, analytical hierachy process) noodzakelijk wanneer
meerdere karakteristieken gebruikt worden voor de rangschikking.
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Inventaris

Afbakening

landkarakteristieken
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III
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IV

landhoedanigheden
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Beoordeling/Standaardisatie

Landgebruikstype

Beoordeling
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Figuur 2.1 Categorisatie van bestaande landevaluatiesystemen
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2.3 Overzicht
In dit overzicht worden een aantal in de literatuur gerapporteerde
landevaluatiemethodes en –systemen gestructureerd beschreven om ze vervolgens in
deel 2.4 te vergelijken.

2.3.1 Categorie I
Categorie I omvat de landevaluatiesystemen waarbij de beoordeling van de
geschiktheid berust op vergelijking van de waarde van de landkarakteristieken met de
behoeften van de beschouwde landgebruikscategorie. De algemene geschiktheid van
een landeenheid voor een gespecificeerd landgebruik wordt vervolgens bepaald door
de geschiktheidsbeoordelingen per landkarakteristiek te synthetiseren volgens een
vooraf vastgelegde procedure (vb. additief, multiplicatief, wet van het minimum, etc.).

2.3.1.1 Land Capability Classification System (LCC)
Het „Land Capability Classification System‟ (LCC) van de United States Department of
Agriculture (USDA) is in 1961 ontwikkeld door Klingebiel en Montgomery om boeren te
ondersteunen die hun landbouwland willen onderverdelen op basis van de
productiemogelijkheden, het risico op bodemerosie en de managementmoeilijkheden
voor landbouw- en bosactiviteiten (Klingebiel en Montgomery, 1961).
LCC geeft een brede interpretatie van de bodemkwaliteit op basis van de USDA
bodemkaarteenheden (Kang, 1992). Individuele bodemeenheden worden hierbij
gegroepeerd op basis van hun geschiktheid om cultuur- of voedergewassen te
produceren zonder op lange termijn de bodem te degraderen (i.e. op basis van
gemeenschappelijke managementeisen) (Constantini, 2009).
De procedure bestaat er in om iedere landkarakteristiek te evalueren op basis van de
beperkingen die kunnen geaccepteerd worden. De algemene geschiktheid van een
bodemeenheid wordt vervolgens bepaald door het aantal beperkende
landkarakteristieken te beoordelen en zodoende de graad van beperking te bepalen
(i.e. klasse (1)). De subklasse (2) en eenheid (3) geven meer informatie betreffende de
aard van de aangetroffen beperkingen.
Hoewel het LCC een vrij subjectieve methode is, kunnen consistente resultaten
bekomen worden indien de methode wordt toegepast door een ervaren surveyor of
gebruik wordt gemaakt van interpretatieve tabellen (Eliasson, 2007).
Tabel 2.1 geeft de technische fiche van het Land Capability Classification System weer.

Tabel 2.1 Technische fiche - Land Capability Classification System

2011-03-16

Categorie

I

Soort

Landevaluatiemethode

Doel

Geschiktheid voor cultuur- en voedergewassen (algemeen)

Procedure

Kwalitatief

Input

Fysische gegevens zoals klimaat (temperatuur en droogte), helling,
gevoeligheid voor wind- en watererosie, overstroming, natheid,
bodemdiepte (incl. beperking door fragipans en claypans),
bodemtextuur en –structuur (bewerkbaarheid, bufferend vermogen
voor water), lage bodemvruchtbaarheid, bodemsaliniteit en –
alkaliniteit, landvorm (stenige uitlopers, zandige stranden)

Beoordeling

Additief
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Output

De classificatie in LCC kent 3 hiërarchische niveaus:
1. Klasse (8): classificatie op basis van de combinatie van
landgebruiksmogelijkheden en de aanwezige beperkingen.
Naargelang de graad van beperking stijgt de rang van de klasse
van 1 naar 8 en daalt het aantal mogelijke landgebruiken.
Klasse 1 – 4: landbouw mogelijk, maar naarmate de beperking
stijgt, neemt de keuzemogelijkheid van gewassen af;
Klasse 5 – 7: bosbouw en grasland;
Klasse 8: behoud van bodem en omgeving.
2. Subklasse (4):
(beperking door
water, beperking
het gebruik van
van het klimaat).

Specificatie van de aard van de beperking
aard van de bodem, beperking door overtollig
door risico voor erosie en risico ten gevolge van
landbouwmachines en beperkingen ten gevolge

3. Eenheid: Specifieke en gedetailleerde informatie betreffende de
toepassing.
Aanname

LCC gebeurt op basis van agro-pastorale systemen en
bosbouwsystemen (Constantini, 2009) onder een enkel, matig
hoog niveau van management;
Beschouwing van relatief permanente landkarakteristieken;
Beperkingen kunnen niet door passende maatregelen opgelost
worden;
Geografische en economische factoren zijn niet opgenomen (vb.
afstand tot de markt, aard van de wegen, productiviteit,
winstgevendheid, etc.)

Schaal

Regionaal

2.3.1.2 Florida Agroforestry Decision Support System (FADSS)
Florida Agroforestry Decision Support System (FADSS) (Ellis et al., 2000) is een
beslissingsondersteunend systeem (DSS) voor agroforestry planning dat gebaseerd is
op landkarakteristieken, beheersdoelstellingen en beheerspraktijken.
Zoals weergegeven in figuur 2.2 selecteert de gebruiker via het geografische
informatiesysteem (GIS) een locatie zodat de klimaats- en bodemkarakteristieken
geselecteerd worden (i.e. component 2). Deze klimaats- en bodemkarakteristieken
worden vervolgens gebruikt om de geschikte boom- en gewassoorten te selecteren uit
de plantendatabase (500 soorten met 50 attributen). In component 3 en 4 wordt het
gewenste beheerssysteem door de gebruiker geselecteerd op basis waarvan de ideale
boom- en/of gewassoort wordt bepaald.
De werking van FADSS bestaat voornamelijk uit een reeks van database queries met
behulp van SQL. Deze queries worden gebouwd tijdens de beslissingsprocedure
wanneer de gebruiker de geselecteerde locatie, het gewenste beheerstype en de
productie- en beheerscriteria specificeert. (Ellis et al., 2000)
Tabel 2.2 geeft de technische fiche van het Florida Agroforestry Decision Support
System weer.

2011-03-16

15

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

Figuur 2.2 Structuur en componenten van FADSS (Ellis et al., 2000)
Tabel 2.2 Technische fiche - Florida Agroforestry Decision Support System
Categorie

I

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Geschiktheid voor boom- en gewassoorten (specifiek)

Procedure

Kwalitatief

Input

FADSS omvat een relationeel database management systeem met:
Ruimtelijke data: snelwegen, steden, bodem, klimaat;
Klimaatdata:
jaarlijkse
neerslag,
minimum
temperatuur,
groeiseizoen;
Bodemdata:
bodemtextuur,
bodemdrainage,
overstroming,
waterstress, zoutgehalte, minimum en maximum pH;
Gewasdata: naam van de boomsoorten, struik-, voeder- en
landbouwgewassen.

Beoordeling
Output

Aanname
Schaal

2011-03-16

De plantendatabase omvat:
Algemene gegevens: algemene en wetenschappelijke naam;
Gegevens over aanpassingsvermogen aan klimaat: minimum
vorstvrije dagen, minimum en maximum neerslagtolerantie,
minimum en maximum temperatuurstolerantie;
Gegevens over het aanpassingsvermogen van de bodem:
anaerobe
tolerantie,
droogtetolerantie,
gebruik
vocht,
zouttolerantie, bodemtextuur, aanpassingsvermogen, maximum
bodem pH, minimum bodem pH;
Morfologische : fysiologische beschrijvingen: planttypes, C:N ratio,
groeivorm, groeigewoonte, schaduwtolerantie, etc.
Selectie op basis van database queries
Tabel met de mogelijke boomsoorten, struik-, voeder- en
landbouwgewassen welke geschikt zijn voor het geselecteerde gebied
onder het gewenste beheerstype en de productie- en beheerscriteria
FADSS is enkel toepasbaar voor alley cropping, bosbouwveeteeltsystemen, oeverbuffers, windschermen en boslandbouw.
Onafhankelijk
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2.3.2 Categorie II
Categorie II omvat de landevaluatiesystemen waarbij de gekarakteriseerde
landeenheden gerangschikt worden op basis van ordinale of continue karakteristieken.

2.3.2.1 Agricultural Problem Land Approach
De Agricultural Problem Land Approach (APLA) (FAO, 1990; Nachtergaele, 2006) is
een eenvoudige methode ter identificatie van brede types van agrarische
probleembodems (Santé, 2005). De methode gaat uit van de probleembodems die door
de FAO (1990) zijn gedefinieerd en van de beperkingen die door het klimaat zijn
opgelegd. Mogelijke beperkingen voor landbouwgebruik worden geanalyseerd in de
volgorde: koud – droog – steil – ondiep – slecht gedraineerd – grove textuur – zware
cracking klei – ernstige vruchtbaarheidsbeperking – salien/alkalien – veen (i.e.
Agricultural Problem Land Key). Indien geen beperking wordt aangetroffen, dan wordt
het land verondersteld zeer geschikt te zijn voor landbouw. (Eliasson, 2007)
Tabel 2.3 geeft de technische fiche van Agricultural Problem Land Approach weer.
Tabel 2.3 Technische fiche - Agricultural Problem Land Approach
Categorie

II

Soort

Landevaluatiemethode

Doel

Geschiktheid voor algemeen landbouwgebruik

Procedure

Kwalitatief

Input

Bodemtype;
Klimaat (temperatuur, neerslag);
Database probleembodems FAO.

Beoordeling

Agricultural Problem Land Key

Output

Identificatie en in kaart brengen van verschillende groepen van land
welke een probleem vormen voor landbouwgebruik

Aanname

Probleembodems zijn: zure bodems, kalkrijke bodems, histosols,
zout bodems, zandige bodems, steile bodems en vertisols.
Geen
rekening
gehouden
met
landgebruikstype
(een
probleembodem kan gunstig zijn voor een specifiek landgebruik) of
management (bodems kunnen zeer productief zijn met het juiste
management);
Beperkende factoren voor landbouwgebruik
Agricultural Problem Land Key

Schaal

zijn

beperkt

in

Regionaal en continentaal

2.3.3 Categorie III
Categorie III omvat de landevaluatiesystemen waarbij de beoordeling van de
geschiktheid berust op vergelijking van de waarde van de beschouwde
landhoedanigheden met de behoeften van het beschouwde landgebruikstype. De
algemene geschiktheid van een landeenheid voor een gespecificeerd landgebruik
wordt vervolgens bepaald door de geschiktheidsbeoordelingen per landkarakteristiek te
synthetiseren volgens een vooraf vastgelegde procedure (vb. formeel schema, wet van
het minimum, etc.).

2011-03-16
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2.3.3.1 Framework for Landevaluation
In 1976 heeft de Food and Agriculture Organisation of the Unites Nations (FAO) het
„Framework for Landevaluation‟ ontwikkeld om de discipline van de landevaluatie te
standaardiseren. Het „Framework for Landevaluation‟ biedt een kader waarbinnen
andere landevaluatiesystemen verenigbaar zijn en waarbinnen socio-economische
concepten zijn opgenomen. Dit kader bestaat uit een serie van principes uit de
landevaluatie, verschillende basisconcepten en structuren en procedures voor
geschiktheidsbeoordeling voor de toepassing van landevaluatie op lokale, nationale en
supranationale schaal (Eliasson, 2007).
Een overzicht van de landevaluatie activiteiten volgens het „Framework for
Landevaluation‟ is weergegeven in Figuur 2.3. Deze figuur geeft aan dat om tot de
geschiktheidsbepaling van landeenheden te komen, een vergelijking plaatsvindt tussen
de vastgelegde kritische waarden (i.e. land use requirements and limitations) en de
waarden van de landhoedanigheden (i.e. land qualities) van iedere landeenheid voor
het vooropgestelde bodemgebruik. Bij de vergelijking worden verschillende criteria in
rekening gebracht (Manna, 2009):
Vereisten van specifieke landgebruikscategorie;
Economische analyse;
De fysische, economische en sociale context;
Mogelijke impact op de omgeving en duurzaamheid van landgebruik.
De mate van geschiktheid wordt vervolgens uitgedrukt in een geschiktheidscode.
Tabel 2.4 geeft de technische fiche van het Framework for Landevaluation weer.

Figuur 2.3 Activiteiten van landevaluatie volgens het ‘Framework for Landevaluation’
(FAO, 1976)

2011-03-16
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Tabel 2.4 Technische fiche – Framework for Landevaluation
Categorie

III

Soort

Landevaluatiemethode

Doel

Geschiktheid voor specifiek landgebruik

Procedure

Kwantitatief en kwalitatief

Input

Fysische socio-economische gegevens:
Bruto productiviteit;
Eenmalige input;
Terugkerende input;
Landgebruikscategorieën en vereisten.

Beoordeling

Vergelijking landgebruik – land door matchen, economische en sociale
analyse en omgevingsimpact

Output

Geschiktheidsclassificatie in 4 hiërarchische niveaus (Calzolari, 2009):

Aanname

1.

Orde (2): geschikt (S) of ongeschikt (N)

2.

Klasse (5): mate van geschiktheid (i.e. S1 = zeer geschikt, S2
= matig geschikt, S3 = marginaal geschikt, N1 = thans
ongeschikt, N2 = permanent ongeschikt)

3.

Subklasse (10): aard van de beperking

4.

Eenheid: graad van de beperking

Evaluatie wordt voor elk specifiek landgebruik apart uitgevoerd en
daarna vergeleken;
Ordening van zeer geschikt naar ongeschikt in plaats van excellent
naar arm;
Er zijn geen gebieden met slecht land, enkel gebieden met een
slechte combinatie van land met landgebruik.

Schaal

Lokaal, nationaal en regionaal

2.3.3.2 Automated Land Evaluation System (ALES)
Geïnspireerd door het „Framework for Landevaluation‟ is tussen 1986-1996 aan de
Cornell University het „Automated Land Evaluation System‟ (ALES) ontwikkeld
(Rossiter, 1990). ALES voorziet een framework waarmee een deskundige zijn eigen
expertsysteem kan ontwikkelen om het land te evalueren volgens de richtlijnen
voorgeschreven in het „Framework for Landevaluation‟ en volgens de lokale
omstandigheden en doelstellingen die door de expert worden gespecificeerd.
ALES kan gebruikt worden als een beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem om
te bepalen welke gewassen fysiek en economisch gezien het meest geschikt zijn voor
de landeenheden door de landhoedanigheden te vergelijken met de gewasvereisten.
De evaluatie gebeurt in 2 stappen (Figuur 2.4):
1.

Fysische landevaluatie: beoordelen van bodem, klimaat en landgebruik door
vergelijking met gewasvereisten. Hierdoor worden landeenheden welke niet
geschikt zijn voor het specifieke landgebruik geëlimineerd;

2.

Socio-economische evaluatie: beoordelen van de geschiktheid van de
landeenheid voor specifieke landgebruikstypes (vb. regen gevoede landbouw
met lage of hoge input).

Tabel 2.5 geeft de technische fiche van het Automated Land Evaluation System weer.
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FYSISCHE LANDEVALUATIE

4

Landgebruik

3
Economisch

Sociaal

1. Bodem

1. Gewasvereisten

1. Inputkost

1. Objectieven

2. Klimaat

2. Productiesysteem

2. Verkoopprijs

2. Bronnen

1
Landbronnen

2

SOCIO-ECONOMISCHE EVALUATIE

3. Beperkingen

3. Andere factoren
5
Identificatie land-beheerseenheden
6
Voor elke landbeheerseenheid:
i) mogelijke gewassen of producten
ii) mogelijke productie systemen
iii) opbrengstniveau
iv) input/output ratio;
v) risico factor;
vi) omgevingsimpact

OPTIES LANDGEBRUIK
7
Multiple goal optimizatie om de gewenste doelstellingen te maximaliseren

8
Selectie beste landgebruik

Figuur 2.4 Beslissingsstructuur van Automated Land Evaluation System

Tabel 2.5 Technische fiche – Automated Land Evaluation System
Categorie

III

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Geschiktheid voor specifieke gewassen

Procedure

Kwantitatief en kwalitatief

Input

Biofysische
data
m.b.t.
bodem,
fysiografie,
landgebruik,
bodembedekking, topografie, hydrologie, infrastructuur, klimaat,
hoogteligging, beschermde natuurgebieden, etc.
Socio-economische data m.b.t. doelstellingen, rechten, beperkingen,
bronnen, inputkost, wijze van taxatie, outputprijzen, verwachte
bevolkingsgroei, gezondheid, beschikbaar kapitaal, etc.

2011-03-16

Beoordeling

Beslissingsboom (fysische en socio-economische evaluatie)

Output

Geschiktheidsclassificatie in 4 hiërarchische niveaus (Calzolari, 2009):
1.

Orde (2): geschikt (S) of ongeschikt (N)

2.

Klasse (5): mate van geschiktheid (i.e. S1 = zeer geschikt, S2
= matig geschikt, S3 = marginaal geschikt, N1 = thans
ongeschikt, N2 = permanent ongeschikt)

3.

Subklasse (10): aard van de beperking

4.

Eenheid: graad van de beperking

Aanname

Zie „Framework for Landevaluation‟

Schaal

Lokaal tot regionaal

20

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

2.3.3.3 Agro - Ecological Zoning Method (AEZ)
In 1978 heeft de FAO een landevaluatiemethode ontwikkeld op basis van het principe
van Agro-Ecological Zoning (AEZ). In AEZ worden zones gedefinieerd op basis van de
combinatie van karakteristieken betreffende de bodem, de landvorm en het klimaat.
Deze zones worden gekenmerkt door gelijke mogelijkheden en beperkingen voor
landbouwontwikkeling. In combinatie met een inventaris van het landgebruik (i.e.
landgebruikscategorieën en specifieke ecologische vereisten) kan AEZ gebruikt worden
als methode voor landevaluatie. (FAO, 1996)
In essentie bestaat de „Agro-Ecological Zoning Method‟ uit de volgende 5 stappen
(Rossiter, 1994) zoals weergegeven in figuur 2.5:
1.

Inventarisatie van landgebruikscategorieën met specifieke gewasvereisten,
aanpassingsmogelijkheden en input en beheersopties;

2.

Inventarisatie van bodem- en klimaatkarakteristieken;

3.

Bepalen van de potentiële maximale opbrengst en vergelijken van de vereisten
van de landgebruikscategorie met de respectievelijke karakteristieken uit de
database; .

4.

Vaststellen van de geschiktheid en productiviteit;

5.

Toepassing voor agrarische ontwikkelingsplanning.

Tabel 2.6 geeft de technische fiche van de Agro - Egological Zoning Methode weer.

Figuur 2.5 Structuur van de Agro-Ecological Zoning Method (Fisher et al., 2002)
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Tabel 2.6 Technische fiche – Agro–Ecological Zoning Method
Categorie

III

Soort

Landevaluatiemethode

Doel

Geschiktheid en productiviteit van specifieke landgebruikscategorieën

Procedure

Kwantitatief en kwalitatief

Input

Fysische gegevens:
Topografie;
Bodem: bodemtype, worteldiepte, effectieve waterretentiecapaciteit,
kwaliteit en hoeveelheid van het organisch materiaal, CEC,
structuurstabiliteit, stenigheid, hellingsklasse, textuurklasse, etc.
Klimaat: neerslag, minimum, gemiddelde en maximum dagelijkse
temperatuur, relatieve duur van zon of wolkbedekking per periode,
relatieve luchtvochtigheid, windsnelheid, klimatologische gevaren;
Landgebruik: Gewasvereisten, aanpassingsvermogen, input en
beheersopties.

Beoordeling

Matchen vereisten met landkarakteristieken

Output

Kaart met de agro-ecological zones en de landgeschiktheid (per
gewas);
Een
globale,
kwantitatieve
klimaatclassificatie
voor
regenafhankelijke landbouw voor elk van de gekozen gewassen;
Classificatie op basis van het aanpassingsvermogen (voor elk
gewas) aan het agro-klimaat;
Kwantitatieve schatting van gewasopbrengst en -productie binnen
een bodem- en klimaatzone (voldoende om te oordelen of de
opbrengst de kost zal overschrijden).

Aanname

Criteria op basis waarvan de beperkingen voor landbouw worden
gekarakteriseerd

Schaal

Nationaal of continentaal

2.3.3.4 Soil Potential Ratings (SPR)
Soil Potential Ratings (SPR) (Beatty et al., 1979 en McCormack, 1986) geeft een
indicatie van de relatieve kwaliteit van de bodem voor een bepaald gebruik (i.e.
specifiek gewas) in vergelijking met de andere bodems voor een gegeven gebied. Op
deze manier wordt een rangorde bekomen waarin de relatieve geschiktheid voor een
bepaald landgebruik wordt weergegeven. (Rossiter, 1994)
Tabel 2.7 geeft de technische fiche van Soil Potential Ratings weer.

Tabel 2.7 Technische fiche – Soil Potential Ratings
Categorie

III

Soort

Landevaluatiemethode

Doel

Relatieve geschiktheid voor een specifiek gewas

Procedure

Kwantitatief

Input

Opbrengst;
Relatieve kost van toepassing van moderne technologie om de
effecten van beperkingen te minimaliseren;
Het nadelige effect van blijvende beperkingen op sociaal vlak,
economisch vlak en op de omgeving.

2011-03-16
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Beoordeling

Model: SPI = P - (CM + CL)
Met: SPI = Soil Potential Index

Output

P = index voor opbrengst
CM = index voor de kost van toepassing van moderne
technologie om de effecten van beperkingen te
minimaliseren
CL = index voor het nadelige effect van blijvende beperkingen op
sociaal vlak, economisch vlak en op de omgeving
Op basis van 5 geschiktheidsklassen wordt de relatieve geschiktheid
voor een specifiek gewas weergegeven (i.e. zeer hoog potentieel,
hoog potentieel, matig potentieel, laag potentieel, zeer laag
potentieel).

Aanname

De criteria worden lokaal vastgesteld voor het gebied waarvoor de
rangschikking gebeurt.

Schaal

Lokaal

2.3.3.5 Multi Objective Land Allocation Method (MOLA)
Bij de toewijzing van een bepaald landgebruik aan een bepaalde landeenheid kunnen
verschillende doelstellingen met elkaar in conflict treden. Om deze problemen op te
lossen, ontwikkelden Eastman et al. (1995) de Multi Objective Land Allocation (MOLA)
methode, gebaseerd op het „ideal point concept‟. Het „ideal point concept‟ bestaat er in
dat aan elk criterium één ideale waarde wordt toegekend. De waarden van de
verschillende criteria wordt dan weergegeven als afstand tot die ideale waarde. De
beste keuzemogelijkheid is dan die mogelijkheid die het beste aansluit bij de ideale
waarde die is toegekend aan het criterium. (Voogd, 1980)
De integratie van MOLA en IDRISI GIS maakt het mogelijk om het optimale landgebruik
in kaart te brengen. Het resultaat geeft de maximale geschiktheid voor iedere
doelstellingen volgens de gegeven gewichten (Eastman, 1995).
Het beslissingsproces bestaat uit 7 opeenvolgende stappen (Eastman, 1995):
1. Bepalen van de doelstelling van het landgebruik en van de oppervlakte vereist
van ieder landgebruik;
2. Selecteren van de geschikte criteria;
3. In kaart brengen/meten van de ruimtelijke criteria;
4. Standaardiseren van metingen;
5. Bepalen van de gewichten die aan de criteria worden toegekend met behulp
van de „IDRISI weight module‟;
6. Multi-criteria evaluatie met behulp van de „IDRISI MCE module‟: voor elke
doelstelling wordt een geschiktheidskaart gecreëerd;
7. Multi-objective
evaluatie:
De
optimale
locaties
voor
iedere
landgebruikscategorie worden bepaald door de geschiktheidskaart voor ieder
landgebruik te onderwerpen aan de „multi-objective land allocatie‟ module
(„MOLA module‟). Door een iteratieproces worden de geschiktheidskaarten
gereclassificeerd als eerste fase van de landtoewijzing. Bij conflicterende
doelstelling wordt de optimale situatie gekozen volgens het „ideal point
concept‟.
Tabel 2.8 geeft de technische fiche van de Multi Objective Land Allocation Methode
weer.
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Tabel 2.8 Technische fiche - Multi Objective Land Allocation Method
Categorie

III

Soort

Landevaluatiemethode

Doel

Maximale geschiktheid van een (algemeen) landgebruik op basis van
combinatie van door de gebruiker geselecteerde criteria

Procedure

Multi-criteria evaluatie

Input

Beoordeling

Doelstellingen betreffende het landgebruik en bijhorende gewichten;
Oppervlakte toegekend aan ieder landgebruik;
Gegevens en/of meetwaarden gekozen criteria;
„ideal point concept‟

Output

Kaart met de optimale locatie voor de landgebruikscategorieën

Schaal

Regionaal

2.3.3.6 Land Evaluation Site Assessment (LESA)
Op basis van het „Framework for Landevaluation‟ heeft het USDA in 1983 het
landevaluatiesysteem „Land Evaluation Site Assessment‟ (LESA) ontwikkeld om lokale
beslissingsmakers een objectief en consistent numerisch systeem aan te reiken ter
bepaling van landbouwland dat ter beschikking komt van ontwikkelingen buiten de
landbouw en landbouwland dat ter beschikking blijft van de landbouwsector (Daniels,
1990). Identificatie van het beste landbouwland gebeurt op basis van de inherente
productiecapaciteit en de economisch en politiek levensvatbaarheid van het bedrijf
(Rossiter, 1994).
In LESA wordt de geschiktheid voor landbouw van de landeenheid bepaald op basis
van 2 criteria:
1.

Landevaluatie: Factoren met betrekking tot de bodem, meestal uitgedrukt als
de
geschatte
opbrengst
van
een
referentiegewas
onder
de
standaardtechnologie van de locatie;

2.

Locatiebeoordeling: Factoren en gewichten worden bepaald en vastgelegd in
plaatselijke comités. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in factoren die te
maken hebben met de economische levensvatbaarheid van het bedrijf,
factoren die te maken hebben met het bestaan van een beleid ter
ondersteuning van de landbouw en factoren die te maken hebben met een
tekort aan ontwikkelingsdruk.

LESA kan gezien worden als een subjectief systeem, doch transparant aangezien de
gekozen factoren en gewichten worden meegedeeld.
Tabel 2.9 geeft de technische fiche van Land Evaluation Site Assessment weer.
Tabel 2.9 Technische fiche – Land Evaluation Site Assessment
Categorie

III

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Geschiktheid voor landbouw

Procedure

Kwantitatief

Input

Fysische socio-economische gegevens:
Schatting van de gewasopbrengst voor referentiegewas waarbij
wordt gebruik gemaakt van de standaard technologie van het
gebied;
Factoren zoals bepaald in het ontwerp van het systeem (vb. grootte,
nabijheid ondersteunende diensten, etc.)
Factoren die de ontwikkeling bevorderen (huidige zonering,
nabijheid gemeentelijke diensten, etc.)

Beoordeling
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Output

Het resultaat van LESA is een absolute score die enkel betekenis krijgt
binnen een rangorde. LESA kan op 2 manieren gebruikt worden. De
planners kunnen (Rossiter, 1994):
een maximum oppervlakte vastleggen om vervolgens het beste
land op te nemen tot het maximum bereikt is;
een minimumscore vastleggen die moet bereikt worden om in
aanmerking te komen tot behoud van het landbouwland.

Aanname

Geografische en geo-economische factoren van de locatie zijn 2 keer
zo belangrijk als de inherente productiviteit van het land

Schaal

Lokaal

2.3.3.7 Expert System for Constraints Production in Europe
(ESCAPE)
Naar het idee van AEZ hebben Le Bas et al (2001 en 2002) het „Expert System for
Constraints Production in Europe‟ (ESCAPE) ontwikkeld. Een expertsysteem is een
computerprogramma dat de probleemoplossende vaardigheden van menselijke
experten in een gegeven onderzoeksgebied simuleert en op deze wijze een oplossing
voorziet voor een probleem (Santé, 2005). Op basis van eenvoudige bodem- en
klimaatcriteria die variëren naargelang de verschillende gewasgroepen evalueert
ESCAPE de bodem- en klimaatbeperkingen van landeenheden voor gewasproductie in
Europa (Figuur 2.6). Hierbij worden 3 sets van beperkingen in acht genomen: bodem
(beperkingen
m.b.t.
chemische
vruchtbaarheid,
zuurstofbeschikbaarheid,
wortelomstandigheden, mechanisatie), temperatuur (beperkingen m.b.t. vorst, kieming,
bloei, rijping, warmte) en water. (Eliasson, 2007)
Tabel 2.10 geeft de technische fiche van Expert System for Constraints Production in
Europe weer.

Figuur 2.6 ESCAPE methodologie (Le Bas, 2006)
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Tabel 2.10 Technische fiche – Expert System for Constraints Production in Europe
Categorie

III

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Geschiktheid voor een gewasgroep

Procedure

Kwalitatief

Input

De keuze van de variabelen varieert naargelang de gekozen
gewasgroep. Criteria die worden aangewend zijn:
Bodemdata (beschikbare en geschatte variabelen m.b.t.
chemische
vruchtbaarheid,
zuurstofbeschikbaarheid,
wortelomstandigheden, mechanisatie) (vb. Soil Geographical Data
Base of Europe)
Klimaatdata (neerslag, potentiële evapotranspiratie, temperatuur)
(vb. MARS meteorological data)

Beoordeling

Globale geschiktheid bepaald op basis van meest beperkende factor
Temperatuur: geschikt – ongeschiktheid

Output

Bodem: geschikt – acceptabel – ongeschikt
Water: geschikt – acceptabel – ongeschikt
Globale geschiktheid
Aanname

ESCAPE veronderstelt een normaal management voor de
verschillende gewasgroepen.
Het model is
beperkingen:

Schaal

gebaseerd

op

3

verschillende

types

van

o

Temperatuur gerelateerd aan
ontkieming, bloei, rijping, warmte);

o

Bodem geëvalueerd voor elke bodemtypologische eenheid
(chemische bodemvruchtbaarheid, zuurstofbeschikbaarheid
voor wortels, wortelcondities, mechanische condities);

o

Water gebaseerd op bodemwaterbalans en enkel bepaald
voor de periode waarin temperatuurbeperkingen zich
voordoen.

gewasvereisten

(vorst,

Regionaal en continentaal

2.3.3.8 Mediterranean
(MicroLEIS)

Land

Evaluation

Information

System

Sedert begin jaren ‟90 heeft MicroLEIS (De La Rosa et al., 2004) zich ontwikkeld tot
een agro-ecologisch beslissingsondersteunend systeem. MicroLEIS is gericht op de
bescherming van de bodem door het verbeteren van het agrarisch landgebruik, de
planning en het management (De La Rosa et al., 2004). MicroLEIS wordt veel
toegepast ter bepaling van de geschiktheid en kwetsbaarheid van verschillende
geografische gebieden voor verschillende landbouwsystemen.
MicroLEIS DSS bestaat uit 3 componenten (De La Rosa et al., 2004) (Figuur 2.7):
1.

Data management: 3 relationele databases (klimaat, bodem en management);

2.

Model management: MicroLEIS maakt gebruik van 12 modellen die in 2
groepen worden onderverdeeld op basis van benadering (landgeschiktheid of
landkwetsbaarheid). Optimalisatietools worden gebruikt in combinatie met de
lopende modellen (m.a.w. optimalisatie gebeurt op het niveau van het model).

3.

Gebruikersinterface: PC-versie, Web development, GIS specialisatie.

Tabel 2.10 geeft de technische fiche van het Mediterranean Land Evaluation
Information System weer.
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Figuur 2.7 Structuur en componenten van MicroLEIS (De La Rosa et al., 2004)
Tabel 2.11 Technische fiche – Mediterranean Land Evaluation Information System

2011-03-16

Categorie

III

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Geschiktheid en kwetsbaarheid van landbouwsystemen

Procedure

Kwalitatief, parametrisch, statistisch, expert systeem (afhankelijk van
gebruikte model)

Input

Afhankelijk van het gebruikte landevaluatiemodel:
Bodem:
hoogteligging,
breedteligging,
fysiografische
positie,
moedermateriaal, hellingsgradiënt, -richting, en -vorm, landcover,
bodemdiepte, stenigheid, textuur, kleigehalte, structuur, kleur, reactie,
gehalte organische stof, gehalte carbonaat, zoutgehalte, natrium
verzadiging, CEC, bulkdensiteit, drainage, waterretentie, vrij ijzer,
hydraulische conductiviteit;
Klimaat: maandelijkse neerslag, maandelijkse maximum neerslag,
maandelijkse minimum en maximum temperatuur;
Management: lengte groeiseizoen, maximale worteldiepte, specifiek
bladoppervlak,
gewascoëfficiënt,
efficiëntiecoëfficiënt,
landgebruikstype, bladsituatie, bladgroei, planthoogte, zaaidatum,
bewerkingspraktijken, rijafstand, artificiële drainage, technieken ter
bescherming van de bodem, behandeling residuen, gewasrotatie,
sequentie bewerking, type van uitvoering, type materiaalinput,
wielbelasting, bandenspanning.
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Beoordeling

12 modellen ter bepaling van landgeschiktheid of -kwetsbaarheid

Output

Afhankelijk van het gebruikte landevaluatiemodel:
identificatie van gebieden met specifieke bio-klimatologische tekorten
en bodem- en terreinbeperkingen voor landbouwgebruik;
identificatie van gebieden met beperkingen op het gebied van
bodemerosie en verontreiniging;
selectie van gebieden met natuurlijke vruchtbaarheidsproblemen;
aanbevelingen voor de locatie afhankelijke agrarische technieken
afhankelijk van de gevoeligheid voor bodemverdichting;
selectie
van
minimaliseren;

managementpraktijken

om

bodemerosie

te

selectie van bossoorten in marginale landen;
selectie en kwantificatie van gewasopbrengst van de belangrijkste
traditionele gewassen;
impact van bodemverlies op gewasproductiviteit;
datum van gewasmanagement naargelang de voorwaarden voor
bodembewerking.
Schaal

Lokaal en regionaal

2.3.3.9 Land Allocation Decision Support System (LADSS)
Het Land Allocation Decision Support System (LADSS) (Matthews, 1999) is ontwikkeld
om alternatieve landgebruiksstrategieën te onderzoeken en te evalueren in het kader
van de landgebruiksverandering. LADSS bestaat in zijn kern uit biofysische
simulatiemodellen in combinatie met modules die financiële, sociale en milieuaspecten
in rekening brengen. Deze kern vormt de basis om te beoordelen hoe wijzigingen in
beleid en milieu van invloed zijn op het landgebruik. LADSS bestaat uit 4 componenten
(Matthews, 1999) (Figuur 2.8):
1.

Kennisbank: Deze bevat modellen die de gewasgroei (i.e. CropSyst) en
dierlijke productie simuleren (i.e. Livestock Systems Model) en die toelaten de
impact te beoordelen op sociaal, economisch en ecologisch vlak;

2.

Gebruikersinterface;

3.

Geografisch Informatiesysteem;

4.

Relationeel Database Management Systeem (RDBMS) waarin de biofysische
gegevens en data betreffende het beheer, scenario‟s en infrastructuren
opgeslagen worden.

LADSS maakt gebruikt van 2 genetische algoritmen om de optimale
landgebruiksverandering te bekomen. De algoritmen maken gebruik van een survivalof-the-fittest methode die telkens de beste oplossing behoudt en de andere verwijdert.
(Mattheus, 1999)
Tabel 2.12 geeft de technische fiche van het Land Allocation Decision Support System
weer.

Figuur 2.8 Structuur en componenten van
LADSS (Matthews, 1999)
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Tabel 2.12 Technische fiche - Land Allocation Decision Support System
Categorie

III

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Impact van beslissingen m.b.t. beleid en milieu op het landgebruik

Procedure

Simulatie

Input

In de Oracle RDBMS worden alle data samen bewaard. Het
betreffen gegevens over o.a. klimaat, bodem, gewas,
beheerregimes, input voor veeteeltmodel, economische gegevens
etc.
Biofysische simulatiemodellen en survival-of-the-fittest methode

Beoordeling
Output

Schaal

Kaart die de optimale locatie(s) aangeeft die voldoen aan de
doelstellingen van het beheer of de mogelijke impacten van de
landgebruiksverandering.
Onafhankelijk

2.3.4 Categorie IV
Categorie IV omvat de landevaluatiesystemen waarbij eerst voor de gekarakteriseerde
landeenheden de waarde van de beschouwde landhoedanigheden wordt vastgesteld
waarna
onmiddellijk
via
een
beslissingsmethode
(vb.
multi-criteria
beslissingsmethodes, interval goal programming, etc.) de landeenheden worden
gerangschikt op basis van de gekozen landhoedanigheden.

2.3.4.1 Expert Geographical Information System (EXGIS)
Het „Expert Geographical Information System‟ (EXGIS), ontwikkeld door Yialouris
(1997), is een integratie van een expertsysteem dat uitspraak doet over de geschiktheid
voor een bepaald landbouwgebruik en een geografische informatiesysteem. Op deze
wijze kan gebruik gemaakt worden van de beschikbare informatie om een uitspraak te
doen over de optimale toewijzing van landgebruikstypes aan beschikbare
landeenheden. EXGIS maakt gebruik van een ruimtelijke database, een conventionele
database en een kennisbank om de ruimtelijke data, tabellen en de regels voor
landevaluatie op te slaan en te gebruiken in het landevaluatieproces (Yialouris, 1997).
De regels die opgenomen zijn in de kennisbank zijn gebaseerd op het „Framework for
Landevaluation‟ (FAO, 1976) en lokale kennis en ervaringen (Yialouris, 1997).
Door de modulaire design is EXGIS gemakkelijk toepasbaar voor andere bodem- en
klimaatomstandigheden en kunnen nieuwe gewassen toegevoegd worden zonder
enige aanpassing van de software.
Tabel 2.13 geeft de technische fiche van het Expert Geographical Information System
weer.
Tabel 2.13 Technische fiche - Expert Geographical Information System
Categorie

IV

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Optimale geschiktheid voor een specifiek gewas (vb. maïs, tomaat, etc.)

Procedure

Expertsysteem

Input

Bodem- en klimaatvereisten voor een specifiek gewas
Ruimtelijke database met topografische elementen
Bodemdatabase: parameters m.b.t. bodemvruchtbaarheid en
bodemgebruik
Meteorologische database: gemiddelde, maximum, minimum
temperatuur en neerslag, relatieve luchtvochtigheid, uren zonlicht
Kennisbank: regels voor landevaluatie
Regels gedefinieerd door „Framework for Landevaluation‟ en/of experten

Beoordeling
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Output

Kaart of tabel die de geschiktheid voor iedere landeenheid weergeeft
voor een bepaald landgebruik (excellent (S1), goed (S2), gematigd (S3),
niet geschikt (N)). Het resultaat wordt verduidelijkt met een passende
rechtvaardiging. Mogelijke resultaten zijn:
Geschiktheid van een bodemeenheid met betrekking tot
gewasvereisten;
Optimale landbouwgebruik voor iedere bodemeenheid;
Geschiktheid van de bodemeenheid met betrekking tot verschillende
landbouwgebruiken.

Schaal

Onafhankelijk

2.3.4.2 ForAndesT
ForAndesT (Estrella et al., 2009) is een spatio-temporeel beslissingsondersteunend
systeem (st-DSS) ontwikkeld in het kader van bebossing in de zuidelijke Andes van
Ecuador. ForAndesT is ontwikkeld voor ruimtelijke planners welke actief zijn in
nationale en regionale administraties en voor beleidsmakers en managers die te maken
hebben met bebossingsprojecten. ForAndesT kan gebruikt worden om locaties te
selecteren en keuzes te ondersteunen tussen alternatieve managementmogelijkheden
en bebossingstermijnen met het oog op de optimalisatie van de impact of performantie
van bebossing na 10 of 30 jaar (Van Orshoven et al., 2009). ForAndesT onderscheidt 5
types van vraagstellingen:
1. Wat is de landperformantie vóór bebossing?
2. Wat zal de landperformantie zijn na bebossing?
3. Waar (op welke landeenheden) moet een bebossingsproject toegepast worden?
4. Welke optie van bebossing (soort boom) moet toegepast worden op een gegeven
landeenheid?
5. Hoe lang moet een bebossingsproject gehandhaafd blijven op een gegeven
landeenheid?
Dit st-DSS maakt gebruik van een object-gerelateerde database en is geïmplementeerd
als plug-in in MapWindow GIS (Open Source). Derhalve kan de database bevraagd,
bekeken, in kaart gebracht en geanalyseerd worden via een gebruikersinterface. Om
om te gaan met de multi-criteria optimalisatievragen maakt ForAndesT gebruik van de
techniek „Interval Goal Programming‟ (Van Orshoven et al., 2009).
ForAndesT kan gezien worden als een specifiek beslissingsondersteunend systeem dat
ontwikkeld is met een generiek systeemconcept dat bestaat uit een flexibele database
en een software component die geen veronderstellingen maakt met betrekking tot de
inhoud van de database (Figuur 2.9). Dit generiek systeemconcept kan gezien worden
als een prototype van de DSS-generator OSMOSE (On-site Multi-criteria Optimization
for Spatial Evaluation) waarmee specifieke beslissingsondersteunende systemen
kunnen gegenereerd worden. Naast ForAndesT is OSMOSE dus in staat om andere
beslissingsondersteunende systemen in tal van andere situaties en met andere data te
ontwikkelen.

Figuur 2.9 Structuur ForAndesT (Van Orshoven et al., 2009)
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Tabel 2.14 geeft de technische fiche van het ForAndesT weer.
Tabel 2.14 Technische fiche - ForAndesT
Categorie

IV

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Geschiktheid voor een specifiek bebossingstype

Procedure

Expertsysteem

Input

Gegevens betreffende:
Performantie attributen: koolstofopslag in biomassa, koolstofopslag
in bodem, inkomen, run off productie, sedimentproductie;
Initiële karakteristieken: helling, lithologie, type van helling,
neerslag, initieel landgebruik, hoogteligging, bodemtype.

Beoordeling
Output
Schaal

Via de gebruikersinterface maakt de gebruiker een keuze in:
Aard van de bevraging (keuze uit 5 vragen);
Bebossingsoptie (soort boom);
Aantal jaren na bebossing waarover de optimalisatie zal gebeuren;
Performantie attributen die in acht worden genomen bij de
evaluatie;
Wijze van vergelijking (geen, drempelwaarde, multi-criteria)
Interval Goal Programming
Tabel of kaart met de output voor de gekozen vraag, op basis van de
gekozen en de gewogen performantiecriteria.
Onafhankelijk

2.3.5 Overige
Een aantal landevaluatie-benaderingen zijn moeilijk te positioneren in het schema van
Figuur 2.1. Zij worden hieronder kort vermeld.

2.3.5.1 Fertility Capability Classification (FCC)
De Fertility Capability Classification (FCC) is ontwikkeld door Buol et al. (1975) en later
aangepast door Sánchez et al. (1982). FCC beoogt de classificatie van bodems en niet
de ordening van bodems op basis van geschiktheid. FCC is een systeem om bodems
te groeperen in homogene groepen op basis van kwantificeerbare parameters
betreffende de fysische en chemische vruchtbaarheid (Calzolari, 2009) en de
bodemtaxonomie. De klasse die wordt toegekend aan deze homogene groepen geven
de algemene beperkingen weer die aan de vastgestelde bodemvruchtbaarheid
gerelateerd zijn. De klassen kunnen dan vervolgens geïnterpreteerd worden in het licht
van de geschiktheid voor een specifiek landbouwsysteem of landgebruikscategorie
(Sánchez et al., 1982).
Tabel 2.15 geeft de technische fiche van het Fertility Capability Classification systeem
weer.
Tabel 2.15 Technische fiche – Fertility Capability Classification
Categorie

Overige

Soort

Landclassificatiesysteem

Doel

Geschiktheid
voor
landgebruikscategorie

Procedure

Kwalitatief (Buol et al., 1975)

een

specifiek

landbouwsysteem

of

Kwantitatief (Sánchez et al., 2003)
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Input

Kwantificeerbare parameters betreffende de fysische en chemische
bodemvruchtbaarheid van boven- en de ondergrond (en die relevant zijn
voor de plantengroei).

Beoordeling

Vergelijking bodemvruchtbaarheid en vereisten landbouwsysteem

Output

Classificatie gebeurt op 3 niveaus:

Aanname

1.

Type: bepaald door de textuur van de oppervlaktehorizont.

2.

Substrata type (optioneel): bepaald door de textuur van de
onderliggende horizonten.

3.

Modifiers (17) (optioneel): bepaald door specifieke chemische
en fysieke bodemomstandigheden die de plantengroei negatief
kunnen beïnvloeden.

Classificatie
enkel
bodemvruchtbaarheid;

gebaseerd

op

criteria

betreffende

Classificatie geeft enkel ongeschiktheid of geschiktheid weer, geen
interpretatie.
Schaal

Van resolutie 10 km² tot wereldschaal

2.3.5.2 Great Plains Framework
Management (GPFARM)

for

Agricultural

Resource

In 1999, hebben Ascough II et al. het geïntegreerd beslissingsondersteunend systeem
„Great Plains Framework for Agricultural Resource Management‟ (GPFARM) ontwikkeld
om de duurzame landbouw in de Great Plains te bevorderen. GPFARM is een
simulatiemodel waarin kennis betreffende landbouwkunde, dierkunde, economie,
herbologie en risicobeheer wordt geïntegreerd om alternatieve beheerstrategieën te
testen en te vergelijken met het oog op duurzame landbouw, vermindering van
verontreiniging of maximale economisch rendement. GPFARM kan de 10 – 50
jaarplannen van bedrijven simuleren en analyseren met betrekking tot water-, nutriënten ziektebeheer in combinatie met de economische en milieurisico‟s die hiermee
gepaard gaan. (Ascough II, 1999 en McMaster, 2002)
GPFARM bestaat uit 6 componenten (Figuur 2.10) (Ascough II, 2005):
1.

Gebruikersinterface: invoer van data, controle van de simulatie en tonen van
resultaten;

2.

Microsoft® Access databases: data betreffende bodem, gewas, onkruid,
klimaat, materialen, chemicaliën en economische parameters vereist in de
modellen;

3.

Object-georiënteerd kader: integratie van modules voor de simulatie van
stikstofdynamiek, gewasgroei, chemisch transport, water- en winderosie, etc.

4.

Analyse: module voor multi-criteria besluitvorming, module ter visualisatie van
de resultaten, samenvatting van de resultaten, tabellen en grafieken voor
vergelijking van verschillende beheerscenario‟s in tijd en ruimte;

5.

Economische analyse: maakt gebruik van de productiegegevens van het
simulatiemodel of van de productiegegevens van de gebruiker zelf;

6.

Informatiesysteem: web gebaseerd (http://infosys.ars.usda.gov/)
verschillende links naar informatie van verscheiden beheersopties.

met

Tabel 2.16 geeft de technische fiche van het DSS Great Plains Framework for
Agricultural Resource Management weer.
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Figuur 2.10 Structuur en componenten van GPFARM (Ascough II, 1999)
Tabel 2.16 Technische fiche - Great Plains Framework for Agricultural Resource
Management
Categorie

Overige

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Duurzaam beheer

Procedure

Simulatie

Input

Grotendeels opgenomen in de Access Database: bodem, gewas,
materiaal, chemicaliën, klimaat, investeringen, benodigdheden, dieren,
beheersmaatregelen
Simulatiemodellen + multi-criteria module

Beoordeling
Output

Schaal

Output Indices voor verschillende landbouwsystemen en
beheermaatregelen rekening houdend met de economische en
milieu-impact en duurzaamheid.
Economische output: break-even analyse en kost ten opzichte van
het rendement op lange, middellange en korte termijn.
Boerderij- en ranchschaal

2.3.5.3 Decision Support System for Agrotechnology Transfer
(DSSAT)
Het International Consortium for Agricultural Systems Applications (ICASA) heeft zich
sinds 1983 toegelegd op de ontwikkeling van het Decision Support System for
Agrotechnology Transfer (DSSAT). DSSAT is een softwarepakket waarin de effecten
van de bodem, gewasfenotype, weer en beheersopties worden geïntegreerd om de
impact te simuleren van verschillende managementstrategieën voor verschillende
gewassen voor x aantal jaren op iedere locatie in de wereld (Jones et al., 2003).
DSSAT is een verzameling van onafhankelijk opererende programma‟s die gezamenlijk
werken met gewassimulatiemodellen (o.a. CSM, CERES, CROPGRO, CROPSIM, and
SUBSTOR) in de kern (Jones et al. 1998). DSSAT geeft de gebruiker informatie
waarmee een snelle beoordeling kan gemaakt worden betreffende de keuze van
nieuwe gewassen, producten en aanpassingspraktijken (Jones et al., 2003).
Tabel 2.17 geeft de technische fiche van het Decision Support System for
Agrotechnology Transfer weer.
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Tabel 2.17 Technische fiche - Decision Support System for Agrotechnology Transfer
Categorie

Overige

Soort

Beslissingsondersteunend landevaluatiesysteem

Doel

Impactbeoordeling

Procedure

Simulatie

Input

Een minimum dataset is vereist met:
Data betreffende het weer: hoogte- en breedteligging, dagelijkse
zonnestraling, maximum en minimum luchttemperatuur en neerslag;
Data betreffende de bodem: dieptes van oppervlakte horizont en
onderliggende horizont, textuur, bulkdensiteit, organische koolstof,
pH en aluminium verzadiging;
Data betreffende management: plantdatum, datum monstername
bodem voor beplanting, plantdensiteit, rijbreedte, plantdiepte,
gewasvariëteit, irrigatie, bemesting.
Gewassimulatiemodellen

Beoordeling

Gewasopbrengst;
Gebruik van bronnen;
Impact op de omgeving (vb. stikstofuitloging);
Impact van klimaatverandering op gewasproductie;
Managementmogelijkheden.
Toepasbaar voor volgende gewassen: granen (rijst, tarwe, mais, gerst,
sorghum, millet), peulvruchten (sojaboon, pinda, erwt), knolgewassen
(aardappel, cassava), katoen, suikerriet, groenten en verschillende
andere soorten gewassen.

Output

Aanname

Schaal

DSSAT kan worden toegepast op lokale schaal (bedrijf) en op regionale
schaal.

2.4 Vergelijking van de landevaluatiemethodes
en -systemen
Tabel 2.18 geeft de belangrijkste karakteristieken van de beschreven
landevaluatiemethodes en beslissingsondersteunende systemen weer op basis
waarvan de mogelijkheden worden beoordeeld voor de ontwikkeling van een
geïntegreerd landevaluatiesysteem dat verenigbaar is met de doelstellingen van deze
studie.
Tabel 2.18 Vergelijking beschreven landevaluatiesystemen (volgens Santé et al., 2005)
Naam

Cat

Type

LUT

Input

Procedure

Concept

LCC

I

LE

Algemeen

Fysisch

Kwalitatief

Specifiek

FADSS

I

DSS

Specifiek

Fysisch

Kwalitatief

Specifiek

APLA

II

LE

Algemeen

Fysisch

Kwalitatief

Specifiek

Framework
for LE

III

LE

Specifiek

Fysisch

Kwantitatief

Generiek

Socio-economisch

Kwalitatief

ALES

III

DSS

Specifiek

Fysisch

Generiek

Socio-economisch

Kwantitatief
Kwalitatief
Kwantitatief

Specifiek

AEZ

III

LE

Specifiek

Fysisch

SPR

III

LE

Specifiek

Fysisch

Kwalitatief
Kwantitatief

Specifiek

Multi-criteria
evaluatie

Specifiek

Economisch
MOLA
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Naam

Cat

Type

LUT

Input

Procedure

Concept

LESA

III

DSS

Algemeen

Fysisch

Kwantitatief

Specifiek

Socio-economisch
ESCAPE

III

DSS

Specifiek

Fysisch

Kwalitatief

Specifiek

MicroLEIS

III

DSS

Specifiek

Fysisch

Modelafhankelijk

Specifiek

LADSS

III

DSS

Specifiek

Biofysisch

Simulatie

Specifiek

Socio-economisch
EXGIS

IV

DSS

Specifiek

Fysisch

Expert systeem

Generiek

ForAndesT

IV

DSS

Specifiek

Fysisch

Generiek

Economisch

Kwantitatief
+
Interval
Goal
Programming

FCC

-

LE

Algemeen

Fysisch

Kwalitatief

Specifiek

GPFARM

-

DSS

Specifiek

Fysisch

Simulatie

Specifiek

Simulatie

Specifiek

Economisch
DSSAT

-

DSS

Specifiek

Fysisch
Economisch

Zoals reeds aangehaald worden landevaluatiemethodes en beslissingsondersteunende
landevaluatiesystemen ontwikkeld vanuit een specifiek probleem dat zich stelt of vanuit
een specifieke doelstelling die men wenst te bereiken. Toepassing van deze methodes
en systemen in een andere context is hierdoor vaak niet mogelijk. Uitzonderingen zijn
het Framework for Landevaluation, ALES, EXGIS en ForAndesT. Deze systemen
bieden een generiek concept op basis waarvan meer specifieke landevaluatiesystemen
kunnen ontwikkeld worden naargelang de doelstellingen van de planningsoefening.
ALES en ForAndesT kunnen hierbij gezien worden als open, generieke systemen of
m.a.w. generatoren om specifieke beslissingsondersteunende systemen te creëren.
Tevens blijkt dat de beschreven landevaluatiesystemen hoofdzakelijk gericht zijn op de
economische rendabiliteit van de landbouw in het kader van bodemkundige en
klimatologische beperkingen. Onderhavig onderzoek is echter gericht op de
ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem waarbij de landevaluatie
multifunctioneel moet zijn waarbij meerdere, vaak conflicterende doelstellingen in
rekening moeten gebracht worden. Dergelijk landevaluatiesysteem dient op zoek te
gaan naar de meest optimale oplossing voor een multi-criteria vraag op basis van de
door de gebruiker gekozen criteria en gewichten. Dit is (in meer en in mindere maten)
terug te vinden in MOLA, MicroLEIS, LADSS, EXGIS en ForAndesT.
Uit deze vergelijking blijkt dat zowel EXGIS als ForAndesT kunnen omgaan met
verschillende bodemfuncties, meerdere, ook conflicterende doelstellingen en ook
aspecten als duurzaamheid, milieu-impact en aanpassingsvermogen kunnen
meenemen.
De flexibiliteit van EXGIS is echter hoofdzakelijk beperkt tot de aanpassing van gewas,
bodemomstandigheden, klimaatomstandigheden en werkomgeving, terwijl het
beslissingsondersteunende landevaluatiesysteem ForAndesT kan aanzien worden als
een
generiek
kader
(i.e.
een
DSS-generator)
waarbinnen
andere
beslissingsondersteunende systemen voor andere vormen van landmanagement en
landplanning kunnen ontwikkeld worden. Het generieke systeemconcept van
ForAndesT vormt o.i. een goede basis voor de ontwikkeling van een geïntegreerd
landevaluatiesysteem voor Vlaanderen.
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3 CONCEPT VOOR EEN
GEÏNTEGREERD
LANDEVALUATIESYSTEEM
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk is een generieke, conceptuele beschrijving uitgewerkt van een
geïntegreerd landevaluatiesysteem voor de ondersteuning van landgebruiksplanning. In
de volgende hoofdstukken wordt vervolgens een prototype van dergelijk systeem
voorgesteld dat specifiek gericht is op de ondersteuning van de planning, vanuit
bodemkundig perspectief, van duurzaam bodemgebruik in Vlaanderen.
Vooreerst wordt het initiële concept voorgesteld dat gebaseerd is op de vereisten
opgenomen in het bestek (BOD/STUD/2009/04) van deze studie en de algemene visie
voorgesteld door het departement Aard- en Omgevingswetenschappen (AOW) in zijn
goedgekeurde offerte. Vervolgens worden de wensen, suggesties en opmerkingen
opgelijst, die de stuurgroepleden en andere stakeholders hebben geuit naar aanleiding
van de toelichting van dit initiële concept tijdens de stuurgroepvergaderingen en een
workshop. Ten slotte wordt het aangepaste concept beschreven waarbij rekening is
gehouden met de commentaren en met de bijkomende inzichten die AOW heeft
verworven doorheen de literatuurstudie en het verdere verloop van de opdracht.

3.2 Uitgangspunten en initieel concept
3.2.1 Uitgangspunten
Het originele opzet van deze studie bestond erin om vanuit bodemkundig perspectief,
een geïntegreerd landevaluatiesysteem te concipiëren dat breder gaat dan enkel het
landbouwkundig landgebruik en dat ook rekening houdt met milieurandvoorwaarden,
duurzaamheid en mogelijke adaptatie van het landgebruik en -beheer aan
klimaatveranderingen (BOD/STUD/2009/04). De kerntermen uit deze formulering
hebben wij als volgt geïnterpreteerd:
Een landevaluatiesysteem is het geheel van procedures en data om de
productieve en/of ecologische performantie van een landeenheid (i.e. een als
homogeen beschouwd deel van het aardoppervlak met inbegrip van bodem en
ondergrond, klimaat en bedekking) vast te stellen voor een beschouwd
landgebruikstype op basis van expliciete beoordelingscriteria die teruggaan op
landhoedanigheden (FAO, 1976; FAO, 2007);
Een geïntegreerd landevaluatiesysteem is een beslissingsondersteunend
systeem (DSS). Dergelijk DSS omvat een geheel van procedures en data die
toelaten de performantie van meerdere landeenheden vast te stellen voor
meerdere landgebruikstypes en deze onderling te vergelijken waarbij de
gebruiker(s) preferenties kunnen uiten wat betreft de aard en het belang van
de beoordelingscriteria. Een dergelijk DSS levert in essentie rangschikkingen
(i) van landeenheden voor een gegeven landgebruikstype en (ii) van
landgebruikstypes voor een gegeven landeenheid;
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Het „bodemkundig perspectief‟ geeft aan dat de nadruk van het
landevaluatiesysteem ligt op (i) landeenheden die in de eerste plaats
bodemkundig homogeen zijn en (ii) op landhoedanigheden en
beoordelingscriteria die teruggaan op bodemfuncties;
De „milieurandvoorwaarden‟ en „duurzaamheid‟ wijzen op het belang van
landhoedanigheden en beoordelingscriteria die gekoppeld zijn aan
bodembedreigingen;
„Klimaatveranderingen‟ leiden tot een gewijzigd gedrag van landeenheden, i.e.
gewijzigde waarde van de landhoedanigheden (vb. vocht leverend vermogen).
Deze wijzigingen worden in rekening gebracht bij de performantie-beoordeling.
Het operationele kader voor dergelijk landevaluatiesysteem wordt o.i. haast per definitie
gevormd door een geografisch informatiesysteem. De landeenheden die de basisbouwstenen van een landevaluatiesysteem uitmaken, zijn inderdaad gegeorefereerd
waardoor de ruimtelijke dimensie expliciet aanwezig is. Een beslissingsondersteunend
systeem dat verankerd is in een GIS is een ruimtelijk beslissingsondersteunend
systeem (sDSS).

3.2.2 Initieel concept
Bovenstaande opzet en uitgangspunten voor het gewenste landevaluatiesysteem
geven aan dat er nood is aan een conceptueel en operationeel kader om op basis van
verschillende criteria voor het huidige en het toekomstige klimaat vier basisvragen te
beantwoorden, nl.:
1.

Wat is de performantie van de landeenheden onder het huidige gebruik?

2.

Wat zal de performantie zijn van de landeenheden indien naar een
gespecificeerd landgebruikstype wordt overgegaan?

3.

Op welke landeenheden dient een gespecificeerd landgebruikstype (niet)
toegepast te worden om een gespecificeerde performantie (drempelwaarde,
maximum, minimum) te bekomen?

4.

Welk landgebruikstype dient (niet) toegepast te worden op een gespecificeerde
landeenheid om een gespecificeerde performantie (drempelwaarde, maximum,
minimum) te bekomen?

Interpretatie van het antwoord op vraag 1 leidt o.a. tot de identificatie van het „prime
agricultural land‟. Vragen 2, 3 en 4 hebben te maken met landgebruiksverandering. Bij
overgang van het ene landgebruikstype naar een ander kan gesteld worden dat de
performantie zal wijzigen. Deze wijziging kan relatief snel optreden (vb. reductie van
bodemverlies door erosie na aanleggen permanent grasland op voormalig akkerland) of
kan geleidelijk gebeuren tot een nieuwe evenwichtstoestand is bereikt (vb. toename
van de bodemkoolstofvoorraad na aanleggen van permanent grasland op voormalig
akkerland).
Mogelijk
wordt
de
evenwichtstoestand
niet
bereikt
(vb.
bodemkoolstofvoorraad na omzetting van landbouwland in bos waarbij het bos gekapt
wordt vooraleer de evenwichtstoestand is bereikt).
„Performantie‟ is hierbij multifactorieel. Dit betekent dat de performantie kan bepaald
worden door meerdere landhoedanigheden en dus door meerdere beoordelingscriteria.
Elke vraag is bijgevolg een multi-criteria-analyse probleem waarvoor multi-criteria
beslissingsmethodes ingeschakeld moeten worden en waarbij de beoordelingscriteria
niet noodzakelijk allemaal hetzelfde belang hebben. Weging op basis van
gebruikerspreferenties moet dus mogelijk zijn.
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Dit concept is voorgelegd aan en geïllustreerd voor de stuurgroepleden en een aantal
bijkomende stakeholders op basis van een eerste prototype. De kenmerken van het
prototype waren de volgende:
-

De landeenheden waren gedefinieerd als een groep van pixels (resolutie van
150 m bij 150 m) met een unieke combinatie van bodemassociatie en huidig
landgebruikstype;

-

Om de vier basisvragen te beantwoorden, waren in dit eerste prototype zes
beoordelingscriteria voorzien (i.e. bodemgeschiktheid, bufferend vermogen,
voorraad bodemorganische koolstof, bodemverlies door water- en
bewerkingserosie, bodemverlies door winderosie en gevoeligheid voor
bodemverdichting) en waren 10 landgebruikstypes opgenomen (i.e. intensieve
akkerbouw, extensieve akkerbouw, intensieve fruitteelt, extensieve fruitteelt,
intensief weiland, extensief weiland, intensieve bosbouw, extensieve bosbouw,
natuur en infrastructuur);

-

Tijd werd niet in rekening gebracht. Performantiewijziging ten gevolge van
landgebruiksverandering gebeurt onmiddellijk;

-

De beoordelingen van de landhoedanigheden waren per landeenheid
opgenomen in een relationele databank. Om de multi-criteria vraagstellingen te
beantwoorden, was voorgesteld gebruik te maken van de klassieke boolean
queries én van de „Interval Goal Programming (IGP) techniek. IGP is een
MCDM (Multi Criteria Decision Making) -mechanisme.

3.3 Suggesties en opmerkingen van
stakeholders en stuurgroepleden
Onderstaande wensen, suggesties en opmerkingen (Tabel 3.1) zijn geuit door
stuurgroepleden en stakeholders op drie stuurgroepvergaderingen (29 maart 2010, 21
juni 2010 en 4 oktober 2010). Op 4 oktober 2010 is er tevens een workshop gehouden
waarop deze uitgangspunten en concept zijn bediscussieerd. Bij de verwerking werd
aan herhaaldelijk geopperde suggesties en opmerkingen meer belang gehecht dan aan
eenmalig aangehaalde opmerkingen.
Tabel 3.1 Suggesties en opmerkingen per thema en aantal keren dat de suggestie of
opmerking werd gegeven
Thematische suggesties
1.

2.

Vragen die de methodologie moet kunnen beantwoorden:

3

Welke landeenheden zijn minder belangrijk voor de landbouw, welke zijn wel
belangrijk?
Wat verlies je van bodemfuncties indien etc.?
Op welke landeenheden kan je akkerbouw, natuur, etc. implementeren waarbij de
bodemimpact wordt geminimaliseerd?
Naast de verschillende landbouwgebruikstypes (akkerbouw, fruitteelt, weiland en bosbouw)
moeten ook landgebruiken van buiten de landbouwsfeer opgenomen worden.

4*

3.

De beste locatie voor een bepaald landgebruikstype of het beste landgebruikstype voor een
bepaalde locatie moet bepaald kunnen worden voor het huidige én het toekomstige klimaat.

1*

4.

Opgenoemde bodemgerelateerde performantiecriteria:

4

bodemgeschiktheid
bufferend vermogen
voorraad bodemorganische
koolstof
bodemverlies door water- en
bewerkingserosie
fosfaatverzadiging
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#

ontginningsmogelijkheid
waterwinning
colluviatieprobabiliteit
bodemverlies door winderosie
erfgoedwaarde van de bodem
overstromingsgevoeligheid
gevoeligheid voor bodemverdichting
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Suggesties m.b.t. systeemontwikkeling

#

5.

De mogelijkheid voorzien om de mate van ruimtelijke
landeenheden mee te nemen als beslissingscriterium

aaneengeslotenheid

van

2

6.

De mogelijkheid voorzien om landhoedanigheden te toetsen op basis van een zelf te
bepalen grenswaarde.

1

7.

De mogelijkheid voorzien om binnen de geselecteerde landeenheden een onderscheid te
maken tussen de beste en minder goede.

1

8.

De mogelijkheid voorzien voor het aanpassen van het aantal iteraties van Interval Goal
Programming en een gevoeligheidsanalyse uitvoeren om het effect van deze aanpassing na
te gaan.

1

9.

De mogelijkheid voorzien om de output voor een vraagstelling te gebruiken als input voor
een nieuwe vraag.

1

Voorbeeld: „Waar bevinden zich de landeenheden die het beste geschikt zijn voor intensieve
akkerbouw op basis van de attributen geschiktheid (gewicht 0.6 en drempelwaarde 3) en
bodemverlies door water- en bewerkingserosie (gewicht 0.4 en drempelwaarde 2)?‟
Deze vraag kan als volgt opgelost worden waarbij het resultaat van stap 1 gebruikt wordt als
input voor stap 2:

10.

1)

Waar?-vraag met vergelijking op basis van Interval Goal Programming waarbij aan
geschiktheid een gewicht van 0.6 wordt toegekend en aan bodemverlies door wateren bewerkingserosie een gewicht van 0.4.

2)

Waar? – vraag met vergelijking op basis van drempelwaarden. Het sDSS gaat dan
op zoek naar de landeenheden die in stap 1 geselecteerd zijn en voldoen aan de
drempelwaarden.

De mogelijkheid voorzien om de vraagstellingen toe te spitsen op een sub-gebied.

1

Suggesties m.b.t. schaal

#

11.

De mogelijkheid voorzien om het ruimtelijk detail dat relevant is voor de bodemprocessen die
beschouwd worden, in te stellen.

1

12.

De mogelijkheid voorzien om schaal van de weergave afhankelijk te maken van de situatie /
vraag.

1

13.

Percelen gebruiken als „landeenheid‟ in plaats van een groep van pixels met gelijke
kenmerken.

2

Overige suggesties
14.

2011-03-16

#

Uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse om na te gaan:
(i)
in welke mate de resultaten veranderen bij gebruik van verschillende
combinaties van criteria met verschillende gewichten;
(ii)
in welke mate het huidige of voorgestelde landgebruikstype afwijkt van het
optimale landgebruikstype;
(iii)
wat het effect is van een aanpassing van het aantal iteraties bij Interval Goal
Programming.
*
Suggestie die onderdeel uitmaakt van de offerte aanvraag.
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3.4 Aangepast concept
Op basis van bovenstaande opmerkingen en wensen en met de bijkomende inzichten
die AOW opdeed in de loop van de studie is het initiële concept herzien. Hiervoor werd
een functionele analyse, een informatie analyse en een technische analyse doorlopen.

3.4.1 Functionele analyse
Bij de functionele analyse werd achtereenvolgens ingegaan op het in rekening brengen
van (i) de tijdsdimensie, (ii) on-site en off-site effecten, (iii) de performantiewinst, (iv)
klimaatverandering en (v) de evolutie van behoeften, kennis en databeschikbaarheid.

3.4.1.1 Tijdsdimensie
De tijdsdimensie oefent invloed uit op de impact van landgebruiksveranderingen op de
performantie van de landeenheden waarbij de tijdsafhankelijkheid varieert in functie van
de betrokken landeenheden en landgebruikstypes. Daarom moet in vragen 2, 3 en 4
(paragraaf 3.2) aangegeven worden na hoeveel tijd de performantie beoordeeld wordt,
(vb. na 10 jaren, 30 jaren, etc.). Bovendien wordt door toevoeging van de tijdsdimensie,
naast vragen 1 tot en met 4, een vijfde type vraag gegenereerd, met name:
5.

Hoe lang dient een gespecificeerd landgebruikstype aangehouden te worden op
een landeenheid om de gespecificeerde performantie te bekomen?

Vermits klimaatveranderingen eerder geleidelijk verlopen, is ook de volgende vraag
relevant:
6.

Wanneer dient op een gespecificeerde landeenheid een landgebruikstype
vervangen door een ander om de gespecificeerde performantie te bekomen?

3.4.1.2 On-site en off-site effecten
Meest voor de hand liggend is dat de landhoedanigheden strikt gekoppeld zijn aan de
beschouwde landeenheden. Vocht leverend vermogen, bodemkoolstofvoorraad of
gevoeligheid voor bodemverdichting zijn in essentie „on-site landhoedanigheden‟. Dit
betekent dat de waarde van de hoedanigheid niet wordt beïnvloed door
karakteristieken, hoedanigheden of gebruik van andere (naburige) landeenheden. Dat
is wel het geval voor landhoedanigheden die gekoppeld zijn aan laterale fluxen in het
landschap (vb. water- en sedimenttransport en sedimentinflux in waterlopen). Voor
deze landhoedanigheden manifesteren de effecten van de landgebruiksveranderingen
zich ook off-site.
Het aanbevelen van een landgebruikstype voor een gegeven landeenheid moet dus
niet enkel gebeuren rekening houdend met de on-site effecten op performantie maar
ook met off-site effecten. Om off-site effecten van landgebruiksveranderingen in
rekening te brengen moet de topologische context van de landeenheden gekend zijn, in
het bijzonder de aangrenzendheid. Dergelijke topologische informatie opent de
mogelijkheid voor het zoeken naar groepen van aangrenzende landeenheden die
samen beter of slechter presteren dan alle andere groepen (met een gegeven
oppervlakte).
De
reeds
vermelde
tijdsafhankelijkheid
maakt
dat
een
gegeven
landgebruiksverandering, mede beoordeeld moet worden op basis van off-time
effecten.

2011-03-16
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3.4.1.3 Performantiewinst
In vragen 2 tot 6 wordt gestreefd naar het identificeren van (i) performantie (Wat?) (ii)
landeenheden (Waar?), (iii) landgebruikstypes (Hoe?), (iv) tijdsduur (Hoe lang?) en (v)
startmoment (Wanneer?) om de doelstellingen te bereiken rekening houdend met de
performantiewaarde. Een bijkomende en wellicht nog relevantere wijze om deze
doelstellingen uit te drukken is „performantiewinst‟. Deze performantiewinst is het
verschil tussen de initiële performantiewaarde (bij het initiële gebruik) en de uit de
interventie (i.e. landgebruiksverandering) resulterende performantiewaarde. Het
onderstaande voorbeeld toont het verschil tussen beide beoordelingswijzen aan.
Situatie 1: De gebruiker streeft naar de maximale voorraad aan bodemorganische
koolstof.
In deze situatie wordt de landeenheid, het landgebruikstype, de tijdsduur of het
startmoment weerhouden waarvoor het performantiecriterium „voorraad aan
bodemorganische koolstof‟ na de „interventie‟ de hoogste performantiewaarde heeft.
Beoordeling gebeurt derhalve enkel en alleen op basis van de performantiewaarde van
het gespecificeerde landgebruik (tLUT). Landeenheid 1 is dus het optimale resultaat uit
Tabel 3.2 volgens de beoordeling op basis van waarde van tLUT (want 90 T ha-1C > 70
T ha-1 C).
Situatie 2: De gebruiker streeft naar de maximale bijkomende opslag van
bodemorganische koolstof.
In deze situatie is de gebruiker op zoek naar de landeenheid, het landgebruikstype, de
tijdsduur of het startmoment waarbij het verschil tussen de performantiewaarde van het
initiële landgebruik (iLUT) en de performantiewaarde van het gespecificeerde
landgebruik (tLUT) (i.e. performantiewinst) het grootste is. Hierbij wordt dus niet
landeenheid 1 weerhouden, maar wel landeenheid 2 (want 30 T ha-1C < 50 T ha-1 C).
Tabel 3.2 Beoordeling op basis van de waarde van het gespecificeerd landgebruik
(tLUT) ten opzichte van de beoordeling op basis van het verschil tussen de
waardes van het initiële landgebruik (iLUT) en tLUT

Landeenheid

Bodemkoolstof

Bodemkoolstof

Verschil

iLUT

tLUT

iLUT tov tLUT

(T ha-1 C)

(T ha-1 C )

(T ha-1 C )

Optimaal resultaat
voor beoordeling
op

1

60

90

30

basis

van

performantiewaarde
tLUT (situatie 1)
op

2

20

70

50

basis

van

performantiewinst
(situatie 2)

Zo komt voor elk van de vragen 2 tot en met 6 een variante tot stand, namelijk:
7.

Wat zal de performantiewinst zijn van de landeenheden indien naar een
gespecificeerd landgebruikstype wordt overgegaan?

8.

Op welke landeenheden dient een gespecificeerd landgebruikstype (niet)
toegepast te worden om een gespecificeerde performantiewinst te bekomen?

9.

Welk landgebruikstype dient (niet) toegepast te worden op een gespecificeerde
landeenheid om een gespecificeerde performantiewinst te bekomen?

10. Hoe lang dient een gespecificeerd landgebruikstype aangehouden te worden op
een landeenheid om de gespecificeerde performantiewinst te bekomen?
11. Wanneer dient op een gespecificeerde landeenheid een landgebruikstype
vervangen te worden door een ander om de gespecificeerde performantiewinst te
bekomen?

2011-03-16
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3.4.1.4 Klimaatverandering
Voorgaande vragen (1 tot en met 11) worden opgelost bij een constant verondersteld
klimaat, i.e. het huidige klimaat. Vaak moeten echter beslissingen genomen worden op
lange termijn. Het aanbevelen van een landgebruikstype, een landeenheid, de tijdsduur
of een startmoment moet dus niet enkel kunnen gebeuren rekening houdend met het
huidige klimaat, maar ook met andere klimaatscenario‟s. Klimaatveranderingen leiden
immers tot een gewijzigd gedrag van landeenheden, i.e. gewijzigde grootte van de
landhoedanigheden. Figuur 3.1 geeft voor de periode 2009 - 2050 de verandering van
het overstromingsrisico in Vlaanderen weer onder een nat, droog en gematigd
klimaatscenario (VMM, 2009).

Figuur 3.1 Overstromingsrisico onder het nat klimaatscenario (Verhouding van het
risico volgens klimaatscenario ten opzichte van risico onder huidig klimaat
(%)) (Bron: Milieuverkenning 2030 (VMM, 2009))
Wanneer het huidige klimaat en 1 klimaatscenario in het sDSS worden opgenomen zijn
er 3 mogelijke varianten van de vraagstellingen, namelijk:
1.

vraagstellingen op basis van het huidige klimaat;

2.

vraagstellingen op basis van overschakeling van het huidige klimaat naar het
toekomstige klimaat;

3.

vraagstellingen op basis van het toekomstige klimaat.

Vragen 1 tot en met 11 kunnen dus op 3 verschillende manieren gesteld worden, wat
betekent 33 mogelijk op te lossen vragen ! Wanneer meer klimaatscenario‟s (N) in
rekening worden gebracht, wordt het aantal analysemogelijkheden bepaald door

N (N 1)
.
2
3.4.1.5 Evolutie van behoeften, kennis en databeschikbaarheid
Aangezien behoeften, kennis en databeschikbaarheid evolueren, is het een illusie te
beweren dat de definitie van de landeenheden en de performantiecriteria eenmalig kan
gebeuren. Het landevaluatiesysteem moet er dus op voorzien zijn om nieuwe gegevens
en inzichten vlot te integreren. Deze stelling geeft aan dat een specifiek, gesloten
landevaluatiesysteem na enige tijd irrelevant zal worden. Een manier om dit te
vermijden is in te zetten, niet alleen op de ontwikkeling van een specifiek
landevaluatiesysteem, maar eerder op de ontwikkeling van een generieke generator
van specifieke landevaluatiesystemen (Sprague, 1980). Dergelijke generator moet
toelaten bijkomende data en nieuwe landeenheden te accommoderen zonder de
fundamenten van het systeem in vraag te stellen en zonder grote, nieuwe
softwareontwikkelingen te noodzaken.

2011-03-16
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3.4.2 Informatieanalyse
De
mogelijkheden
van
een
dergelijke
generator
en
de
specifieke
beslissingsondersteunende systemen die ermee ontwikkeld worden, zijn afhankelijk
van de beschikbaarheid aan gegevens en gegevens-generatoren (vb. procesmodellen,
transferfuncties en expertise) die in het datamodel van de generator kunnen ingepast
worden. Met een informatieanalyse hebben we de databeschikbaarheid in Vlaanderen
kort doorgelicht.
Tijdens de stuurgroepvergaderingen en de workshop zijn verschillende
performantiecriteria gesuggereerd (Tabel 3.1). Tabel 3.3 geeft voor deze criteria de
mogelijkheden en tekortkomingen van de thans beschikbare data weer. Hieruit blijkt dat
enkele performantieattributen beter niet als beslissingscriterium gehanteerd worden
(i.e. ontginningsmogelijkheden, waterwinning, waarde van de bodem en
overstromingsgevoeligheid). Deze criteria maken immers slechts onderscheid tussen
het wel of niet voorkomen van het beschreven fenomeen zonder onderscheid te maken
in verschillende gradaties. Hierdoor zouden in Interval Goal Programming (IGP) immers
in de eerste iteratie reeds alle landeenheden in het resultaat opgenomen worden indien
in iteratie 0 (i.e. optimale resultaat) geen oplossing wordt gevonden. Zodoende kunnen
deze attributen beter aangewend worden om deelgebieden te selecteren om
vervolgens specifieke vragen voor deze gebieden op te lossen. Op deze manier
kunnen deze attributen wel op indirecte wijze in het beslissingsproces opgenomen
worden.
De overige bodem gerelateerde performantieattributen kunnen aangewend worden als
beslissingscriterium aangezien verschillende gradaties onderscheiden worden in de
vorm van ordinale of continue waarden. Het merendeel van de corresponderende data
zijn echter enkel beschikbaar voor landbouwpercelen (i.e. bodemgeschiktheid,
bufferend
vermogen,
bodemverlies
door
wateren
bewerkingserosie,
fosfaatverzadiging, bodemverlies door winderosie) en niet voor andere
landgebruikstypes zoals natuur, recreatie, infrastructuur, etc. Hierdoor wordt het
gegenereerde specifieke sDSS automatisch beperkt tot het landgebruikstype
„landbouw‟ en worden andere landgebruiken uitgesloten.
Op basis van deze bevindingen en de discussies gedurende de
stuurgroepvergaderingen en de workshop kan gesteld worden dat er op een gebrek is
aan:
Gegevens voor „alternatieve‟ landgebruiken van performantieattributen die
thans wel reeds beschikbaar zijn voor landbouwpercelen;
Gegevens over performantieattributen in het algemeen op een voldoende
gedetailleerd en generiek schaalniveau.

2011-03-16
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Tabel 3.3 Informatieanalyse voor de gesuggereerde performantieattributen
Performantie attribuut

Beschikbare geodatasets

Type

BAGRAB – nationale
bodemkarteringsproject

ordinaal

BAGRAB - Nationale
bodemkarteringsproject

ordinaal

Voorraad bodemorganische
koolstof

Aardewerk en HIBBOD

Bodemverlies door water- en
bewerkingserosie

Bodemgeschiktheid

Datum

Opmerking

Referentie

1947 –

Bodemgeschiktheid voor agrarische

1971

landgebruikstypes

1947 –

Bufferend vermogen voor agrarische

1971

landgebruikstypes

continu

2005

Op basis van bodemassociaties

Lettens et al., 2005

Potentiële bodemerosie

ordinaal

2010

Bepaald per landbouwperceel en per jaar

Notebaert et al., 2010

Gevoeligheid voor
bodemverdichting

Gevoeligheid voor bodemverdichting

ordinaal

2009

Onafhankelijk van het landgebruik

Van De Vreken et al., 2009

Fosfaatverzadiging

Fosfaatverzadigde gebieden

continu

2007

Hoofdzakelijk gericht op landbouwbodems

Salomez et al., 2007

Ontginningsmogelijkheden

Bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan
(„Klei van de Kempen‟, „Klei van Ieper‟
en „Alluviale klei & Polderklei‟)

binair

2010

Geen gradatie van ontginningsmogelijkheden

LNE, 2010

Oppervlaktewaterwingebieden

binair

Bufferend vermogen

Waterwinning

Van Orshoven et al., 1992

Van Orshoven et al., 1992

(ja/nee)
2000

Geen gradatie van

AGIV, 2000

waterwinningsmogelijkheden (ja/nee)
Colluviatie

Gevoeligheid voor grondverschuivingen

ordinaal

2009

Beperkt tot zuidelijk Oost- en West-

Van Den Eeckhaut et al., 2009

Vlaanderen en Brabant
Bodemverlies door
winderosie

Actueel en potentieel risico voor
winderosie

ordinaal

2009

Bepaald per landbouwperceel

Van Kerckhoven et al, 2009

Waarde van de bodem

Waardevolle bodems – bodemkundig
erfgoed

binair

2006

Geen gradatie van waarde (waardevol / niet

Van Ranst et al., 2004

Van nature overstroombare gebieden

binair

Overstromingsgevoeligheid

waardevol)
2010

Geen gradatie van

AGIV, 2010

overstromingsgevoeligheid (ja/nee)
Overstromingsgevoeligheid

2011-03-16

Combinatie van de van nature
overstroombare gebieden en recent
overstroomde gebieden

ordinaal

2010

4 klassen

Aerts et al., 2000
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3.4.3 Technische analyse
Om ervoor te zorgen dat met de DSS-generator talrijke specifieke
beslissingsondersteunende systemen kunnen ontwikkeld worden die aangepast zijn
aan verschillende omstandigheden moet een flexibele basisstructuur ontwikkeld
worden die toelaat om:
Verschillende
landeenheden,
landgebruikstypes,
scenario‟s, regio‟s, e.a. toe te voegen en te verwijderen;

performantiecriteria,

De karakteristieken en performantiewaarden van de landeenheden data aan te
passen, toe te voegen en te verwijderen.
Deze flexibiliteit kan geboden worden door de generator geïntegreerd maar modulair op
te bouwen. De 4 basiscomponenten zijn (i) een database module, (ii) een optimalisatie
module, (iii) een query, viewing en analyse module en (iv) een gebruikersinterface.
Deze basiscomponenten worden in wat volgt kort toegelicht.

Gebruiker

Gebruikersinterface

Query, Viewing en Analyse

Optimalisatie module

Database module

Figuur 3.2 Schema basismodules van een DSS-generator

3.4.3.1 Database module
De database module van de DSS-generator bevat gegevens over de landeenheden
(i.e. ligging, waarde van de landkarakteristieken en landhoedanigheden afhankelijk van
landgebruikstype, klimaatscenario en tijdsverloop, etc.) op basis waarvan
vraagstellingen mogelijk zijn. De database module dient zodanig ontwikkeld te worden
dat gegevens over eender welke landhoedanigheid van om het even welk type
(nominaal, ordinaal of continu), voor eender welke regio, voor eender welk
landgebruikstype en ruimtelijke en temporele resolutie kunnen opgenomen worden.
Deze flexibiliteit is nodig om tegemoet te kunnen komen aan veranderende behoeften
en evoluerende kennis en databeschikbaarheid.

3.4.3.2 Optimalisatie module
De optimalisatie module omvat de tools die toelaten om de mogelijke antwoorden op de
vraagstellingen 2 tot en met 11, i.e. de zogenaamde alternatieven (landeenheden,
landgebruikstypes, tijdsperiodes, tijdsmomenten) te rangschikken van „best‟ naar „minst
goed‟ (of minst goed naar best), gegeven de geselecteerde beoordelingscriteria
(landhoedanigheden) en het relatieve belang (gewichten) die de beslissingsnemer
hecht aan elk van deze criteria.

2011-03-16
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3.4.3.3 Query, Viewing en Analyse module
Aangezien de opzet van de DSS-generator een duidelijke spatiale doelstelling omvat,
namelijk het beantwoorden van „Waar?-vraagstellingen‟ (vragen 3 en 8), is een basisGIS-functionaliteit noodzakelijk om de ruimtelijke gegevens te beheren en te
visualiseren. Daarnaast maken de GIS-functies het mogelijk de uitkomsten van het
sDSS verder ruimtelijk te analyseren.

3.4.3.4 Interface
Een intuïtieve, grafische gebruikersinterface is nodig om toe te laten de inhoud van de
database te exploreren, de gepaste vraagstellingen te formuleren, kennis te nemen van
de output van deze vraagstellingen, deze te evalueren, eventueel gebruik makend van
andere software-omgevingen en uit te wisselen met derden.

2011-03-16
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4 PROTOTYPE VAN DE DSSGENERATOR „OSMOSE‟
4.1 Inleiding
De ontwikkeling van een specifiek geïntegreerd landevaluatiesysteem voor
landgebruiksplanning vanuit bodemkundig perspectief o.b.v. het algemene „generator‟
concept voorgesteld in hoofdstuk 3 overstijgt het bereik van deze studie. Wel is een
prototype van de DSS-generator „OSMOSE‟ (On-Site Multi-criteria Optimalisatie voor
Spatiale Evaluatie) gebouwd met beperkte functionaliteit en is deze generator gebruikt
om het prototype E.BoLa (E.BoLa staat voor Evaluatie van Bodems & Landgebruik‟) te
creëren (Hoofdstuk 5). In dit hoofdstuk worden de verschillende modules van de
generator „OSMOSE‟ besproken.

4.2 Database
De kern van de generator is het logische database model dat vertaling geeft aan het
conceptuele model voorgesteld in hoofdstuk 3. Het model is van het object-relationele
type en wordt weergegeven in „Bijlage 1 Opbouw Alfanumerieke database model‟. De
fysische implementatie gebeurt met PostgreSQL-software, een gratis en open source
Relational Database Management System. Tabel 4.1 geeft een beknopte beschrijving
van de verschillende tabellen.
Tabel 4.1 Overzicht tabellen in het databasemodel van OSMOSE
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Tabel

Inhoud

Region

Lijst van de regio‟s die in het sDSS zijn opgenomen.

Land characteristic

Lijst van de landkarakteristieken op basis waarvan
landeenheden worden gedefinieerd.

Characteristic class

Definitie van de klassen die van toepassing zijn op
iedere landkarakteristiek. Deze tabel omvat tevens de
volgorde waarin deze klassen worden getoond in de
viewomgeving.

Land unit

Lijst van de identificatie codes van de landeenheden en
de oppervlakte die ze innemen

Land unit characteristic

Deze tabel verbindt de tabellen „land unit‟ en
„characteristic class‟ zodat de landkarakteristieken die
van toepassing zijn op een gegeven landeenheid zijn
gespecificeerd.

Performance attribute

Lijst
van
de
landhoedanigheden
(ook
performantieattributen genoemd) die als criteria kunnen
opgenomen worden in het beslissingsproces. De
belangrijkste velden in deze tabel zijn de naam, de
meeteenheid, het type (continu of ordinaal) en een
aanduiding of het gaat om een criterium dat
gemaximaliseerd dan wel geminimaliseerd moet worden

Land use

Lijst van de landgebruikstypes waarnaar het initiële
landgebruik kan omgevormd worden (i.e. tLUT of target
land utilization type).
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Tabel

Inhoud

Scenario

Lijst van (klimaat) scenario‟s die in het sDSS zijn
opgenomen.

Unit use attribute

Deze tabel verbindt de tabellen „Land unit‟, „Land use‟
en „Performance attribute‟. Hierdoor is er voor iedere
combinatie landeenheid - tLUT - performantieattribuut
een record.

Attribute value

Deze tabel bevat de performantiewaarden evenals de
performantiewinstwaarden voor iedere specifieke
combinatie van „landeenheid – iLUT of tLUT –
performantieattribuut – scenario‟.

4.3 Query, viewing en analyse
De functies om de inhoud van de database te bevragen, te bekijken en te analyseren,
worden geleverd door de MapWindow Opensource GIS-software. MapWindow levert
de grafische gebruikersinterface voor het specifieke sDSS (Figuur 4.1). Deze algemene
interface wordt verder uitgebreid met een specifieke plug-in die gestructureerde
toegang geeft tot de database en de optimalisatiemodule. Een groot voordeel van de
plug-in-technologie is dat alle beschikbare functionaliteiten van de gastheer (de GISsoftware) ingezet kunnen worden om de door de plug-in (het sDSS) gegenereerde
resultaten verder te bekijken en te analyseren (vb. intersect, join, buffer, etc.).

Figuur 4.1 E.BoLa als plug-in in MapWindowGIS

4.4 Optimalisatie
Deze module maakt deel uit van de plug-in die ontwikkeld is voor gebruik vanuit de
MapWindow-GIS-omgeving. Deze is geprogrammeerd in de C#-programmeertaal. De
module laat toe dat vragen gesteld en beantwoord kunnen worden over „beste‟ of
„slechtste‟ landeenheden, landgebruikstypes, tijdsduur e.d. Naast deze mogelijkheid tot
optimalisatie zijn ook 2 meer elementaire benaderingen mogelijk:
Geen vergelijking;
Selectie
op
basis
performantiecriteria;

van

drempelwaarden

voor

de

opgenomen

Rangschikking van de alternatieven en selectie op basis van gewichten van de
opgenomen performantiecriteria die gewogen kunnen worden.
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Tabel 4.2 Mogelijke optimalisatiemethodes bij de verschillende vraagtypes
Optimalisatiemethode
Geen vergelijking
Wat is de
onder iLUT?

performantie

Vraag

Wat zal de performantie
zijn onder tLUT?

Drempelwaarde

Gewichten

X

X

X

X

X

niet in

niet in

niet in

OSMOSE

OSMOSE

OSMOSE

X
X

Waar tLUT toepassen?
Welk LUT
(Hoe?)

toepassen?

Hoe
lang
toepassen?

een

tLUT

Wanneer tLUT veranderen
door een ander tLUT?

niet in

niet in

niet in

OSMOSE

OSMOSE

OSMOSE

4.4.1 Geen vergelijking
De methode hanteert geen filtering om de landeenheden, landgebruikstypes, etc. te
selecteren die in de resultaten worden weergegeven. Hierdoor worden alle
landeenheden binnen het gebied van interesse opgenomen in de resultaten.

4.4.2 Vergelijking op basis van drempelwaarde
Deze methode maakt gebruik van een door de gebruiker gedefinieerde drempelwaarde
om enkele specifieke landeenheden, landgebruikstypes, etc. in het resultaat toe te
laten. Afhankelijk van het type performantieattribuut (i.e. streven naar minimale of
maximale waarde) en het streven naar de beste of minst goede resultaten worden
enkel die landeenheden in het resultaat opgenomen die voldoen aan de
drempelwaarde. Indien meerdere performantiecriteria in ogenschouw worden
genomen, wordt een „EN‟ operator gebruikt om de individuele performantieattributen te
combineren. Des te meer performantieattributen worden geselecteerd door de
gebruiker, des te strenger de selectie.
De bewerking op basis van drempelwaarde is relatief eenvoudig aangezien het hier
gaat om een selectie in de alfanumerieke database van deze landeenheden die aan de
opgegeven drempelwaarde voldoen.

4.4.3 Vergelijking door Interval Goal Programming
De gebruiker kan er ook voor kiezen om de vragen op te lossen rekening houdend met
zelf gekozen en gewogen performantieattributen. Om te komen tot de meest optimale
oplossing wordt gebruik gemaakt van de „Interval Goal Programming‟ techniek.
Deze methode neemt in een eerste stap (iteratie 0) enkel die landeenheden,
landgebruikstypes, etc. op in het resultaat die voor ieder geselecteerd
performantieattribuut een optimale waarde hebben (minimaal of maximaal afhankelijk
van het gekozen attribuut en keuze van beste of minst goede resultaat). Indien geen
„optimale‟ landeenheden voorkomen of de minimale oppervlakte niet bereikt is, wordt
de techniek „Interval Goal Programming‟ toegepast om de beste of slechtste
suboptimale oplossing te bekomen. Hiertoe wordt in opeenvolgende iteraties telkens
een „doelwaarde‟ berekend met de formule:

optimalewaarde iteratiestap *

2011-03-16

max gewichtalles
range
*
eigengewicht
# iteraties
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Waarbij:
Optimale waarde =

Minimum of maximum performantiewaarde toegekend aan
een performantieattribuut

Iteratiestap =

Nummer van de iteratie waarvoor de doelwaarde wordt
berekend

Max gewicht alles =

Maximaal gewicht toegekend
performantieattribuut

Eigen gewicht =

Gewicht toegekend aan het performantieattribuut waarvoor de
doelwaarde wordt berekend

Range =

Verschil tussen de maximale en minimale waarde van het
geselecteerde performantieattribuut

# iteraties =

#
klassen
(van
het
geselecteerde
ordinale
performantieattribuut met het minst aantal klassen) – 1 of zelf
in te stellen indien de gebruiker enkel continue
performantieattributen heeft geselecteerd.

aan

een

geselecteerd

Na de bepaling van de doelwaardes voor ieder performantieattribuut wordt de database
gefilterd met deze doelwaardes. De Interval Goal Programming procedure wordt in wat
volgt verduidelijkt voor de mogelijke combinaties van continue en ordinale variabelen.

4.4.3.1 Continue performantieattributen
Indien de gebruiker louter continue variabelen in rekening brengt als beslissingscriteria,
kan de gebruiker het aantal iteraties zelf instellen. Standaard wordt in deze situatie het
aantal iteraties op 10 gezet. In het voorbeeld (Tabel 4.3) is er geen enkele landeenheid
die voor de geselecteerde performantieattributen de hoogst of laagst mogelijke
optimale waarde heeft, dus start de IGP procedure. Aangezien in Tabel 4.3 aan beide
variabelen eenzelfde gewicht is toegekend en na 10 iteraties de volledige range voor
beide attributen moet doorlopen zijn, zal de optimale waarde in de in opeenvolgende
iteratiestappen toe – of afnemen met een interval gelijk aan:
Attribuut 1

0.5 166 0
0.5
10

16.6

Attribuut 2

0.5 2800 0
0.5
10

280

In Tabel 4.3 worden zo landeenheden 2 en 3 na 1 iteratie toegevoegd en wordt geen
bijkomende landeenheid na 2 iteraties toegevoegd. Vier iteraties zijn nodig om ook
landeenheid 1 te selecteren. Het resultaat wijkt hierdoor steeds meer af van de
optimale waarde totdat aan de gestelde eisen (i.e. minimale oppervlakte) voldaan.
Tabel 4.3 Interval Goal Programming bij 2 continue variabelen (met aantal iteraties=10)
Performantieattribuut
Iteratie
ITERATIE 0

ITERATIE 1

ITERATIE 2

2011-03-16

Landeenheid

Attribuut 1

Attribuut 2

max – 0.5 - continu

min – 0.5 - continu

Optimale waarde

166

2800

1

152

3600

2

166

3000

3

165

2800

Doelwaarde

149.4

3080

1

152

3600

2

166

3000

3

165

2800

Doelwaarde

132.8

3360

1

152

3600

2

166

3000

3

165

2800
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4.4.3.2 Ordinale performantieattributen
Indien de gebruiker ordinale variabelen als beslissingscriteria opneemt, wordt het
aantal iteraties bepaald door het performantieattribuut met het minst aantal klassen.
Het aantal iteraties is dan gelijk aan het aantal klassen van dit attribuut min 1. In het
voorbeeld (Tabel 4.4) is het aantal iteraties dus gelijk aan 4 (i.e. attribuut 1 heeft het
minst aantal klassen = 5). Dit betekent dat na 4 iteraties voor beide
performantieattributen de volledige range minstens moet doorlopen zijn. In tegenstelling
tot het voorbeeld in paragraaf 4.4.3.1 dient in dit voorbeeld hier rekening gehouden te
worden met de ongelijke gewichten. Aan attribuut 1 hecht de gebruiker 4 maal minder
waarde (0,2) dan aan attribuut 2 (0,8) zodat de afwijking ten opzichte van de optimale
waarde voor attribuut 1 4 maal sneller groter wordt. De intervallen van beide
performantieattributen wordt als volgt berekend:
Interval attribuut 1

Interval attribuut 2

0.8
0.2
0.8
0.8

5
5
6
5

1
4
1
1
1.25
1

Door het lage gewicht dat de gebruiker heeft toegekend aan attribuut 1 voldoen reeds
in de eerste iteratie alle landeenheden aan het criterium. Doordat het hoogste gewicht
is toegekend aan attribuut 2 is het interval zodanig bepaald dat de hele range precies
doorlopen wordt binnen 4 iteraties. In iteratie 4 worden alle landeenheden in de
oplossing opgenomen.
Tabel 4.4 Interval Goal Programming bij 2 ordinale variabelen en ongelijke gewichten
Performantieattribuut
Iteratie
ITERATIE 0

ITERATIE 1

ITERATIE 2

ITERATIE 3

ITERATIE 4

2011-03-16

Landeenheid

Attribuut 1

Attribuut 2

min - 0.2 – 5 klassen

min - 0.8 – 6 klassen

Optimale waarde

1

1

1

4

1

2

2

3

3

5

6

Doelwaarde

5

2.25

1

4

1

2

2

3

3

5

6

Doelwaarde

9

3.5

1

4

1

2

2

3

3

5

6

Doelwaarde

13

4.75

1

4

1

2

2

3

3

5

6

Doelwaarde

17

6

1

4

1

2

2

3

3

5

6
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4.4.3.3 Continue en ordinale performantieattributen
Indien de gebruiker zowel continue als ordinale variabelen heeft geselecteerd als
beslissingscriteria, dan wordt het aantal iteraties nog steeds bepaald door het ordinale
performantieattribuut met het minst aantal klassen. Het aantal iteraties is dan gelijk aan
het aantal klassen van dit attribuut min 1. In voorbeeld (Tabel 4.5) betekent dit dus dat
er 4 iteraties kunnen doorlopen worden. Binnen deze 4 iteratiestappen dient de
volledige range voor beide attributen doorlopen te worden (i.e. attribuut 1: 1 – 5,
attribuut 2: 60,63 – 179,51). Voor beide attributen wordt het interval als volgt berekend:
Interval attribuut 1

Interval attribuut 2

0.5 5 1
1
0.5 5 1
0.5 179.51 60.63
0.5
5 1

29.7

Tabel 4.5 Interval Goal Programming bij een continue en ordinale variabele
Performantieattribuut
Iteratie
ITERATIE 0

ITERATIE 1

ITERATIE 2

ITERATIE 3

ITERATIE 4

2011-03-16

Landeenheid

Attribuut 1

Attribuut 2

min – 0.5 – 5 klassen

max – 0.5 - continu

Optimale waarde

1

179,51

1

3

63

2

4

142

3

2

164

2

149,79

1

3

63

2

4

142

3

2

164

3

120,07

1

3

63

2

4

142

3

2

164

4

90,35

Doelwaarde

Doelwaarde

Doelwaarde
1

3

63

2

4

142

3

2

164

5

60,63

Doelwaarde
1

3

63

2

4

142

3

2

164
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4.5 Gebruikersinterface
De algemene gebruikersinterface wordt geleverd door de MapWindow GIS-plug-in
software. De geprogrammeerde plug-in geeft gestructureerde toegang tot de database
en de optimalisatiefuncties via een reeks van dialoogvensters. Via deze dialoogboxen
kan de gebruiker een specifieke vraag definiëren zodat een query wordt opgebouwd
om vervolgens de resultaten in gewenste vorm weer te geven.
Figuur 4.2 geeft de sequentie van dialoogboxen (en enkele zijtakken) weer. De
verschillende schermen worden in wat volgt verder besproken waarbij meteen een link
wordt gemaakt naar het ontwikkelde specifieke landevaluatiesysteem E.BoLa. In
hoofdstuk 5 wordt de invulling van OSMOSE tot het specifieke landevaluatiesysteem
E.BoLa in meer detail besproken.

2011-03-16
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A1

A2

C

A

A3

B

D

A4
F

E

Figuur 4.2 Overzicht van de interface van het prototype ‘OSMOSE’ (met uitbreiding naar het specifieke sDSS E.BoLa)
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4.5.1 Selecteer regio & scenario
In het scherm „Selecteer regio & scenario‟ (Figuur 4.2 A en Figuur 4.3) heeft de
gebruiker een aantal algemene opties om de vraagstelling te specificeren. Eerst en
vooral kan de gebruiker de algemene regio kiezen waarover de vraag wordt gesteld.
Vervolgens kan de gebruiker de keuze maken of de vraag geldt voor het huidige
klimaat of voor het toekomstige klimaat. Tot slot kan de gebruiker in dit scherm een
deelgebied definiëren op basis van ruimtelijke beperkingen of op basis van thematische
beperkingen.

Figuur 4.3 Scherm – Selecteer regio & scenario

4.5.1.1 Regio
In het onderdeel „Regio‟ kan de gebruiker die regio van interesse selecteren welke
gespecificeerd is in het specifieke sDSS. Met de knop „regiogrenzen‟ worden
vervolgens de grenzen van de geselecteerde regio gevisualiseerd. De knop
„landeenheden‟ geeft de landeenheden weer die opgenomen zijn in het specifieke
sDSS. De knop „landkarakteristieken‟ geeft een keuzescherm (Figuur 4.4) waarin de
gebruiker de mogelijkheid heeft om de landkarakteristieken op basis waarvan de
landeenheden zijn bepaald apart weer te geven. Voor E.BoLa gaat het om het initiële
landgebruik en de bodemassociaties.

Figuur 4.4 Scherm - Landkarakteristieken

2011-03-16
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4.5.1.2 Scenario
Het prototype van de DSS-generator „OSMOSE‟ laat toe de vraagstelling te formuleren
voor verschillende scenario‟s. In E.BoLa heeft de gebruiker de keuze tussen het
huidige klimaat en een mogelijk toekomstig „nat‟ klimaat. Een beschrijving van het
toekomstige klimaat dat is bepaald op basis van het nat klimaatscenario, is opgenomen
in paragraaf 5.7.
Tevens kan de gebruiker de initiële waarde van de
performantieattributen onder het veronderstelde
klimaat opvragen via de knop „initiële performantie‟.
Hierbij wordt voor een bepaald performantieattribuut
voor iedere landeenheid de performantiewaarde voor
het initiële landgebruik (onder het gespecificeerde
scenario) weergegeven.
Figuur 4.5 Scherm – Initiële performantie

4.5.1.3 Filtering
Indien de gebruiker van het specifieke sDSS slechts geïnteresseerd is in een specifiek
deel van de regio (vb. een provincie, een landbouwstreek, een gebied met een
specifiek landgebruik, etc.) bestaat de mogelijkheid om dit gebied te preselecteren
vooraleer de zoekprocedure van start gaat. Hierdoor kunnen enkel die landeenheden
die voorkomen in het interessegebied in het resultaat voorkomen en zal bovendien de
responstijd verkorten. In het prototype „OSMOSE‟ zijn 2 mogelijkheden opgenomen
waarmee de gebruiker specifieke gebieden kan selecteren, namelijk:
Ruimtelijke filtering: de gebruiker kan een eigen of een aangeleverde shapefile
gebruiken als filter. Via de knop „Filter op shapefile‟ kan de gebruiker een shapefile
(Lambert 72 coördinatensysteem) uit zijn eigen collectie selecteren (Figuur 4.2 A3
en Figuur 4.6). Deze shapefile moet ofwel bestaan uit één polygoon ofwel uit één
multi-polygoon. Dit omdat MapWindow niet over de dissolve functie beschikt.
Thematische filtering: via de knop „Filter op landkarakteristieken‟ bekomt de
gebruiker een scherm waarin de gewenste landkarakteristieken (i.e. de
karakteristieken op basis waarvan de landeenheden zijn gedefinieerd) kunnen
geselecteerd worden (Figuur 4.2 A4 of Figuur 4.7). De gebruiker heeft hier de
keuze voor de logische operatoren „OF‟ en „EN‟. In het geval van de OF-operator
zal een geselecteerde landeenheid ofwel één van de geselecteerde attributen van
landkarakteristiek A bevatten ofwel één van de geselecteerde attributen van
landkarakteristiek B. In het geval van de EN-operator zal een geselecteerde
landeenheid zowel één van de geselecteerde attributen van landkarakteristiek A
als één van de geselecteerde attributen van landkarakteristiek B moeten behelzen.

Figuur 4.6 Scherm – Ruimtelijke
filtering
Figuur 4.7 Scherm – Thematische filtering

2011-03-16

56

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

4.5.2 Type vraag
Naast de mogelijkheid om de algemene kenmerken van de vraagstelling te bepalen,
wordt in dit scherm de mogelijkheid geboden om de specifieke kenmerken te
formuleren (Figuur 4.2 B of Figuur 4.8).

Figuur 4.8 Scherm – Type vraag

4.5.2.1 Beste of minst goede resultaten
In het eerste deel van het scherm kan de gebruiker kiezen of het DSS op zoek moet
gaan naar ofwel de beste resultaten ofwel de slechtste resultaten. Tabel 4.6 geeft voor
ieder performantieattribuut van E.BoLa enerzijds de optimale waarde of klasse wanneer
wordt gestreefd naar het beste resultaat en anderzijds de minst goede waarde of klasse
wanneer gestreefd wordt naar het minst goede resultaat.
Tabel 4.6 Beste en minst goede resultaten per performantieattribuut
Performantieattribuut

Beste resultaten

Minst goede resultaten

Bodemgeschiktheid

Klasse 1

Klasse 5

Bufferend vermogen

Klasse 1

Klasse 5

Voorraad
koolstof

Maximale waarde

Minimale waarde

(i.e. 385 ton C per ha)

(i.e. 52 ton C per ha)

voor

Klasse 1

Klasse 6

en

Klasse 1

Klasse 6

Klasse 1

Klasse 6

aan

bodemorganische

Gevoeligheid
bodemverdichting
Bodemverlies door
bewerkingserosie

water-

Bodemverlies door winderosie
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4.5.2.2 Keuze van de vraag
Het prototype „OSMOSE‟ kan onder het veronderstelde scenario nagaan wat de initiële
performantie van de landeenheid is (cf. vraag 1). Deze vraag geeft de status van één of
meer geselecteerde performantieattributen weer onder het initiële landgebruik (Figuur
4.5). Het antwoord op deze vraag behoeft geen optimalisatie op basis van
performantieattributen, maar enkel een bevraging (selectie) van de database.
„OSMOSE‟ kan onder het huidige en toekomstige klimaat voor de volgende vragen de
beste of minst goede resultaten bepalen op basis van performantiewaarde of
performantiewinstwaarde:
Wat zou de performantie zijn van de (geselecteerde) landeenheden bij overgang
van het huidige landgebruik (iLUT) naar een gespecificeerd landgebruik (tLUT)?
Deze „Wat indien?‟ - vraag geeft de status van een performantieattribuut wanneer
in het hele (geselecteerde) gebied wordt overgegaan naar het gespecificeerde
landgebruik (cf. vraag 2 in paragraaf 3.2.2).
Waar (begrensd door gewenste totale oppervlakte) dient overgegaan te worden
van het huidige landgebruik (iLUT) naar een gespecificeerd landgebruik (tLUT) om
optimale performantie te bekomen?
Deze „Waar?‟ - vraag geeft die landeenheden weer die in termen van door de
gebruiker te selecteren performantiecriteria voldoen aan de gestelde doelen (op
basis van drempelwaarden of gewichten) (cf. vraag 3 in paragraaf 3.2.2).
Met welk landgebruik wordt per landeenheid de optimale performantie bekomen?
Deze „Hoe?‟ - vraag geeft voor iedere landeenheid weer welk type landgebruik
moet toegepast worden om te voldoen aan de gestelde doelen (op basis van
drempelwaarden of gewichten) (cf. vraag 4 in paragraaf 3.2.2).
Waar liggen de landeenheden die de hoogste performantie hebben voor het
huidige landgebruikstype (begrensd door een totale gewenste oppervlakte)?
Met deze vraag wordt het „prime agricultural land‟ voor een gespecificeerd
landgebruikstype gelokaliseerd.

4.5.2.3 Performantie of performantiewinst
De gebruiker heeft de keuze om het beste of minst goede resultaat te bepalen op basis
van de performantiewaarde van het gespecificeerde landgebruik (tLUT) of op basis van
de waarde van de performantiewinst bij overgang naar het gespecificeerde landgebruik
(tLUT). In hoofdstuk 6 wordt het verschil tussen beide benaderingen getoond op basis
van een voorbeeld. Meer informatie met betrekking tot de bepaling van de
performantiewinst is opgenomen in paragraaf 5.5.8.

4.5.3 Selecteer toekomstig landgebruik
Na het bepalen van het algemene scenario (scherm 1) en de specificatie van de vraag
(scherm 2), komt voor de „Wat indien‟ en „Waar?‟ - vragen en de vraag naar „prime
agricultural land‟ dit scherm te voorschijn (Figuur 4.9). In dit scherm kan de gebruiker
één landgebruik specificeren waarvoor de performantie of de performantiewinst ten
opzichte van het initiële landgebruik wordt geëvalueerd (i.e. tLUT of doellandgebruikstype).

Figuur 4.9 Scherm – Selecteer toekomstig landgebruik
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4.5.4 Bepaal performantieattributen
In dit scherm (Figuur 4.10) geeft de gebruiker aan welke performantieattributen van
belang zijn bij het nemen van de beslissing en op welke manier de evaluatie moet
uitgevoerd worden. Paragraaf 4.4 gaf reeds aan dat er in het prototype „OSMOSE‟ 3
mogelijk manieren zijn, namelijk: (i) geen vergelijking, (ii) selectie op basis van
drempelwaarden en (iii) selectie op basis van Interval Goal Programming (IGP).
Afhankelijk van het type vraag zijn 1, 2 of 3 van deze mogelijkheden beschikbaar
(Tabel 4.2, pagina 49). Vervolgens kan de gebruiker één of meer performantieattributen
kiezen. Per performantieattribuut geeft de gebruiker vervolgens een drempelwaarde of
een gewicht aan. Indien gekozen is voor IGP, dient de som van de gewichten gelijk te
zijn aan 1. Een performantieattribuut wordt ingevoerd door te klikken op het blauwe
teken of wordt verwijderd met het rode X teken.

+

Figuur 4.10 Scherm – Bepaal performantieattributen

4.5.5 Ruimtelijke beperking
In het geval van één van de twee volgende combinaties kan de gebruiker een
ruimtelijke beperking (Figuur 4.11) ingeven:
Combinatie „Waar het gespecificeerde landgebruikstype toepassen?‟ en
„optimalisatie via IGP‟;
Combinatie „Huidig beste landbouwareaal?‟ en „optimalisatie via IGP‟.
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De gebruiker kan hierbij kiezen om:
Geen minimale oppervlakte op te geven. Hierbij is er aan de Interval Goal
Programming geen ruimtelijke beperking opgegeven en zal de analyse
stoppen na de iteratiestap waarin de eerste resultaten gevonden zijn;
Een minimale oppervlakte op te geven. Hierbij zal de IGP procedure blijven
itereren tot de minimale oppervlakte bereikt of overschreden is of het maximaal
aantal iteratiestappen is bereikt.

Figuur 4.11 Scherm – Ruimtelijke beperking

4.5.6 Voer query uit
Op basis van de vorige schermen heeft de gebruiker de vraag volledig gedefinieerd.
Door te klikken op „Voer query uit‟ in het laatste scherm (Figuur 4.12) wordt de
opgebouwde query uitgevoerd. Na enige rekentijd worden de knoppen „Kaart‟ en
„Tabel‟ ook actief zodat de gebruiker de resultaten in één van beide vormen
(respectievelijk Figuur 4.13 en Figuur 4.14) kan weergeven.

Figuur 4.12 Scherm – Voer query uit
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Bij gebruik van de optie „Optimalisatie met IGP‟ wordt zowel in de tabel als op kaart
weergegeven in welke iteratiestap de landeenheid is toegevoegd aan het resultaat.
Optimale resultaten zijn deze resultaten die in de eerste stap (iteratie 0) bekomen
worden. In iteratie 0 wordt gezocht naar de optimale performantiewaarde of optimale
performantiewinstwaarde voor ieder geselecteerd performantieattribuut. Indien geen
enkele landeenheid of landgebruikstype voorkomt in de database die voldoet aan deze
criteria of indien de opgelegde minimale oppervlakte niet is bereikt, dan wordt de
„Interval Goal Programming‟ procedure gestart en worden resultaten bekomen
waarvoor niet alle of geen enkele van de performantieattributen de optimale waarde
hebben. Dit resultaat wordt „suboptimaal‟ genoemd. Het nummer verwijst naar de
iteratiestap waarin de desbetreffende landeenheid is toegevoegd aan het resultaat. Hoe
hoger het nummer, hoe groter de afwijking van de optimale waarde.

Figuur 4.13 Weergave van de resultaten op kaart

Figuur 4.14 Weergave van de resultaten in tabel
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Meer informatie met betrekking tot de verschillende iteraties in Interval Goal
Programming is opgenomen in de tweede tab van de resultatentabel „IGP overzicht‟
(Figuur 4.15). Achtereenvolgens is per iteratie voor ieder geselecteerd
performantieattribuut de doelwaarde weergegeven en is de oppervlakte die is
toegevoegd aan het resultaat in de desbetreffende iteratie weergegeven in hectare.

Figuur 4.15 Weergave IGP overzicht
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5 PROTOTYPE VAN HET
SPECIFIEK
LANDEVALUATIESYSTEEM
E.BOLA
5.1 Inleiding
Voor dit prototype is het datamodel, voorgesteld in paragraaf 4.2 en Bijlage 1, bevolkt
met beschikbare gegevens over landeenheden, landkarakteristieken en bodemgeoriënteerde landhoedanigheden voor de regio Vlaanderen. De landhoedanigheden
zijn begroot voor het initiële landgebruik en voor een reeks van alternatieve
landgebruikstypes onder het huidige klimaat en een verwacht klimaat zodat een breed
gamma van performantiewaarden en performantiewinst-waarden beschikbaar zijn als
basis voor de diverse vraagstellingen voorzien in de OSMOSE plug-in.
De PostgreSQL-database bevat alle alfanumerieke gegevens conform het datamodel.
De geografische ligging en afbakening van de landeenheden is niet in deze database
opgenomen maar als ASCII-raster bestand waarvan de cel-attribuut gelijk is aan de
identificatiecode van de landeenheid en als dusdanig de link vormt met de attributen in
de database. De inhoud van de database wordt gevisualiseerd door in run-time ASCIIraster te genereren op basis van het basis ASCII-raster. Een bijkomende geodataset
(regiogrenzen) worden meegeleverd als shapefile. Voor E.BoLa is de rasterresolutie
van het basis ASCII-raster gesteld op 150 m bij 150 m.

5.2 Regio
Slechts één regio is opgenomen in het prototype, met name het gezamenlijke
grondgebied van het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien de
gebruiker niet steeds geïnteresseerd zal zijn in het hele Vlaamse en Brusselse gewest,
kan door middel van ruimtelijke maskering of thematische selectie een specifiek gebied
van interesse geselecteerd worden vooraleer de analyse wordt uitgevoerd (paragraaf
4.5.1.3).

5.3 Landkarakteristieken
De landeenheden zijn de basiseenheden van de alfanumerieke database waaraan alle
overige gegevens (landkarakteristieken, performantieattributen en hun waarde, etc.)
gekoppeld zijn. Een landeenheid is hierbij een groep van pixels met een unieke
combinatie van landkarakteristieken. Voor E.BoLa zijn de landeenheden bepaald op
basis van de landkarakteristieken bodemassociatie en initieel landgebruik. Hiertoe is
een intersectie uitgevoerd van (een herclassificatie van) de landgebruikskaart van
Vlaanderen ontwikkeld door VITO (Gobin et al., 2009) (Tabel 5.1) en de
bodemassociatiekaart van Tavernier en Maréchal (1972). Dit resulteert in 637
landeenheden die elk gekarakteriseerd worden door een unieke combinatie van 1
bodemassociatie en 1 type van initieel landgebruik. De gemiddelde oppervlakte van
deze landeenheden bedraagt 22 km² (een 100-tal cellen met een minimum van 0,0225
km² en 1 cel met een maximum van 520 km²).
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5.3.1 Initieel landgebruik
Om het initieel landgebruik in Vlaanderen in rekening te brengen, is gebruik gemaakt
van de VITO landgebruikskaart (Gobin et al., 2009) welke beschikbaar is op resolutie
150 m x 150 m (Gobin et al., 2009). Deze landgebruikskaart is gebaseerd op data van
2005. Bijlage 2 Landgebruikskaart VITO vat kort samen hoe in de studie van Gobin et
al. (2009) elk van de landgebruikstypes gedefinieerd is. Meer informatie betreffende de
landgebruikskaart van VITO kan geraadpleegd worden in het wetenschappelijk rapport
„Landgebruik in Vlaanderen‟ (MIRA 2009 en NARA 2009) (Gobin et al., 2009)
beschikbaar via www. inbo.be.
Aangezien in deze landgebruikskaart de klasse „fruitteelt‟ niet wordt onderscheiden, is
de dataset vervolledigd door inpassing van de gebieden die op Corine Land Cover
(1990) (European Commission, 1993) zijn weergegeven als zijnde onder fruitteelt. Meer
informatie betreffende de kwaliteit van Corine Land Cover kan geraadpleegd worden op
metadata.agiv.be.
De 29 originele klassen van deze geüpdatete landgebruikskaart zijn geaggregeerd tot
15 bredere klassen zoals weergegeven in Tabel 5.1 en Figuur 5.1. Deze 15 klassen zijn
achtereenvolgens extensieve akkerbouw, intensieve akkerbouw, extensieve
weidebouw, intensieve weidebouw, extensieve fruitteelt, intensieve fruitteelt, extensieve
bosbouw, intensieve bosbouw, natuur, militair domein, bebouwing, industrie en haven,
infrastructuur, water en overige.
Extensief en intensief wijzen hier op het type bedrijfsvoering in land- en bosbouw.
Intensieve bedrijfsvoering is gericht op productie die maximale winst in economische
termen oplevert. Om dit doel te bereiken wordt optimaal gebruik gemaakt van
meststoffen en bestrijdingsmiddelen (Van Orshoven et al., 1992). Extensieve
bedrijfsvoering is gericht op duurzaamheid van het milieu. De doelstelling bij dit type
van bedrijfsvoering is nog steeds maximale winst, maar wel met de beperking dat de
verliezen van agro-chemicaliën door de uit- en afspoeling strikt beheerst moeten
worden (Van Orshoven et al., 1992).
Tabel 5.1 Herclassificatie landgebruikskaart VITO en CLC
Landgebruikskaart VITO - CLC
Klasse
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Initieel landgebruik E.BoLa

Beschrijving landgebruik *

0

Overige

1

Niet geregistreerd grasland
natuurwaarde

2

Klasse

Beschrijving landgebruik

0

Overige

3

Weiland - extensief

Niet geregistreerde landbouwgrond

2

Akkerbouw - intensief

3

Moeras zonder natuurbeheer

9

Natuur

4

Heide zonder natuurbeheer

9

Natuur

5

Kustduin zonder natuurbeheer

9

Natuur

6

Residentiële/commerciële
bebouwing

11

Bebouwing

7

Agrarische bebouwing

11

Bebouwing

8

Industrie

12

Industrie

9

Zeehaven

12

Industrie

10

Luchthaven

12

Industrie

11

Grasland met natuurbeheer

3

Weiland - extensief

12

Productiegrasland met natuur- en
milieudoeleinden

3

Weiland - extensief

13

Productiegrasland

4

Weiland - intensief

14

Akker met natuurdoelen

1

Akkerbouw - extensief

15

Akker met milieudoelen

1

Akkerbouw - extensief

16

Akker

2

Akkerbouw - intensief

17

Bos met natuurbeheer

7

Bosbouw - extensief

met

64

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

Landgebruikskaart VITO - CLC
Klasse

*

Beschrijving landgebruik *

Initieel landgebruik E.BoLa
Klasse

Beschrijving landgebruik

18

Bos met bosbeheer

8

Bosbouw - intensief

19

Moeras met natuurbeheer

9

Natuur

20

Heide met natuurbeheer

9

Natuur

21

Kustduin met natuurbeheer

9

Natuur

22

Slikke en schorre

9

Natuur

23

Recreatie- en sportterrein

13

Recreatie

24

Park

9

Natuur

25

Militaire voorziening

10

Militair domein

26

Infrastructuur

14

Infrastructuur

27

Water

15

Water

28

Grens

0

Overige

29

Fruitbomen en bessenplantages

6

Fruitteelt - intensief

Toelichting bij de beschrijving van de klassen is opgenomen in Bijlage 2 Landgebruikskaart
VITO

Figuur 5.1 Initieel landgebruik in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest
zoals opgenomen in het prototype E.BoLa (Bron: Landgebruikskaart VITO
(Gobin et al. 2009) en Corine Land Cover (1990))

5.3.2 Bodemassociatie
De bodemassociatiekaart van België (Tavernier en Maréchal, 1972) is afgeleid van de
Belgische bodemkaart (schaal: 1:20.000) waarbij bodemseries inhoudelijk en ruimtelijk
gegroepeerd zijn tot 66 bodemassociaties. Een bodemassociatie wordt
gekarakteriseerd door een vrij constante verhouding tussen de oppervlakte ingenomen
door een aantal typische bodemseries (AGIV, 1998). Vaak wordt de aard van de
associatie aangegeven in termen van een dominante, geassocieerde en geïncludeerde
serie (Tabel 5.2). Informatie betreffende de inhoud, het gebruik en de kwaliteit van de
bodemassociatiekaart kan geraadpleegd worden op metadata.agiv.be.
Voor E.BoLa is gekozen om landeenheden te definiëren mede op basis van
bodemassociaties aangezien het sDSS focust op bodem-gerelateerde vraagstellingen
en de bodemassociatiekaart impliciet ook klimatologische gradiënten (van maritiem in
het westen tot semi-continentaal in het zuiden en oosten) in rekening brengt. Het deel
Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit de bodemassociatiekaart is
weergegeven in Figuur 5.2. De bodemassociaties zijn gekarakteriseerd door één
dominante, één geassocieerde en één geïncludeerde bodemserie volgens Van
Orshoven et al. (1992).
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Tabel 5.2 Bodemassociaties in Vlaanderen
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26

Naam
duinen, hoge duinen, al dan niet gefixeerd
duinen, duingronden en overgangsgronden
nieuwland en historische polders - zand- tot
zandleemgronden
nieuwland en historische polders - kleigronden
polders middelland - dekkleigronden
polders middelland - overdekte poelgronden
polders middelland - blekgronden
polders oudland - kreekruggronden
polders oudland - poelgronden
polders oudland - oude kleiplaatgronden
moeren
overdekt pleistocene gronden
zandgronden zonder profielontwikkeling
droge zand- en lemig zandgronden met humus of/en
ijzer B horizont
natte zand- en lemig zandgronden met humus of/en
ijzer B horizont
droge zand- tot licht zandleemgronden met kleur B
horizont of met textuur B horizont
natte zand- tot licht zandleemgronden met kleur B
horizont of met textuur B horizont
complex van de associaties 14 + 16
complex van de associaties 15 + 17
droge zand- en lemig zandgronden met antropogene
humus A horizont
natte zand- en lemig zandgronden met antropogene
humus A horizont
niet gedifferentieerde zandige substraatgronden op
zand
niet gedifferentieerde zandige substraatgronden op
klei-zandcomplex
niet gedifferentieerde zandige substraatgronden op
klei
droge licht zandleem- en zandleemgronden met
verbrokkelde textuur B horizont
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Dom.
A0
C2
zEdp

Ass.
B1
B1
Pep

Incl.
C2
Db
Sep

Nr
27

Uep
E1
F1
FDk5
A5
OU2
C1
Pm
Edp
X
Zbg

Eep
D5
E1
DI5
C2
B1
A5
Em
sPep
Zcg
Sbf

Pep
F1
D5
Fk1
B1
A5
W1
M1
sLdp
Zdp
Zdp

29

Zdg

Sdg

Pep

35
36
37

Scm

Pcc

Zbm

38

Sdc

Pdc

Zcm

39

Zch
Zch
Zbm

Scc
Sdp
Zcm

Pep
Pdc
Sep

40

Zcm

Sdm

Sep

Zcg

Sdh

Pep

wSdp

wZcf

Pep

Sdh

uShp

uPdp

Pcc

Lca

Eep

28

30
31
32
33
34

41

42

57
59
60
61
62

Naam
natte licht zandleem- en zandleemgronden met
verbrokkelde textuur B horizont
droge zandleemgronden met textuur B horizont of
met verbrokkelde textuur B horizont
natte zandleemgronden met textuur B horizont of
met verbrokkelde textuur B horizont
leemgronden met textuur B horizont: droge
associatie
leemgronden met textuur B horizont: normale
associatie
leemgronden met textuur B horizont: matig droge
associatie
leemgronden met textuur B horizont: matig natte
associatie
leemgronden met textuur B horizont: natte
associatie
leemgronden met gevlekte textuur B horizont
leemgronden met verbrokkelde textuur B horizont
niet gedifferentieerde zandlemige of lemige
substraatgronden op zand
niet gedifferentieerde zandlemige of lemige
substraatgronden op klei-zandcomplex
niet gedifferentieerde zandlemige of lemige
substraatgronden op klei
stenige leemgronden met textuur B horizont of met
structuur B horizont met bijmenging van grint
stenige leemgronden met textuur B horizont of met
structuur B horizont met bijmenging van krijt of
silexiet
stenige leemgronden met textuur B horizont of met
structuur B horizont met bijmenging van schiefer en
zandsteen
kleigronden met structuur B horizont
droge alluviale gronden zonder profielontwikkeling
natte alluviale gronden zonder profielontwikkeling
alluviale gronden zonder profielontwikkeling
zones met steile hellingen

Dom.
Ldc

Ass.
Pcc

Incl.
Scc

Lba

Ldp

Aba

Ldc

Lca

Pcc

Aba

Abp

Adp

Aba

Abp

Lba

Aba

Acp

Lba

Ada

Adp

Eep

Aha

Adp

Ldc

Aba(b)
Abc
Aba

Abp
Aba(b)
sLba

Lba
Acp
Abp

wLdc

Pdc

Aba

uLhc

Ada

Ehx

Gbbt

Aba

Gdbt

Gbbn

Gbax

Abp

Gbbr

Gbbf

Ada

Eda
Abp
Eep
Ada
Gbbfi

uLda
Lbp
Sep
Ldc
Gbbr

Ada
Gbbt
V
Eep
Aba
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Figuur 5.2 Bodemassociatiekaart van Vlaanderen (Bron: Tavernier en Maréchal, 1972)

5.4 Doel-landgebruikstypes
Naast gegevens met betrekking tot het initiële landgebruik in Vlaanderen (i.e.
landkarakteristiek) zijn in de alfanumerieke database verschillende landgebruikstypes
opgenomen waarnaar het initiële landgebruik kan omgevormd worden. Deze
landgebruikstypes worden „doel-landgebruikstypes‟ (tLUT – target Land Utilization
Type) genoemd aangezien de gebruiker van het sDSS voor dit specifieke landgebruik
de „wat indien?‟ - of „waar?‟ – vraag of de vraag naar „prime agricultural land‟ kan
oplossen.
In E.BoLa zijn de volgende gespecificeerde landgebruikstypes gedefinieerd:
Intensieve en extensieve akkerbouw;
Intensieve en extensieve weidebouw;
Intensieve en extensieve fruitteelt;
Intensieve en extensieve bosbouw;
Natuur.
Zoals voor het initiële landgebruik wijzen „extensief‟ en „intensief‟ op het type
bedrijfsvoering (paragraaf 5.3.1).

5.5 Performantieattributen en -waarden
Zes bodemgerelateerde landhoedanigheden zijn opgenomen als performantieattribuut
en zijn dus beschikbaar als beoordelingscriterium. Het gaat om:
-

Bodemgeschiktheid;

-

Bufferend vermogen;

-

Voorraad bodemorganische koolstof;

-

Gevoeligheid voor bodemverdichting;

-

Bodemverlies door water- en bewerkingserosie;

-

Bodemverlies door winderosie.

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de geselecteerde performantieattributen.
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Tabel 5.3 Overzicht geselecteerde performantieattributen
Performantieattribuut

Bron

Oorspronkelijke schaal

Basisgegevens

Gebied

Procedure #

Ontbrekende
landeenheden *

Bodemgeschiktheid

Van Orshoven et
al., 1992

Bodemassociatiekaart:
1:500.000

1947 - 1971

Landbouw en bos

Class matching

394 / 637 *

Bufferend vermogen

Van Orshoven et
al., 1992

Bodemassociatiekaart:
1:500.000

1947 - 1971

Landbouw en bos

Class matching

399 / 637 *

2000

79 % van België

Class matching

304 / 637 *

Bodemassociatiekaart:
Voorraad aan
bodemorganische
koolstof

Lettens et al.,
2005

1/500.000
Corine Land Cover:
250 m op 250 m

Bodemverlies door
water- en
bewerkingserosie

Notebaert et al.,
2010

5mx5m

2002 - 2004

Landbouwgebied

Geomatching

331 / 637 *

Gevoeligheid voor
bodemverdichting

Van De Vreken
et al., 2009

Belgische bodemkaart:
1:20.000

1947 – 1971

80,7 % van de
bodemkaarteenheden

Geomatching

328 / 637 *

Bodemverlies door
winderosie

Van Kerckhoven
et al., 2009

Perceelsniveau

Landbouwgebied

Geomatching

367 / 637 *

Validatie: 2008

2009

#

Via class matching worden observaties of gegevens verbonden met een landeenheid op basis van overeenstemmende identificatie-attributen, los van de
geografische positie. Bij geomatching worden landeenheden gekarakteriseerd door gegeorefereerde observaties of andere gegevens op basis van
overeenkomende posities.

*

294 landeenheden zijn gekarakteriseerd met initieel landgebruik bebouwing, industrie, recreatie, militair domein, infrastructuur, water of overige. Voor deze
landeenheden is de performantiewaarde voor alle attributen steeds op „null‟ gezet (en bijgevolg als ontbrekend geclassificeerd) omdat voor deze
landgebruiken geen gegevens bekend zijn met betrekking tot de bodemgerelateerde performantieattributen.
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5.5.1 Bodemgeschiktheid
Voor het performantieattribuut „bodemgeschiktheid‟ wordt onderscheid gemaakt tussen
2 soorten geschiktheden. Voor de landgebruikscategorieën akkerbouw, weiland,
bosbouw en fruitteelt wordt de agrarische geschiktheid weergegeven. Deze agrarische
geschiktheid is vastgesteld gedurende het nationale bodemkarteringsproject (1947 –
1971) waarbij voor de verschillende landgebruikscategorieën de relatieve teelt
specifieke productiecapaciteit (Tabel 5.4) is bepaald rekening houdend met het
bodemtype (i.e. bodemassociatie). In de studie „BAGRAB‟ (Van Orshoven et al., 1992)
is op basis van de gegevens uit het bodemkarteringsproject per bodemassociatie en
landgebruikstype (of teelt) een agrarische geschiktheid bepaald. Tevens is een
onderscheid gemaakt in type bedrijfsvoering, i.e. intensief landgebruik en extensief
landgebruik. Hierbij is intensieve bedrijfsvoering gericht op het maximaliseren van de
productie in economische termen waartoe optimale hoeveelheden meststoffen en
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt (Van Orshoven et al., 1992). Extensieve
bedrijfsvoering is gericht op duurzaamheid van het milieu. De doelstelling bij dit type
van bedrijfsvoering is nog steeds maximale winst, maar wel met de beperking dat uiten afspoeling van agro-chemicaliën minimaal moet zijn (Van Orshoven et al., 1992).
Aangezien ook de landeenheden gedefinieerd zijn op basis van landgebruik en
bodemassociatie kan aan iedere landeenheid waarvoor de landgebruikscategorie
akkerbouw, weiland, bosbouw of fruitteelt is, een agrarische geschiktheid toegekend
worden via class matching.
De geschiktheid voor natuur wordt afgeleid van de biologische waarderingskaart
(BWK). De BWK is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het biologische milieu
van het gehele Vlaamse grondgebied. Op basis van 4 criteria, nl. zeldzaamheid,
biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid, wordt aan die landeenheden
die onder natuur voorkomen een waarde cijfer toegekend (van biologische zeer
waardevol tot biologisch minder waardevol) (Wils et al., 2004). Aan die landeenheden
die op de VITO landgebruikskaart (Gobin et al., 2009) als „natuur‟ zijn geclassificeerd
wordt via class matching die klasse toegekend die overeenkomt met de biologische
waardering van de landeenheid op de biologische waarderingskaart.
Meer informatie betreffende de „Landbouwkundige geschiktheid van bodemseries in
Vlaanderen‟ en de Biologische Waarderingskaart kan geraadpleegd worden op
metadata.agiv.be.

Figuur 5.3 Bodemgeschiktheid in Vlaanderen (Van Orshoven et al., 1992)
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Tabel 5.4 Klassen van bodemgeschiktheid
Klasse

Agrarische geschiktheid
(Relatief
t.o.v. optimum (%))

Geschiktheid voor natuur

productievermogen

1

Zeer geschikt

> 90 %

2

Geschikt

70 - 90 %

Complex waardevol + zeer waardevol

3

Matig geschikt

50 – 70 %

Biologisch waardevol

4

Weinig geschikt

30 – 50 %

Complex minder + waardevol of minder +
zeer waardevol

5

Ongeschikt

< 30 %

Biologisch zeer waardevol

Biologisch minder waardevol

Bron: BAGRAB (Van Orshoven et al., 1992) en Biologische Waarderingskaart (Wils et
al., 2004)

5.5.2 Bufferend vermogen
De mate van gevoeligheid van landeenheden voor uitspoeling en/of afspoeling van
agro-chemicaliën (i.e. het bufferend vermogen) is overgenomen uit de studie „BAGRAB‟
(Van Orshoven et al., 1992). In die studie is per bodemassociatie,
landgebruikscategorie en type bedrijfsvoering een kwetsbaarheidsindex berekend
gaande van 1 (weinig kwetsbaar) tot 5 (zeer kwetsbaar) (Tabel 5.5). De berekening is
opgenomen in Bijlage 3: BAGRAB – Berekening bufferend vermogen. De
kwetsbaarheid bij bedrijfsvoering gericht op duurzaamheid van het milieu (i.e. extensief
landgebruik) en bij natuur is gelijkgesteld aan 1 aangezien geen excessief gebruik van
agro-chemicaliën wordt verondersteld. In deze studie wordt lage gevoeligheid of
kwetsbaarheid geïnterpreteerd als „hoog bufferend vermogen‟.

Figuur 5.4 Bufferend vermogen in Vlaanderen (Van Orshoven et al., 1992)
Tabel 5.5 Klassen van bufferend vermogen
Klasse

Bufferend vermogen

1

Zeer hoog

2

Hoog

3

Matig

4

Laag

5

Onbestaande

Bron: Van Orshoven et al., 1992
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5.5.3 Voorraad bodemorganische koolstof
„Voorraad aan bodemorganische koolstof‟ is het enige continue performantieattribuut in
het prototype E.BoLa. Voor de verschillende landeenheden is de voorraad aan
bodemorganische koolstof bepaald voor het jaar 2000 over een diepte van 100 cm. De
data zijn afkomstig van Lettens et al. (2005). Deze auteurs hebben de voorraad aan
bodemorganische koolstof per landeenheid afgeleid uit meerdere bronnen waaronder
(1) HIBBOD (Leroy et al., 2000), (2) ForSite (ongepubliceerde data van het voormalige
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer) en (3) de databanken van de Bodemkundige
Dienst van België. Deze data zijn beschikbaar per bodemassociatie en
landgebruikstype (Lettens et al., 2005) zodat via class matching de voorraad aan
bodemorganische koolstof kan toegekend worden aan de overeenkomstige
landeenheden van E.BoLa. De waarden variëren hierbij tussen 52 ton C per ha en 385
ton C per ha (voor het jaar 2000 over een diepte van 100 cm) (Figuur 5.5).

Figuur 5.5 Voorraad aan bodemorganische koolstof in Vlaanderen in het jaar 2000 voor
een diepte van 100 cm (Bron: Lettens et al., 2005)

5.5.4 Bodemverlies door water- en bewerkingserosie
Aangezien in Vlaanderen erosie één van de belangrijkste vormen van bodemaantasting
is, is het bodemverlies door water- en bewerkingserosie in het prototype E.BoLa
opgenomen als performantieattribuut. Data met betrekking tot de water- en
bewerkingserosie in Vlaanderen zijn afkomstig van de potentiële bodemerosiekaart per
perceel (Notebaert et al., 2010) (Figuur 5.6). Deze kaart geeft aan de hand van een
klassenindeling de totale potentiële erosie van een bepaald landbouwperceel weer
(Tabel 5.6) (Databank Ondergrond Vlaanderen, 2010).
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Figuur 5.6 Potentiële bodemerosiekaart per perceel (Bron: Notebaert et al., 2010)

De totale potentiële erosie voor een perceel is bepaald als de som van
bewerkingserosie en watererosie waarbij geen rekening gehouden wordt met het
huidige landgebruik (DOV, 2010). De berekening van de watererosie is gebaseerd op
de herziene universele bodemverliesvergelijking van R.U.S.L.E. (Revised Universal Soil
Loss Equation; Renard et al, 1997) waarbij voor heel Vlaanderen één C-factor is
gebruikt, i.e. 0,37. De bewerkingserosie is geschat aan de hand van het model van Van
Oost et al. (2000). Aangezien het type landgebruik niet in rekening wordt gebracht, is
de kaart geen weergave van de jaarlijkse erosiehoeveelheid per perceel, maar wel van
het gemiddelde potentiële erosierisico (Notebaert et al., 2010). Voor meer informatie
betreffende dit performantieattribuut wordt verwezen naar het eindrapport „Verfijnde
erosiekaart Vlaanderen‟ (Notebaert et al., 2010) beschikbaar op www.lne.be. De
potentiële bodemerosiekaart per perceel kan geraadpleegd worden op
dov.vlaanderen.be.
Aangezien het bodemverlies voor water- en bewerkingserosie bepaald is zonder
rekening te houden met bodemassociatie en landgebruik is de performantiewaarde van
de landeenheden bepaald door geomatching. Hiertoe wordt eerst de potentiële
bodemerosiekaart doorsneden (i.e. intersect) met de kaart die de begrenzing van de
landeenheden omvat. Vervolgens wordt die klasse van bodemverlies door water- en
bewerkingserosie aan een landeenheid toegekend die binnen de landeenheid de
grootste oppervlakte inneemt.

Tabel 5.6 Klassen van bodemverlies door water- en bewerkingserosie
Klasse
Bodemverlies door water- en bewerkingserosie
1

Verwaarloosbaar

2

Zeer laag

3

Laag

4

Medium

5

Hoog

6

Zeer hoog

Bron: Notebaert et al., 2010
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5.5.5 Gevoeligheid voor bodemverdichting
In 2009 is voor het grondgebied Vlaanderen de gevoeligheid voor bodemverdichting in
kaart gebracht (Van De Vreken et al., 2009). Bodemverdichting is in deze context het
samendrukken van bodempartikels door externe krachten waardoor de
volumedichtheid en de penetratieweerstand toenemen en het totale poriënvolume
afneemt (Van De Vreken et al., 2009). Verdichting van de bodem beïnvloedt in
belangrijk mate de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de bodem
alsook de vegetatiegroei (Van De Vreken et al., 2009). Meer informatie betreffende dit
performantieattribuut kan geraadpleegd worden in het eindrapport „Bodemverdichting in
Vlaanderen en afbakening van de risicogebieden voor bodemverdichting‟ (Van De
Vreken et al., 2009) beschikbaar via www.lne.be.
Voor E.BoLa is gebruik gemaakt van de hybride gevoeligheidskaart (Figuur 5.7) waarbij
aan een bodemkaarteenheid de structurele sterkte (precompressiestresswaarde of
PCS) werd toegewezen overeenkomstig met een vochtspanning (pF 1,8 of 2,5) die het
dichtst bij de reële vochtigheidstoestand in het voorjaar ligt. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen 6 klassen (Tabel 5.7). Aangezien de gevoeligheid voor
bodemverdichting bepaald is zonder expliciet rekening te houden met bodemassociatie
en landgebruik is de performantiewaarde van de landeenheden bepaald door
geomatching. Hiertoe is eerst de hybride gevoeligheidskaart doorsneden (i.e. intersect)
met de kaart die de begrenzing van de landeenheden omvat. Vervolgens wordt die
klasse van gevoeligheid voor bodemverdichting aan een landeenheid toegekend die
binnen de landeenheid de grootste oppervlakte inneemt.

Figuur 5.7 Gevoeligheid voor bodemverdichting uitgedrukt als PreCompressieStress
(kPa) (Bron: Van De Vreken et al., 2009)
Tabel 5.7 Klassen van gevoeligheid voor bodemverdichting
Klasse
Gevoeligheid voor bodemverdichting

PCS (kPa)

1

Geen

> 150

2

Zeer laag

120 – 150

3

Laag

90 – 120

4

Medium

60 – 90

5

Hoog

30 – 60

6

Zeer hoog

> 30

Bron: Van De Vreken et al., 2009
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5.5.6 Bodemverlies door winderosie
Bodemerosie door wind kan leiden tot bodemdegradatie en schade aan gewassen.
Verder wind afwaarts kan winderosie vervuiling van bodem, oppervlaktewater en
grondwater veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen door de
aanwezigheid van fijne (vervuilde) stofdeeltjes in de lucht (Van Kerckhoven et al.,
2009). In 2009 is voor Vlaanderen de actuele en de potentiële risicokaart voor
winderosie opgesteld door gebruik te maken van het Amerikaanse Wind Erosion
Equation (WEQ) model (Van Kerckhoven et al., 2009). Dit model bepaalt de
gemiddelde hoeveelheid bodemerosie door wind op perceelsniveau rekening houdend
met bodemerodibiliteit, bodemruwheid, klimaat, de lengte van het veld in de
overheersende windinrichting en de bedekkingsgraad (Van Kerckhoven et al., 2009).
Voor de berekening van de potentiële winderosie wordt de bedekkingsgraad
gelijkgesteld aan 1 wat betekent dat er geen rekening gehouden wordt met de geteelde
gewassen (V = 1). Meer informatie betreffende dit performantieattribuut kan
geraadpleegd worden in het eindrapport „Afbakening van gebieden gevoelig aan
winderosie in Vlaanderen‟ (Van Kerckhoven et al., 2009) beschikbaar via www.lne.be.
Voor E.BoLa is gebruik gemaakt van de potentiële risicokaart voor winderosie (Figuur
5.8) waarbij onderscheid is gemaakt tussen 6 klassen (Tabel 5.8). Deze potentiële
risicokaart geeft een indicatie van het winderosierisico van een bepaald gebied en kan
niet gezien worden als weergave van reële winderosiewaarden (Van Kerckhoven et al.,
2009). Aangezien het risico op winderosie bepaald is zonder expliciet rekening te
houden met bodemassociatie en landgebruik is de performantiewaarde van de
landeenheid bepaald door geomatching. Hiertoe is eerst de potentiële risicokaart
doorsneden (i.e. intersect) met de kaart die de begrenzing van de landeenheden
omvat. Vervolgens wordt die klasse van bodemverlies door winderosie aan een
landeenheid toegekend die binnen de landeenheid de grootste oppervlakte inneemt.

Figuur 5.8 Potentiële risicokaart voor winderosie (Bron: Van Kerckhoven et al., 2009)
Tabel 5.8 Klassen van bodemverlies door winderosie
Klasse

Bodemverlies door winderosie

1

Geen

2

Zeer laag

3

Laag

4

Medium

5

Hoog

6

Zeer hoog

Van Kerckhoven et al., 2009
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5.5.7 Performantie van de landeenheden onder de doellandgebruikstypes
Voor ieder performantieattribuut wordt aan iedere landeenheid een waarde toegekend
volgens class matching of geomatching (paragraaf 5.5.1 tot en met 5.5.6). Dit is de
waarde van het performantieattribuut onder het huidige landgebruik (iLUT). Wanneer
wordt overgegaan naar een ander, gespecificeerd landgebruik (tLUT) wordt aan de
landeenheid „bodemassociatie – iLUT‟ de waarde van het performantieattribuut
toegekend van de hypothetische landeenheid „bodemassociatie - tLUT‟.
Deze procedure is geïllustreerd in Tabel 5.9. De bodemgeschiktheid van landeenheid
151 onder het huidige landgebruik (iLUT) is klasse 5 (i.e. lijn 1 – overgang van iLUT 1
naar tLUT 1, zijnde geen verandering van landgebruik). Wanneer op landeenheid 151
wordt overgegaan van initieel landgebruik 1 naar gespecificeerd landgebruik 8, wordt
de bodemgeschiktheid van landeenheid 151 gelijk aan klasse 2 (lijn 8 – overgang iLUT
1 naar tLUT 8). Deze waarde is afkomstig van landeenheid 156 die wordt gekenmerkt
door bodemassociatie 13 en landgebruik 8. Deze procedure wordt herhaald voor iedere
combinatie landeenheid – tLUT.
Tabel

5.9

Beoordeling waarde voor „geschiktheid‟
(bodemassociatie 13 en initieel landgebruik 1)

voor

Landeenheid

Bodemassociatie

iLUT

tLUT

151

13

1

1

5

151

13

1

2

5

151

13

1

3

5

151

13

1

4

5

151

13

1

5

Geen data

151

13

1

6

Geen data

151

13

1

7

4

151

13

1

8

2

151

13

1

9

1

152

13

2

2

5

153

13

3

3

5

154

13

4

4

5

13

5

5

Geen data

13

6

6

Geen data

155

13

7

7

4

156

13

8

8

2

157

13

9

9

1

landeenheid

151

Waarde
Geschiktheid

5.5.8 Performantiewinst bij landgebruiksverandering
Naast optimalisatie op basis van de performantiewaarde van tLUT kan de gebruiker
ook het beste of minst goede resultaten opvragen op basis van de
performantiewinstwaarde. Zoals uitgelegd in paragraaf 3.4.1.3 en getoond in paragraaf
6.4 leiden beide analyses tot een verschillend resultaat. De performantiewinst is
bepaald voor iedere record uit de „attribute value‟ tabel als verschil van de (originele)
performantiewaarde onder het huidige landgebruik en de performantiewaarde na
overgang naar het gespecificeerde landgebruik. Tabel 5.10 illustreert voor landeenheid
151 de bepaling van de performantiewinst. Uit de tabel blijkt dat bij overgang naar
landgebruik 9 (i.e. natuur) de winst voor bodemgeschiktheid het grootst zal zijn.
Toevallig is dit ook het landgebruik waarvoor de performantiewaarde het meest
optimaal is (waarde 1), maar dit is niet steeds het geval.
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Tabel 5.10 Bepaling van de performantiewinst voor landeenheid 151
Performantie

Performantie

waarde

winst

1

5

0

1

2

5

0

13

1

3

5

0

13

1

4

5

0

151

13

1

5

Geen data

Geen data

151

13

1

6

Geen data

Geen data

151

13

1

7

4

1

151

13

1

8

2

3

151

13

1

9

1

4

Landeenheid

Bodemassociatie

iLUT

tLUT

151

13

1

151

13

151
151

Het is evident dat de kwaliteit van de output van E.BoLa sterk bepaald door de kwaliteit
van de data waarmee de database is opgevuld. Aangezien voor de berekening van de
waarde van performantiewinst zowel de performantiewaarde van het initiële
landgebruik als de performantiewaarde van het doel-landgebruik gekend moeten zijn,
speelt de kwaliteit van de data ook hier een belangrijke rol.
Voor een bepaald performantieattribuut zal voor die landeenheden waarvoor in E.BoLa
de desbetreffende performantiewaarde ontbreekt, geen performantiewinst kunnen
berekend worden. Tevens is de performantiewaarde van een doel-landgebruikstype
bepaald op basis van de landeenheid met het overeenkomstige initiële landgebruik en
dezelfde bodemassociatie (paragraaf 5.5.7). Indien geen performantieattribuut is
opgenomen voor de desbetreffende landeenheid, is geen performantiewaarde bekend
voor het desbetreffende doel-landgebruikstype en is het niet mogelijk de
performantiewinst te berekenen. De berekening van de performantiewinst is dus zeer
sterk onderhevig aan de volledigheid van de data. In Tabel 5.11 is per
performantieattribuut het percentage ontbrekende waarden voor performantiewinst
weergegeven.

Tabel 5.11 Percentage ontbrekende waarden voor performantiewinst
Performantieattribuut

Percentage ontbrekende waarden
voor performantiewinst*

Bodemgeschiktheid

72 % (4154 combinaties)

Bufferend vermogen

74 % (4246 combinaties)

Voorraad bodemorganische koolstof

55 % (3160 combinaties)

Bodemverlies door water- en bewerkingserosie

63 % (3647 combinaties)

Gevoeligheid voor bodemverdichting

59 % (3425 combinaties)

Bodemverlies door bodemverdichting

70 % (4028 combinaties)

* Het percentage wordt sterk beïnvloed door de volledigheid van de data. Bij de
bepaling van dit percentage is geen rekening gehouden met het onderscheid tussen
ontbrekende landeenheden en landeenheden zonder waarde (Tabel 5.3).
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5.6 Temporele resolutie
In E.BoLa komt het tijdsaspect niet aan bod. Dit betekent dat er geen rekening wordt
gehouden met de geleidelijke evolutie van het performantieattribuut doorheen de tijd na
de (plotse) verandering van de initiële (iLUT) naar de gespecificeerde (tLUT)
landgebruikscategorie. Verondersteld wordt dat de landeenheid onmiddellijk de waarde
van de gespecificeerde landgebruikscategorie aanneemt en dat deze waarde
behouden blijft. Dit betekent dat „Hoe lang‟ vragen niet oplosbaar zijn met dit prototype.
Wel kunnen de verschillende vragen (2 tot en met 4 en 7 tot en met 9) opgelost worden
enerzijds voor het huidige klimaat en anderzijds voor een tweede klimaatscenario. Om
invulling te geven aan de klimaatverandering worden de waarden van de
performantieattributen aangepast/herscoord op basis van het gekozen klimaatscenario.
Hierover meer in paragraaf 5.7.1.

5.7 Klimaatverandering
In de E.BoLa-database zijn performantiewaarden opgenomen voor alle combinaties
van bodemassociatie en initieel landgebruik enerzijds en mogelijk doellandgebruik
anderzijds onder het huidige klimaat. Daarnaast zijn dergelijke waarden ook aanwezig
voor een mogelijk toekomstig klimaat. Deze gegevens laten toe om de 11 basisvragen
te beantwoorden in de veronderstelling dat het veronderstelde klimaat van toepassing
is.

5.7.1 Klimaatscenario
Om een toekomstige uitstoot van broeikasgassen te voorspellen of als invoer voor het
aansturen van klimaatmodellen wordt in de meeste landen gebruik gemaakt van de
SRES-scenario‟s. Deze „emissie scenario‟s zijn beschreven in de IPPC rapporten en
omvatten zowel aannames wat betreft de combinatie van socio-economische
veranderingen en klimaatverandering (IMDC, 2010). In Vlaanderen is er echter
geopteerd voor een loskoppeling van scenario‟s voor klimaatverandering enerzijds en
een aantal socio-economische scenario‟s anderzijds (IMDC, 2010). Een onderscheid
wordt gemaakt omdat op korte termijn een socio-economische evolutie vooral invloed
zal hebben op de schade door effecten van klimaatverandering en de
aanpassingscapaciteit van de maatschappij tegen deze effecten (IMDC, 2010). Pas op
langere termijn (ongeveer vanaf 2050) zal de socio-economische evolutie een
duidelijke impact teweegbrengen op de omvang van de klimaatverandering door een
significante reductie van de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer (IMDC,
2010).
In de studie „Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor
Vlaanderen‟ (IMDC, 2010) zijn een nat, gematigd en droog klimaatscenario gehanteerd
welke door de Katholieke Universiteit Leuven en het Koninklijk Meteorologisch Instituut
zijn afgeleid op basis van simulaties met regionale klimaatmodellen (CCI-HYDR,
Milieuverkenning 2030, Natuurverkenning 2030). Met deze klimaatscenario‟s is de
omvang en hydrologische impact van de klimaatverandering in Vlaanderen verkend
met als tijdshorizont het einde van deze eeuw.
Om te demonstreren hoe het voorgestelde DSS klimaatverandering in rekening kan
brengen is in deze studie op kwalitatieve wijze verder gewerkt met het „nat
klimaatscenario‟ (of „hoog‟ scenario‟) (Brouwers et al., 2009). Dit klimaatscenario leidt
tot de grootste toename van neerslagdebiet dat oppervlakkig afstroomt, hoogwater
langs rivieren, overstromingen, bodemvocht- en grondwaterstanden in de winter
(Brouwers et al, 2009). Tabel 5.12 geeft de verandering van neerslag en potentiële
evapotranspiratie (tot het jaar 2100) weer onder het nat klimaatscenario (Willems et al.,
2007).
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Tabel 5.12 Verandering van neerslag en potentiële evapotranspiratie (%) onder het nat
klimaatscenario voor Vlaanderen (Willems et al. 2007)
Variabele

Seizoen

Nat klimaatscenario

Neerslagverandering

Winter

16 % toename

Zomer

6 % afname

Winter

6 % toename

Zomer

4 % toename

ET0 – verandering
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80

70

70
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60
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0
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Figuur 5.9 geeft de variatie in neerslag en potentiële evapotranspiratie (Tabel 5.12)
grafisch (en kwalitatief) weer. De figuur geeft aan dat de neerslag toeneemt in de winter
en afneemt in de zomer ten opzichte van het huidige neerslagpatroon. De potentiële
evapotranspiratie kent over het hele jaar gezien een min of meer constante toename.
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Figuur 5.9 Kwalitatieve weergave van de variatie in neerslag (P) en potentiële
evapotranspiratie (ET) onder het nat klimaatscenario voor Vlaanderen

5.7.2 Aannames
Veranderingen in temperatuur, CO2-concentratie en neerslag hebben een complexe
invloed op de biomassaproductie en oogst, die mede bepaald wordt door de teelt of
vegetatietype, het seizoen waarin de veranderingen aan de orde zijn en de lokale
omstandigheden. Om de impact van de klimaatverandering op de performantie van
landeenheden af te leiden, worden verschillende aannames gedaan om deze invloed
vereenvoudigd te begroten, namelijk:
De lengte van het (thermaal bepaalde) groeiseizoen neemt toe;
De periode met actieve vegetatieve bedekking wordt langer;
De concentratie aan CO2 neemt toe;
Bodems met een grotere opslagcapaciteit (AWC, CEC, ijzer-/mangaangehalte)
kunnen een groter aandeel van de winterneerslag (en de aanwezige agrochemicaliën) opslaan;
Het landgebruik en -beheer worden niet aangepast aan de klimaatverandering;
Extreme gebeurtenissen (verhoogde kans op storm, hittegolf, …) worden niet
in rekening gebracht.
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Op basis van deze aannames zijn 5 klimatologische sleutelfactoren onderscheiden
waarvan de impact op de performantieattributen onderzocht wordt
Toename van neerslag in de winter;
Afname van neerslag in de zomer (i.e. groeiseizoen);
Toename van potentiële evapotranspiratie in het groeiseizoen;
Toename van de lengte van het groeiseizoen;
Toename van de CO2-concentratie.

5.7.3 Begroting van de impact van klimaatverandering op
de performantieattributen
5.7.3.1 Algemene impact van
performantieattributen

de

sleutelfactoren

op

de

Een eerste stap in de impactanalyse bestaat uit de kwalitatieve bepaling van de impact
van de sleutelfactoren voor ieder performantieattribuut (Tabel 5.13). Deze bepaling
gebeurt onafhankelijk van de karakteristieken (i.e. bodemassociatie en initieel
landgebruik) van de landeenheden.

Tabel 5.13 Algemene impact van de sleutelfactoren op de performantieattributen
Toename
neerslag
winter

Afname
neerslag
zomer

Toename ET
groeiseizoen

Toename
lengte
groeiseizoen

Toename
CO2

-2

1

1

1

Geschiktheid
Bufferend vermogen

-2

SOC

1

Bodemverdichting

-1

Water-en
bewerkingserosie

-2

Winderosie

1
0

-1

1

1

1
-2

1

Een negatief getal betekent een verslechtering van de performantie.
Een positief getal betekent een verbetering van de performantie.

Natuurlijk wordt de mate van impact op landhoedanigheden mede bepaald door de
eigenschappen van de landeenheden. Daarom wordt de hierboven gestelde algemene
impact gedifferentieerd op basis van:
Drainageregime (droog of nat);
Bodemtype (zand, leem of klei);
Landgebruikstype (akkerbouw, weidebouw, bosbouw, fruitteelt of natuur);
Type bedrijfsvoering (intensief of extensief landgebruik).
Interacties tussen deze eigenschappen en tussen landhoedanigheden onderling
worden niet in rekening gebracht.
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5.7.3.2 Differentiatie op basis van drainageregime
De mate van impact van de klimaatverandering op een performantieattribuut wordt
mede bepaald door het drainageregime van de bodem (i.e. droog of nat). Deze
differentiatie is voor iedere combinatie sleutelfactor – performantieattribuut kwalitatief
geëvalueerd (Tabel 5.14). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat poldergronden steeds nat
zijn.

Tabel 5.14 Differentiatie tussen droge (D) en natte (N) bodems
Toename
neerslag
winter
Geschiktheid

Afname
neerslag
zomer
-2

Bufferend vermogen

-2

D

SOC

+1

D

Bodemverdichting

-1

D

Water-en
bewerkingserosie

-2

D

Winderosie

D

Toename ET
groeiseizoen
+1

N

Toename
lengte
groeiseizoen

Toename
CO2

0

0

0
0

-1

D

0

0

0
-2

D

0

0

De sleutelfactor heeft een impact op het performantieattribuut, maar met betrekking tot
de sterkte van deze impact wordt er geen onderscheidt gemaakt tussen droge en natte
bodems.

Blanco

De sleutelfactor wordt verondersteld geen impact te hebben op het desbetreffende
performantieattribuut.

Tabel 5.14 geeft schematisch weer dat:
Door de toename van neerslag in de winter het bufferend vermogen, de
gevoeligheid voor bodemverdichting en het bodemverlies door water- en
bewerkingserosie meer afneemt respectievelijk toeneemt voor droge dan voor
natte bodems;
Door de toename van neerslag in de winter de voorraad aan bodemorganische
koolstof meer toeneemt voor droge dan voor natte bodems;
Door de afname van neerslag in de zomer de bodemgeschiktheid en bodemverlies
door winderosie meer afneemt, respectievelijk toeneemt voor droge dan voor natte
bodems. De impact op de voorraad aan bodemorganische koolstof is voor iedere
landhoedanigheid dezelfde;
Door de toename van potentiële evapotranspiratie gedurende het groeiseizoen de
bodemgeschiktheid meer zal toenemen voor natte dan voor droge bodems en de
voorraad aan bodemorganische koolstof meer zal afnemen voor droge dan voor
natte bodems;
De impact van het langere groeiseizoen en de toename van CO2 dezelfde zijn voor
droge en natte bodems voor iedere landhoedanigheid.
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5.7.3.3 Differentiatie op basis van bodemtype
De mate van impact van de klimaatverandering op een performantieattribuut wordt
mede bepaald door de bodemtextuur. Hierbij wordt in deze studie onderscheid gemaakt
tussen zand-, leem- en kleibodems. Tot de zandbodems worden de zandige gronden
(Z) en lemige zandgronden (S) gerekend. Tot de leembodems behoren de lichte
zandleemgronden (P), de zandleemgronden (L) en de lemige gronden (A). De
kleibodems omvatten de kleigronden (E) en de zware kleigronden (U). De
poldergronden zijn hierbij als kleiige bodems geclassificeerd. Deze differentiatie is voor
iedere combinatie sleutelfactor – performantieattribuut kwalitatief geëvalueerd (Tabel
5.15).

Tabel 5.15 Differentiatie op basis van bodemtype
Toename
neerslag
winter
Geschiktheid

- 2 Z/S/E/U

Bufferend vermogen

-2

Z/S

SOC

+1

Z/S

Bodemverdichting

-1

Z/S

Water-en
bewerkingserosie
Winderosie

Afname
neerslag
zomer

Toename ET
groeiseizoen
+1

P/L/A

Toename
lengte
groeiseizoen

Toename CO2

0

0

0
0

- 1 Z/S/E/U

- 2 P/L/A

0

0

0
-2

Z/S

0

0

De sleutelfactor heeft een impact op het performantieattribuut, maar met betrekking tot
de sterkte van deze impact wordt er geen onderscheidt gemaakt tussen zand-, leem- of
kleibodems.

Blanco

De sleutelfactor wordt verondersteld geen impact te hebben op het desbetreffende
performantieattribuut.

Tabel 5.15 geeft schematisch weer dat:
Door de toename van neerslag in de winter het bufferend vermogen en de
gevoeligheid voor bodemverdichting meer afneemt, respectievelijk toeneemt
voor lichte dan voor zware texturen en het bodemverlies voor water- en
bewerkingserosie het meest zal toenemen voor lemige bodems;
Door de toename van neerslag in de winter de voorraad aan bodemorganische
koolstof meer zal toenemen voor lichte dan voor zwaardere texturen;
Door de afname van neerslag in de zomer de bodemgeschiktheid meer zal
afnemen voor zand- en kleibodems dan voor leembodems en het
bodemverlies door winderosie meer zal toenemen voor zandbodems. De
impact op de voorraad aan bodemorganische koolstof is voor alle bodemtypes
dezelfde;
Door de toename van potentiële evapotranspiratie gedurende het groeiseizoen
de bodemgeschiktheid meer zal toenemen voor leembodems dan voor de
andere texturen en de voorraad aan bodemorganische koolstof meer zal
afnemen aan zand- en kleibodems;
De impacten van het langere groeiseizoen en de toename van CO2concentratie dezelfde zijn voor de verschillende texturen.
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5.7.3.4 Differentiatie op basis van landgebruikstype
De mate van impact van de klimaatverandering op een performantieattribuut wordt
mede bepaald door het landgebruikstype. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
5 mogelijke gespecificeerde landgebruikstypes in het prototype E.BoLa, namelijk
akkerbouw (A), weidebouw (W), bosbouw (B), fruitteelt (F) en natuur (N). Opgemerkt
wordt dat hier nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen de types bedrijfsvoering
(i.e. intensief of extensief). Deze differentiatie is voor iedere combinatie sleutelfactor –
performantieattribuut kwalitatief geëvalueerd (Tabel 5.16).

Tabel 5.16 Differentiatie op basis van landgebruikstype
Toename
neerslag
winter
Geschiktheid

-2

Bufferend vermogen
SOC

Water-en
bewerkingserosie
Winderosie

Toename ET
groeiseizoen

Toename
lengte
groeiseizoen

Toename
CO2

0

0

0

A/W/N

0
+1

Bodemverdichting

Afname
neerslag
zomer

-1
-2

0

B/N/W

0

-1

A

0

0

A/B
A

0
-2

A

0

0

De sleutelfactor heeft een impact op het performantieattribuut, maar met betrekking tot
de sterkte van deze impact wordt er geen onderscheidt gemaakt tussen de
verschillende landgebruikstypes.

Blanco

De sleutelfactor wordt verondersteld geen impact te hebben op het desbetreffende
performantieattribuut.

Tabel 5.16 geeft schematisch weer dat:
Door de toename van neerslag in de winter het bodemverlies door water- en
bewerkingserosie meer afneemt, respectievelijk toeneemt voor akkerbouw dan
voor de andere landgebruiken;
Door de toename van neerslag in de winter de gevoeligheid voor
bodemverdichting meer toeneemt voor akkerbouw en bosbouw dan voor de
andere landgebruiken;
Door de toename van neerslag in de winter de voorraad aan bodemorganische
koolstof meer toeneemt onder bosbouw, natuur en weidebouw dan voor de
andere landgebruiken;
De impact van toename van neerslag in de winter op het bufferend vermogen
dezelfde is voor de verschillende landgebruiken;
Door de afname van neerslag in de zomer de bodemgeschiktheid meer
afneemt voor akkerbouw, weidebouw en natuur dan voor de andere
landgebruiken en de impact op de voorraad aan bodemorganische koolstof
voor alle landgebruiken dezelfde is;
Door de afname van neerslag in de zomer het bodemverlies door winderosie
meer zal toenemen voor akkerbouw dan voor de andere landgebruiken;
Door de toename van potentiële evapotranspiratie zal de voorraad aan
bodemorganische koolstof meer afnemen voor akkerbouw dan voor de andere
landgebruiken. De impact op bodemgeschiktheid is voor alle landgebruiken
dezelfde;
De impacts van het langere groeiseizoen en de toename van CO2concentratie dezelfde zijn voor de verschillende landgebruiken.
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5.7.3.5 Differentiatie op basis van type bedrijfsvoering
De mate van impact van de klimaatverandering op een performantieattribuut wordt
mede
bepaald
door
het
type
bedrijfsvoering.
Overeenkomstig
de
landgebruikscategorieën in het prototype E.BoLa wordt een onderscheid gemaakt
tussen intensief (i.e. hoge input van agro-chemicaliën) en extensief (i.e. lage input van
agro-chemicaliën) landgebruik. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het landgebruik
„natuur‟ steeds extensief is. Deze differentiatie is voor iedere combinatie sleutelfactor –
performantieattribuut kwalitatief geëvalueerd (Tabel 5.17).

Tabel 5.17 Differentiatie op basis van type bedrijfsvoering
Toename
neerslag
winter
Geschiktheid

-2

Bufferend vermogen

0

SOC

0

Bodemverdichting

0

Water-en
bewerkingserosie

0

Winderosie

Afname
neerslag
zomer
EA,W,F

Toename ET
groeiseizoen

Toename lengte
groeiseizoen

Toename CO2

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

De sleutelfactor heeft een impact op het performantieattribuut, maar met betrekking tot
de sterkte van deze impact wordt er geen onderscheidt gemaakt tussen intensieve en
extensieve bedrijfsvoering.

Blanco

De sleutelfactor wordt verondersteld geen impact te hebben op het desbetreffende
performantieattribuut.

Tabel 5.17 geeft schematisch weer dat:
Door de afname neerslag in de zomer de bodemgeschiktheid meer afneemt
voor extensieve dan voor intensieve landgebruiken met uitzondering van
bosbouw en natuur;
Voor de performantieattributen geen onderscheid gemaakt wordt tussen
intensieve en extensieve landgebruiken voor wat betreft de impacts van de
toename van neerslag in de winter, de afname van neerslag in de zomer, de
toename van potentiële evapotranspiratie tijdens het groeiseizoen, het langere
groeiseizoen en de toename in CO2- concentratie.

5.7.3.6 Combinatie van de partiële differentiaties
Voor ieder performantieattribuut wordt een matrix opgemaakt waarin voor iedere
combinatie drainageregime – bodemtype – landgebruikstype – type bedrijfsvoering een
integrale deltawaarde wordt bepaald die zal gebruikt worden om de
performantiewaarde onder het toekomstige klimaat te bepalen op basis van de
performantiewaarde onder het huidig klimaat (Bijlage 4: Matrices Integrale
deltawaarden). Deze integrale deltawaarde is gelijk aan de algemene impact deltascore
(Tabel 5.13) vermeerderd of verminderd met de partiële deltascore (Tabel 5.14 tot en
met Tabel 5.17). Als voorbeeld is in Tabel 5.18 de integrale deltawaarde berekend voor
de bodemgeschiktheid van een droge zandbodem onder intensieve akkerbouw voor het
toekomstige natte klimaat.
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Tabel 5.18 Berekening van de integrale deltawaarde voor bodemgeschiktheid van een
droge zandbodem onder intensieve akkerbouw (resultaat = -2)
Toename
neerslag
winter

Afname
neerslag
zomer

Toename ET
groeiseizoen

Toename
lengte
groeiseizoen

Toename
CO2

Integraal

Drainageregime

-2 + -2 = 4

1+0=1

1+0=1

1+0=1

-1

Bodemtype

-2 + -2 = 4

1+0=1

1+0=1

1+0=1

-1

Landgebruik

-2 + -2 = 4

1+0=1

1+0=1

1+0=1

-1

Intensief

-2 + 0 = -2

1+0=1

1+0=1

1+0=1

1

Som

-2

VOOR ORDINALE PERFORMANTIEATTRIBUTEN
Er wordt van uitgegaan dat de performantiewaarde van een ordinaal
performantieattribuut niet meer klassen kan stijgen of dalen dan vastgesteld als
algemene impact van klimaatverandering (Tabel 5.13). Daarom worden de integrale
deltawaarden (Bijlage 4: Matrices Integrale deltawaarden) herschaald. De regels voor
deze herschaling zijn weergegeven in Tabel 5.19.
Tabel 5.19 Herschaling integrale deltawaarde voor klasse variabelen
Integrale deltawaarde
Δ=0
Δ<0
Δ<0
Δ>0
Δ>0

Maximale algemene
impact
/
-1 of 1*
-2 of 2 #
-1 of 1*
-2 of 2 #

Herschaling
integrale deltawaarde
Δ=0
tussen 0 en 1
tussen 0 en 2
tussen 0 en -1
tussen 0 en -2

Opmerking
Geen verandering
Verslechtering
Verslechtering
Verbetering
Verbetering

Toelichting:
*

Bodemverdichting

#

Bodemgeschiktheid, bufferend vermogen, water- en bewerkingserosie en winderosie.

Per performantieattribuut worden vervolgens de herschaalde integrale deltawaarden
opgeteld bij de overeenkomstige performantiewaarde onder het huidige klimaat. Om tot
slot binnen de oorspronkelijke klasse range (i.e. 1 – 5 voor bodemgeschiktheid en
bufferend vermogen, 1 – 6 voor gevoeligheid voor bodemverdichting, winderosie en
water- en bewerkingserosie) te blijven, wordt verondersteld dat:
Indien de som van de oorspronkelijke performantiewaarde en de herschaalde
integrale deltawaarde kleiner is dan 1, de performantiewaarde onder het
toekomstige klimaat gelijk is aan 1;
Indien de som van de oorspronkelijke performantiewaarde en de herschaalde
integrale deltawaarde groter is dan de hoogste klasse (i.e. 5 of 6), de
performantiewaarde onder het toekomstige klimaat gelijk is aan de hoogste klasse
(i.e. 5 of 6).
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CONTINUE PERFORMANTIEATTRIBUTEN
Ook voor de voorraad aan bodemorganische koolstof (het enige continue
performantieattribuut in het prototype E.BoLa) worden gelijkaardige regels gehanteerd
om de integrale deltawaarden te herschalen (Tabel 5.20). Want ook voor deze continue
variabele wordt ervan uitgegaan dat de performantie niet meer klassen kan stijgen of
dalen dan bepaald als algemene impact van de klimaatverandering (Tabel 5.20).

Tabel 5.20 Herschaling deltawaarde voor de continue variabele ‘voorraad aan
bodemorganische koolstof’
Maximale
Oorspronkelijke
Herschaling
algemene
Opmerking
deltawaarde
deltawaarde
impact
Δ=0
Δ=0
Geen verandering
Δ<0
1
tussen 0 en -1
Verslechtering
Δ>0
1
tussen 0 en 1
Verbetering

Deze herschaalde integrale deltawaarde (i.e. een klasse) kan echter niet zonder meer
opgeteld worden bij de oorspronkelijke performantiewaarde (i.e. een continue
variabele). Daarom wordt verondersteld dat een stijging of daling van 1 klasse gelijk is
aan een toename of afname van 20 % van de performantiewaarde onder het huidige
klimaat. Een herschaling van de performantiewaarde onder het toekomstige klimaat is
hier niet aan de orde.
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6 PROTOTYPE E.BOLA –
RESULTATEN (SELECTIE)
6.1 Inleiding
Met het prototype van het beslissingsondersteunende landevaluatiesysteem E.BoLa
kunnen 4 mogelijke vragen geanalyseerd worden onder zowel het huidige klimaat als
het toekomstige klimaat (op basis van het nat klimaatscenario). Tevens heeft de
gebruiker de keuze om te evalueren op basis van drempelwaarden of op basis van
gewichten, om te evalueren in functie van de beste of minst goede resultaten en om te
evalueren op basis van performantie of performantiewinst. Voeg hieraan de
keuzevrijheid in het gespecificeerde doellandgebruikstype, performantieattributen,
gewichten, etc. toe, dan leidt dit tot tal van analysescenario‟s die onmogelijk allemaal
kunnen besproken worden. Daarom zijn in dit hoofdstuk een beperkt aantal specifieke
vraagstellingen toegelicht en kritisch geëvalueerd.

6.2 Prime agricultural land
In de vraag „Waar ligt het beste „prime agricultural land?‟ gaat E.BoLa op zoek naar die
landeenheden met een optimale (initiële) performantie voor een gespecificeerd initieel
landgebruikstype.
Figuur 6.1 geeft de geografische view van het resultaat weer van de vraag „Waar liggen
onder het huidige klimaat de beste 200 000 ha landbouwgrond onder intensieve
akkerbouw wanneer wordt rekening gehouden met de performantiewaarden van:
Geschiktheid (gewicht: 0,5);
Bodemverlies door water- en bewerkingserosie (gewicht: 0,3);
Gevoeligheid voor bodemverdichting (gewicht: 0,2).

Figuur 6.1 Geografische view van het resultaat ‘Waar liggen in Vlaanderen op dit
moment de beste 200 000 ha onder intensieve akkerbouw?’
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Tabel 6.1 geeft een overzicht van de condities van de geselecteerde
performantieattributen van de doorlopen iteraties gedurende de IGP procedure.
Tabel 6.1 Overzicht IGP – ‘Waar liggen in Vlaanderen de beste 200 000 ha onder
intensieve akkerbouw?
Iteratie

Conditie

Oppervlakte

Geschiktheid <= 1
0

Bodemverlies door water- en bewerkingserosie <= 1

0

Gevoeligheid voor bodemverdichting <= 1
Geschiktheid <= 2
1

Bodemverlies door water- en bewerkingserosie <= 3,083

194 497 ha

Gevoeligheid voor bodemverdichting <= 4,125
Geschiktheid <= 3
2

Bodemverlies door water- en bewerkingserosie <= 5,167

373 482 ha

Gevoeligheid voor bodemverdichting <= 7,250
Uit het resultaat blijkt dat geen landeenheden voorkomen met de maximaal mogelijke
geschiktheid én het minst mogelijke bodemverlies door water- en bewerkingserosie én
een minimale gevoeligheid voor bodemverdichting.
In de eerste iteratie is 194 497 ha toegevoegd. De toegevoegde landeenheden worden
hoofdzakelijk gekarakteriseerd door leem- en zandleemgronden met textuur B-horizont
in de zuidelijke helft van Vlaanderen. Dit zijn, rekening houdend met de geselecteerde
en gewogen performantieattributen, de beste landeenheden onder intensieve
akkerbouw. Dit resultaat kan verklaard worden door het hoge gewicht dat is toegekend
aan het performantieattribuut „geschiktheid‟ dat het beste is in de zandleem- en
leemstreek (Figuur 5.3).
Aangezien de gevraagde 200 000 ha niet bereikt is, wordt de 2e iteratie uitgevoerd. In
deze iteratiestap wordt 179 985 ha intensief akkerland toegevoegd aan de resultaten uit
iteratie 1 zodat een totale oppervlakte van 373 482 ha bekomen wordt (i.e. > 200 000
ha). De landeenheden die worden toegevoegd in deze 2e iteratie worden
gekarakteriseerd door polders, natte zand- en zandleemgronden met textuur B – of
gevlekte horizont en niet gedifferentieerde gronden. Door het lage gewicht dat is
toegekend aan het performantieattribuut „gevoeligheid voor bodemverdichting‟ overstijgt
de conditie de klasserange (1 – 6) zodat in deze iteratie geen rekening meer gehouden
wordt met de gevoeligheid voor bodemverdichting.

6.3 Beste resultaten – Minst goede resultaten
BESTE RESULTATEN
Figuur 6.2 geeft de geografische view van het resultaat voor de vraag „Welk
landgebruik het beste toepassen op de landeenheden in Vlaams Brabant?‟ rekening
houdend met volgende performantieattributen en gewichten:
Bodemverlies door water- en bewerkingserosie (gewicht: 0,6)
Geschiktheid (gewicht: 0,4).
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Figuur 6.2 Geografische view van het resultaat ‘Welk landgebruik kan het best op de
landeenheden in Vlaams Brabant toegepast worden?’
Uit de resultatentabel blijkt dat:
de landeenheden geselecteerd voor intensieve akkerbouw gelegen zijn op de
droge en natte zand – zandleemgronden met textuur B-horizont. De meeste
van deze landeenheden zijn thans onder bosbouw of akkerbouw.
de landeenheden aanbevolen voor intensieve bosbouw voornamelijk gelegen
zijn op bodems zonder profielontwikkeling of leemgronden met gevlekte textuur
B horizont onder bosbouw, akkerbouw of weiland.
de landeenheden aanbevolen voor natuur gelegen zijn op niet
gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op klei en op
alluviale gronden zonder profielontwikkeling. Het initieel landgebruik voor deze
landeenheden is voornamelijk akker- en weidebouw.
de landeenheden geselecteerd voor extensief weiland gelegen zijn op alluviale
gronden zonder profielontwikkeling. Thans bevinden deze landeenheden zich
onder bosbouw of natuur.

MINST GOEDE RESULTAAT
Figuur 6.3 geeft de geografische view van het resultaat voor de vraag „Welk
landgebruik zeker niet toepassen in Vlaams Brabant?‟ rekening houdend met volgende
performantieattributen en gewichten:
Bodemverlies door water- en bewerkingserosie (gewicht: 0,6)
Geschiktheid (gewicht: 0,4).
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Figuur 6.3 Geografische view van het resultaat ‘Welk landgebruik is het minst
aangewezen voor de landeenheden in Vlaams Brabant?’
Uit de resultatentabel blijkt dat:
de landeenheden die het minst goed zijn voor extensieve akkerbouw
gekenmerkt zijn door leemgronden met textuur B horizont en droge tot natte
zand- en lemige zandgronden.
de landeenheden die het minst goed zijn voor intensieve akkerbouw
gekenmerkt zijn door droge zand- en lemige zandgronden, niet
gedifferentieerde zandige, zandlemige of lemige substraatgronden en alluviale
gronden zonder profielontwikkeling.
de landeenheden die het minst goed zijn voor extensieve bosbouw
voornamelijk gekenmerkt zijn door natte zandleemgronden en droge
associaties.
de landeenheden die het minst goed zijn voor intensieve bosbouw
voornamelijk gekenmerkt zijn door droge lichte zandleemgronden met
verbrokkelde textuur B horizont.
de landeenheden die het minst goed zijn voor intensieve bosbouw
voornamelijk gekenmerkt zijn door alluviale gronden zonder profielontwikkeling
en niet gedifferentieerde zandlemige of lemige substraatgronden op klei.
de landeenheden die het minst goed zijn voor natuur gekenmerkt zijn door
natte associaties van leemgronden met textuur B horizont en natte alluviale
gronden zonder profielontwikkeling.
de landeenheden die het minst geschikt zijn voor extensief weiland
gekenmerkt zijn door zandgronden zonder profielontwikkeling.
Uit Figuur 6.2 en Figuur 6.3 blijkt dat voor enkele landeenheden het landgebruikstype
„natuur‟ zowel als beste als als minst goede landgebruikstype voorkomt. Dit kan
verklaard worden doordat voor deze landeenheden gegevens ontbreken voor alle
andere doel – landgebruikstypes. Enkel voor „natuur‟ is een performantiewaarde
gekend zodat „natuur‟ in beide gevallen het aangewezen landgebruik is.
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6.4 Performantie – Performantiewinst
In het prototype E.BoLa heeft de gebruiker de keuzemogelijkheid om de landevaluatie
uit te voeren op basis van de performantie of op basis van de performantiewinst.
PERFORMANTIE
Figuur 6.4 geeft de geografische view van het resultaat weer voor de vraag „Waar
liggen in Vlaanderen de beste landeenheden voor intensieve bosbouw?‟ op basis van
de performantiewaarde voor tLUT intensieve bosbouw rekening houdend met de
volgende performantieattributen en gewichten:
Voorraad aan bodemorganische koolstof (gewicht: 0,7);
Geschiktheid (gewicht: 0,3).

Figuur 6.4 Geografische view van het resultaat ‘Waar liggen de beste landeenheden
voor intensieve bosbouw?’ op basis van performantie van het doellandgebruik ‘intensieve bosbouw’

Tabel 6.2 geeft een overzicht van de condities van de geselecteerde
performantieattributen van de doorlopen iteraties gedurende de IGP procedure.

Tabel 6.2 Overzicht IGP – ‘Waar liggen de beste landeenheden voor intensieve
bosbouw?’ op basis van performantie van het doel-landgebruik ‘intensieve
bosbouw’
Iteratie
0
1

Conditie
Voorraad bodemorganische koolstof >= 244,565
Geschiktheid <= 1
Voorraad bodemorganische koolstof >= 198,582
Geschiktheid <= 3.3333

Oppervlakte
0 ha
13 982 ha

Aangezien geen minimale oppervlakte is vereist, stopt de analyse na die iteratie waarin
het eerste resultaat is bereikt. Uit Tabel 6.2 blijkt dat in Vlaanderen geen landeenheden
bestaan welke de best mogelijke geschiktheid hebben voor intensieve bosbouw én
tegelijkertijd een maximale voorraad aan bodemorganische koolstof bevatten.
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Tabel 6.3 vat de resultatentabel samen. Hieruit blijkt dat 2 bodemassociaties
geselecteerd zijn, namelijk:
Bodemassociatie 37 (niet gedifferentieerde zandlemige of lemige
substraatgronden op zand) waarvoor de geschiktheid voor intensieve bosbouw
optimaal is, maar de voorraad aan bodemorganische koolstof onder intensieve
bosbouw niet optimaal;
Bodemassociatie 61 (alluviale gronden zonder profielontwikkeling) met een
optimale voorraad aan bodemorganische koolstof onder intensieve bosbouw,
maar een niet optimale geschiktheid voor intensieve bosbouw.

Tabel 6.3 Samenvatting resultaat – ‘Waar liggen de beste landeenheden voor
intensieve bosbouw?’ op basis van performantie van het doel-landgebruik
‘intensieve bosbouw
Bodemassociatie

Geschiktheid

Voorraad aan bodemorganische koolstof

37

1

202,447 T ha-1 C

61

3

244,565 T ha-1 C

PERFORMANTIEWINST
Figuur 6.5 geeft de geografische view van het resultaat weer voor de vraag „Waar
liggen in Vlaanderen de beste landeenheden voor intensieve bosbouw?‟ op basis van
de waarde van performantiewinst bij overgang van het initiële landgebruik naar tLUT
intensieve bosbouw rekening houdend met de volgende performantieattributen en
gewichten:
Voorraad aan bodemorganische koolstof (gewicht: 0,7);
Geschiktheid (gewicht: 0,3).

Figuur 6.5 Geografische view van het resultaat ‘Waar liggen de beste landeenheden
voor intensieve bosbouw?’ op basis van performantiewinst bij overgang van
het initiële landgebruik naar het doel-landgebruik ‘intensieve bosbouw
Tabel 6.4 geeft een overzicht van de condities van de geselecteerde
performantieattributen van de doorlopen iteraties gedurende de IGP procedure.
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Tabel 6.4 Overzicht IGP – ‘Waar liggen de beste landeenheden voor intensieve
bosbouw?’ op basis van performantiewinst bij overgang van het initiële
landgebruik naar het doel-landgebruik ‘intensieve bosbouw
Iteratie

Conditie

Oppervlakte

Voorraad bodemorganische koolstof >= 171,92

0

Geschiktheid <= 4
Voorraad bodemorganische koolstof >= 121,3674

1

Geschiktheid <= 1,6667
Voorraad bodemorganische koolstof >= 70,81474

2

Geschiktheid <= 0,6667

0 ha
0 ha
6 755 ha

Aangezien geen minimale oppervlakte is vereist, stopt ook hier de analyse na die
iteratie waarin het eerste resultaat is bereikt. Uit Tabel 6.2 blijkt dat in Vlaanderen geen
landeenheden bestaan met de hoogst mogelijke toename van geschiktheid en van
voorraad aan bodemorganische koolstof bij overgang naar het doellandgebruik
„intensieve bosbouw‟. Pas in iteratie 2 wordt 6 755 ha toegevoegd aan het resultaat.

Tabel 6.5 Samenvatting resultaat – ‘Waar liggen de beste landeenheden voor
intensieve bosbouw?’ op basis van performantiewinst bij overgang naar het
doel-landgebruik ‘intensieve bosbouw
Winst

Bodemassociatie

Winst
Geschiktheid

Voorraad aan bodemorganische koolstof

22

1-3

80,473 T ha-1 C

37

1

135,95 T ha-1 C

61

1

171,92 T ha-1 C

62

3

99,8775 T ha-1 C

Tabel 6.5 vat de resultatentabel samen vanuit bodemkundig perspectief. Hieruit blijkt
dat op basis van performantiewinst 4 bodemassociaties geselecteerd zijn, namelijk:
Bodemassociatie 22 (niet gedifferentieerde zandige substraatgronden op zand)
waarvoor de performantiewinst voor geschiktheid varieert tussen 1 en 3 en de
voorraad aan bodemorganische koolstof toeneemt met 80 T ha-1 C;
Bodemassociatie 37 (niet gedifferentieerde zandlemige of lemige
substraatgronden op zand) waarvoor de geschiktheid toeneemt met 1 klasse
en de voorraad aan bodemorganische koolstof toeneemt met 136 T ha-1 C;
Bodemassociatie 61 (alluviale gronden zonder profielontwikkeling) waarvoor
de geschiktheid toeneemt met 1 klasse en de voorraad aan bodemorganische
koolstof toeneemt met 172 T ha-1 C;
Bodemassociatie 62 (zones met steile hellingen) waarvoor de geschiktheid
toeneemt met 3 klassen en de voorraad aan bodemorganische koolstof
toeneemt met 100 T ha-1 C.
Bij de interpretatie van de resultaten dient er steeds rekening mee gehouden te worden
dat slechts voor een beperkt aantal landeenheden een waarde voor performantiewinst
beschikbaar is aangezien zowel de performantiewaarde van het initiële landgebruik als
de performantiewaarde van het doel-landgebruik gekend moet zijn om de winst te
berekenen.

2011-03-16

92

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

Tabel 6.6 geeft de landeenheden weer welke geselecteerd zijn als resultaat van de
vraag „Waar liggen de beste landeenheden voor intensieve bosbouw?‟ respectievelijk
op basis van de performantie en op basis van performantiewinst. Uit de geografische
view van de resultaten (Figuur 6.4 en Figuur 6.5) en uit de resultatentabel (Tabel 6.5)
blijkt dat verschillende landeenheden zijn geselecteerd als suboptimaal resultaat. Indien
de gebruiker op zoek is naar de landeenheden met een zo hoog mogelijk performantie
voor intensieve bosbouw een zo groot mogelijke performantiewinst, kan de gebruiker
op zoek gaan naar die landeenheden die in beide tabellen voorkomen (i.e. 4
landeenheden in het vet weergegeven in Tabel 6.6).

Tabel 6.6 Vergelijking van de landeenheden geselecteerd op basis van performantie en
op basis van performantiewinst van geschiktheid en voorraad
bodemorganische koolstof bij overgang van het huidige landgebruik naar
intensieve bosbouw
Landeenheden geselecteerd op basis van
performantie

Landeenheden geselecteerd op basis van
performantiewinst

480

280

481

281

482

282

483

283

484

284

485

287

486

480

590

482

591

483

592

591

593

604

594

606

595
596
597

6.5 Drempelwaarde – IGP
E.BoLa laat de gebruiker de keuzemogelijkheid om de landevaluatie uit te voeren op
basis van drempelwaarden (paragraaf 4.4.2) of met behulp van de Interval Goal
Programming techniek (paragraaf 4.4.3) waarbij aan de geselecteerde
performantieattributen door de gebruiker een bepaald gewicht wordt toegekend.
Selectie met gebruik van drempelwaarden levert „absolute‟ resultaten. Er worden harde
grenzen gesteld aan de te bereiken performantie. Dit is niet het geval bij IGP. IGP
selecteert de relatief beste of relatief minst goede landeenheden zonder absolute
grenswaarden in rekening te brengen.
Bij gebruik van drempelwaarden selecteert het sDSS alle landeenheden die voldoen
aan de combinatie van de vooropgestelde drempelwaarden (Figuur 6.6). Hoe meer
performantieattributen de gebruiker in rekening brengt, des te strenger de selectie die
wordt uitgevoerd. Indien gekozen wordt voor optimalisatie op basis van IGP wordt via
„Interval Goal Programming‟ het meest optimale resultaat bepaald rekening houdend
met de gekozen gewichten (Figuur 6.7). Voorafgaand aan de uitvoering van de query
zijn via thematische filtering (paragraaf 4.5.1.3) die landeenheden geselecteerd
waarvoor het initiële landgebruik intensieve of extensieve weidebouw of intensieve of
extensieve akkerbouw is.
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Figuur 6.6 en Figuur 6.7 tonen de geografische view van het resultaat van de vraag
„Waar natuur toepassen op gebieden die thans akker- of weiland zijn?‟ met analyse op
basis van respectievelijk drempelwaardes en gewichten. Tabel 6.7 vat de
vooropgestelde drempelwaarden en gewichten voor de gekozen performantieattributen
samen.
Tabel 6.7 Vooropgestelde drempelwaarden en gewichten
Performantieattribuut

Drempelwaarde

Gewicht

Geschiktheid

2

0.35

Bodemverlies door winderosie

2

0.35

120 T ha-1 C

0.30

Voorraad aan bodemorganische koolstof

VERGELIJKING OP BASIS VAN DREMPELWAARDEN

Figuur 6.6 Geografische view van het resultaat ‘Waar natuur toepassen op gebieden
die thans akker- of weiland zijn op basis van drempelwaarden voor
geschiktheid, bodemverlies door winderosie en voorraad aan
bodemorganische koolstof?

Op basis van de gekozen drempelwaarden (Tabel 6.7) zijn 7 731 ha geselecteerd. Dit
zijn de landeenheden met als initieel landgebruik (intensieve of extensieve) weidebouw
of (intensieve of extensieve) akkerbouw met een geschiktheid voor intensieve bosbouw
van klasse 1 of 2, bodemverlies door winderosie voor intensieve bosbouw van klasse 1
of 2 en een voorraad aan bodemorganische koolstof voor intensieve akkerbouw groter
dan 120 T ha-1 C.
De geselecteerde landeenheden worden gekarakteriseerd door leemgronden met
gevlekte textuur B horizont en alluviale gronden zonder profielontwikkeling. Dit resultaat
is logisch aangezien deze gronden zeer geschikt zijn voor natuur, winderosie beperkt is
(Figuur 5.8) en de voorraad aan bodemorganisch koolstof tamelijk hoog (Figuur 5.5).
Het resultaat wordt weergegeven als optimaal aangezien aan alle drempelwaarden is
voldaan.
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VERGELIJKING OP BASIS VAN INTERVAL GOAL PROGRAMMING

Figuur 6.7 Geografische view van het resultaat ‘Waar natuur toepassen op gebieden
die thans akker- of weiland zijn op basis van IGP?
Tabel 6.8 geeft een overzicht van de condities van de geselecteerde
performantieattributen van de doorlopen iteraties gedurende de IGP procedure.

Tabel 6.8 Overzicht IGP – ‘Waar natuur toepassen op gebieden die thans akker- of
weiland zijn op basis van IGP?’
Iteratie

Conditie

Oppervlakte

Geschiktheid <= 1
0

Bodemverlies door winderosie <= 1

3 854 ha

Voorraad bodemorganische koolstof >= 244,565

Aangezien geen minimale oppervlakte is gevraagd, stopt de analyse na die iteratie
waarin het eerste resultaat bekomen is. In dit voorbeeld is de IGP procedure niet
gestart aangezien in iteratie 0 landeenheden zijn aangetroffen met een optimale
performantiewaarde voor geschiktheid én bodemverlies door winderosie én voorraad
aan bodemorganische koolstof. Deze landeenheden beslaan 3 854 ha en worden
gekarakteriseerd door alluviale gronden zonder profielontwikkeling. Wat gezien de
eigenschappen van alluviale gronden een logisch resultaat is.
Vergelijking van beide resultaten geeft aan dat het resultaat van IGP een selectie is van
het resultaat op basis van drempelwaarden. De landeenheden met alluviale gronden
zijn hierbij optimaal, de landeenheden onder de leemgronden kennen een optimale
geschiktheid voor natuur en minimaal bodemverlies door winderosie, maar beschikken
over een lagere voorraad aan bodemorganische koolstof.
Bij de beoordeling van het resultaat dient steeds gekeken te worden naar de
performantieattributen die in rekening zijn gebracht door de gebruiker en de gewichten
die aan de performantieattributen zijn toegekend. Het resultaat zou er immers heel
anders uit gezien hebben indien de gebruiker „bodemverlies door water- en
bewerkingserosie‟ had geselecteerd (klasse 6 op leemgronden en klasse 2 op alluviale
gronden).
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6.6 Huidig klimaat – Toekomstig klimaat
In het prototype E.BoLa heeft de gebruiker de keuzemogelijkheid om de landevaluatie
uit te voeren voor het huidige klimaat of voor een toekomstig klimaat dat wordt
voorgesteld door het nat klimaatscenario (Brouwers et al., 2009). De impact van de
klimaatverandering op de performantiewaarde is kwalitatief benaderd op basis van een
relatieve bijstelling van de performantiewaarde zoals vastgesteld onder het huidige
klimaat (paragraaf 5.7). De analyse onder toekomstig klimaat dient derhalve met de
nodige voorzichtigheid beoordeeld te worden. Dit onderdeel van het sDSS tracht
immers niet de absolute waarheid weer te geven, maar wil wel de mogelijkheden
demonstreren voor het in rekening brengen van verschillende (klimaat)scenario‟s.
Hiertoe worden de Wat indien?, Waar? en Hoe? - vragen gedemonstreerd onder het
huidige klimaat en het toekomstige klimaat.
WAT INDIEN?
In het prototype E.BoLa heeft de gebruiker de keuze om te bevragen wat de
performantiewaarde of de waarde van de performantiewinst zou zijn voor de 6
performantieattributen indien wordt overgegaan naar een gespecificeerd landgebruik. In
Figuur 6.8 is het resultaat weergegeven van de vraag „Wat zal de gevoeligheid voor
bodemverdichting zijn indien in heel Vlaanderen wordt overgegaan op intensieve
akkerbouw onder respectievelijk huidig en toekomstig klimaat?‟

Toekomstig klimaat

Huidig klimaat

Figuur 6.8 Geografische view van het resultaat ‘Wat zal de performantiewaarde van
gevoeligheid voor bodemverdichting zijn indien in heel Vlaanderen wordt
overgegaan op intensieve akkerbouw?

2011-03-16

96

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

Uit Figuur 6.8 blijkt dat de performantiewaarde voor gevoeligheid voor
bodemverdichting onder het toekomstige klimaat minder goed is (i.e. lichtere kleur) dan
onder het huidige klimaat. De grootste stijging in de gevoeligheid voor
bodemverdichting wordt waargenomen op die landeenheden die worden
gekarakteriseerd door droge en zandige bodems onder akker of bosbouw.
WAAR?
Met de Waar?-vraag gaat de gebruiker op zoek naar die landeenheden waarop een
gespecificeerd landgebruik best of best niet kan toegepast worden wanneer één of
meer performantieattributen in rekening worden gebracht. Aangezien verandering van
klimaat leidt tot een gewijzigd gedrag van landeenheden, i.e. gewijzigde
performantiewaarde zal het resultaat voor de Waar?-vraag verschillen afhankelijk van
het gekozen scenario. In Figuur 6.9 zijn voor het huidige en het toekomstige klimaat die
landeenheden (> 20 000 ha) weergegeven die het beste onder extensieve weidebouw
worden geplaatst wanneer wordt gestreefd naar een maximale geschiktheid en een
minimaal bodemverlies door water- en bewerkingserosie.

Toekomstig klimaat

Huidig klimaat

Figuur 6.9 Geografische view van het resultaat ‘Waar in Vlaanderen (20 000 ha)
extensieve weidebouw toepassen rekening houdend met geschiktheid (0,6)
en bodemverlies door water- en bewerkingserosie (0,4)?’
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Tabel 6.9 Overzicht IGP – ‘Waar in Vlaanderen (20 000 ha) extensieve weidebouw
toepassen rekening houdend met geschiktheid (0,6) en bodemverlies door
water- en bewerkingserosie (0,4)?’

Huidig
klimaat

Iteratie
0
1

Toekomstig
klimaat

0
1
2

Conditie
Geschiktheid <= 1
Bewerkings-en watererosie <= 1
Geschiktheid <= 2
Bewerkings-en watererosie <= 2,875
Geschiktheid <= 1
Bewerkings-en watererosie <= 1
Geschiktheid <= 2
Bewerkings-en watererosie <= 2,875
Geschiktheid <= 3
Bewerkings-en watererosie <= 4,75

Oppervlakte (ha)
0 ha
29 657 ha
0 ha
0 ha
119 925 ha

Uit Tabel 6.9 blijkt dat onder het huidige klimaat reeds in de eerste iteratie voldoende
landeenheden zijn aangetroffen om aan de ruimtelijke beperking van 20 000 ha te
voldoen. Onder het toekomstige klimaat zijn er geen landeenheden aangetroffen die
voldoen aan de condities in iteratie 1 en wordt pas in iteratie 2 119 925 ha
landeenheden geschikt bevonden. De landeenheden welke geselecteerd zijn onder het
huidige klimaatscenario komen hierbij ook voord onder het toekomstige
klimaatscenario.
HOE?
Met de Hoe?-vraag gaat de gebruiker voor iedere landeenheid op zoek naar het
landgebruikstype dat het best of het best niet kan toegepast worden op die landeenheid
wanneer verschillende performantieattributen in rekening worden gebracht. Aangezien
verandering van klimaat leidt tot een gewijzigd gedrag van landeenheden, i.e.
gewijzigde performantiewaarde zal het resultaat voor de Hoe?-vraag verschillen
afhankelijk van het gekozen scenario. In Figuur 6.10 is voor het huidige en het
toekomstige klimaat voor iedere landeenheid het beste landgebruikstype geselecteerd
wanneer wordt gestreefd naar een maximale geschiktheid, een minimaal bodemverlies
door water- en bewerkingserosie en een maximale voorraad aan bodemorganische
koolstof.

Huidig klimaat

Figuur 6.10 Geografische view van het antwoord op de vraag ‘Welk landgebruik per
landeenheid toepassen wanneer gestreefd wordt naar een maximale
geschiktheid (0,4), een minimaal bodemverlies door water- en
bewerkingserosie (0,3) en een maximale voorraad aan bodemorganische
koolstof (0,3)? onder het huidige klimaat en het toekomstige klimaat.
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Uit Figuur 6.10 blijkt dat het landgebruikstype „natuur‟ zowel onder het huidige
klimaatscenario als het toekomstige klimaatscenario op dezelfde landeenheden het
beste landgebruik is. Dit onlogische resultaat kan verklaard worden doordat voor beide
klimaatscenario‟s voor deze landeenheden gegevens ontbreken voor alle andere
doellandgebruikstypes. Enkel voor „natuur‟ is een performantiewaarde gekend zodat
„natuur‟ op beide kaarten het optimale landgebruik is.
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7 GEVOELIGHEIDSANALYSE
7.1 Inleiding
In het prototype E.BoLa heeft de gebruiker de keuze om te optimaliseren op basis van
gewichten (i.e. Interval Goal Programming). Zodoende wordt gedurende de analyse
meer of minder belang gehecht aan een bepaald performantieattribuut. De impact van
de gewichtskeuze op het resultaat wordt in dit hoofdstuk geïllustreerd.

7.2 Gewichten van performantieattributen
In de evaluatie op basis van Interval Goal Programming dient de gebruiker de
gewichten voor de performantieattributen te specificeren. De keuze van deze gewichten
speelt een belangrijke rol in de bepaling van het optimale resultaat aangezien deze
gewichten opgenomen worden in de berekening van de doelwaarde:

optimalewaarde iteratiestap *

max gewichtalles
range
*
eigengewicht
# iteraties

Om het effect van de gewichtskeuze na te gaan wordt in wat volgt op zoek gegaan naar
de 20 000 beste ha voor intensieve weidebouw waarbij de gewichten voor geschiktheid,
gevoeligheid voor bodemverdichting en voorraad aan bodemorganische koolstof
variëren (Tabel 7.1).

Tabel 7.1 Vooropgestelde gewichten voor de verschillende situaties
Performantieattribuut

2011-03-16

Situatie 1

Situatie 2

Situatie 3

Situatie 4

Geschiktheid

0.333

0.6

0.2

0.2

Gevoeligheid voor bodemverdichting

0.334

0.2

0.2

0.6

Voorraad bodemorganische koolstof

0.333

0.2

0.6

0.2
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Tabel 7.2 Overzicht gevoeligheidsanalyse – Gewichten

Gelijke gewichten
Geschiktheid
Bodemorganische C
Bodemverdichting

Situatie 4

Situatie 3

Situatie 2

Situatie 1

Iteratie 0

2011-03-16

Iteratie 1

Iteratie 2

Geschiktheid <= 1

Geschiktheid <= 2,003

Geschiktheid <= 3,006

Bodemorganische C >= 172,675

Bodemorganische C >= 142,4395

Bodemorganische C >= 112,2041

Bodemverdichting <= 1

Bodemverdichting <= 2,25

Bodemverdichting <= 3,5

Oppervlakte = 0 ha

Oppervlakte = 0 ha

Oppervlakte = 140 342 ha

Geschiktheid <= 1

Geschiktheid <= 2

Bodemorganische C >= 172,675

Bodemorganische C>= 82,24022

Bodemverdichting <= 1

Bodemverdichting <= 4,75

Oppervlakte = 0 ha

Oppervlakte = 89 359 ha

Geschiktheid <= 1

Geschiktheid <= 4

Geschiktheid <= 7

Bodemorganische C >= 172,675

Bodemorganische C >= 142,5301

bodemorganische C >= 112,3851

Bodemverdichting <= 1

Bodemverdichting <= 4,75

Bodemverdichting <= 8

Oppervlakte = 0 ha

Oppervlakte = 0 ha

Oppervlakte = 199 726 ha

Geschiktheid <= 1

Geschiktheid <= 4

Geschiktheid <= 7

Bodemorganische C >= 172,675

Bodemorganische C >= 82,24022

Bodemorganische C >= -8,194565

Bodemverdichting <= 1

Bodemverdichting <= 2,25

Bodemverdichting <= 3,5

Oppervlakte = 0 ha

Oppervlakte = 1 778 ha

Oppervlakte = 455 544 ha

101

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

In Tabel 7.2 worden de resultaten van de vier evaluaties met drie gelijke attributen die
verschillende gewichten krijgen onderling vergeleken. De geografische view van de
resultaten geeft duidelijk weer dat de geselecteerde landeenheden verschillen
naargelang de toegekende gewichten.
In situatie 1 heeft de gebruiker aan de 3 geselecteerde performantieattributen een gelijk
gewicht gegeven. Hierdoor worden uiteindelijk (in iteratie 2) die landeenheden
geselecteerd met minimaal een gemiddelde geschiktheid én een gemiddelde
gevoeligheid voor bodemverdichting én een gemiddelde voorraad aan
bodemorganische koolstof.
In situatie 2 hecht de gebruiker het meeste belang aan het performantieattribuut
bodemgeschiktheid. Zodoende gaat E.BoLa trachten zo goed mogelijk de optimale
waarde voor bodemgeschiktheid te benaderen, terwijl de afwijking van de optimale
waarde van gevoeligheid voor bodemverdichting en voorraad bodemorganische
koolstof groter is. Zodoende worden in de eerste iteratie 89 359 ha landeenheden
geselecteerd met een geschiktheid voor intensieve weidebouw van minimaal klasse 2,
maar mogelijk een vrij lage voorraad aan bodemorganische koolstof (tot 82 T ha-1 C) en
vrij hoge gevoeligheid voor bodemverdichting (tot klasse 4).
In situatie 3 hecht de gebruiker het meeste belang aan de voorraad aan
bodemorganische koolstof. Zodoende gaat E.BoLa de optimale waarde voor de
voorraad aan bodemorganische koolstof zo goed mogelijk trachten te benaderen, terwijl
de afwijking van de optimale waarde van geschiktheid voor intensieve weidebouw en
voorraad bodemorganische koolstof groter is. Hoewel in iteratie 1 de doelwaarden van
de performantieattributen bodemgeschiktheid en gevoeligheid voor bodemverdichting
reeds vrij negatieve waarden aannemen, zijn geen landeenheden aangetroffen die aan
alle doelwaarden voldoen. In iteratie 2 zijn wel 199 726 ha landeenheden geselecteerd.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de doelwaarden voor bodemgeschiktheid en
gevoeligheid voor bodemverdichting de klasseranges (respectievelijk 5 en 6)
overstijgen. Dit betekent dat in de selectie van de landeenheden geen rekening meer
wordt gehouden met deze performantieattributen en enkel voorraad aan
bodemorganische koolstof nog een rol speelt.
In situatie 4 hecht de gebruiker het meeste belang aan het performantieattribuut
gevoeligheid voor bodemverdichting. Zodoende gaat E.BoLa de optimale waarde voor
gevoeligheid voor bodemverdichting zo goed mogelijk trachten te benaderen, terwijl de
afwijking van de optimale waarde van bodemgeschiktheid en voorraad
bodemorganische koolstof groter is. Zodoende worden in de eerste iteratie 1 778 ha
landeenheden geselecteerd met een gevoeligheid voor bodemverdichting van minimaal
klasse 2, maar mogelijk een vrij lage voorraad aan bodemorganische koolstof (82 T ha-1
C) en bodemgeschiktheid (klasse 4). Aangezien de gebruiker minimaal 20 000 ha heeft
gevraagd, wordt tevens een tweede iteratie uitgevoerd. In iteratie 2 zijn landeenheden
voor een totaal van 455 544 ha geselecteerd. Merk op dat de doelwaarden voor
bodemgeschiktheid en voorraad aan bodemorganische koolstof lager zijn dan de laagst
mogelijke of laagst voorkomende waarden (respectievelijk 5 en 52,1 T ha-1 C). Dit
betekent dat in de selectie van de landeenheden geen rekening meer wordt gehouden
met deze performantieattributen en enkel gevoeligheid voor bodemverdichting nog een
rol speelt.
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8 CONCLUSIES
In deze studie zijn bestaande landevaluatiemethodes en beslissingsondersteunende
landevaluatiesystemen beschreven en vergeleken. Deze vergelijking heeft aangetoond
dat de meeste landevaluatiemethodes en –systemen ontwikkeld zijn vanuit een
specifiek probleem dat zich stelt of vanuit een specifieke doelstelling die men wenst te
bereiken. Toepassing in een andere context of aanpassing aan veranderende
behoeften, kennis en databeschikbaarheid zijn met deze systemen en methodes niet
eenvoudig. Bijgevolg zullen na enige tijd deze specifieke, gesloten

landevaluatiesystemen irrelevant worden. Daarom is in deze studie gefocust op
landevaluatiemethodes en –systemen die een generiek en open concept (i.e. een
DSS generator) bieden op basis waarvan meer specifieke systemen kunnen ontwikkeld
worden naargelang de doelstellingen van de evaluatieoefening. Hierbij worden
meerdere, vaak conflicterende doelstellingen in rekening gebracht waarbij het
landevaluatiesysteem op zoek gaat naar de meest optimale oplossing voor een multicriteria vraag op basis van de door de gebruiker gekozen criteria en gewichten.
De hoofddoelstelling van deze studie is om vanuit een bodemkundig perspectief, een
concept van een geïntegreerd landevaluatiesysteem te ontwikkelen dat breder gaat dan
enkel het landbouwkundig landgebruik én dat ook rekening houdt met
milieurandvoorwaarden, duurzaamheid en adaptatie van het landgebruik en –beheer
aan klimaatveranderingen. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen is vooreerst
een conceptuele beschrijving uitgewerkt van een DSS-generator waarmee specifieke
landevaluatiesystemen kunnen ontwikkeld worden voor de ondersteuning van
landgebruiksplanning in Vlaanderen. Om tegemoet te komen aan de vragen,
opmerkingen en inzichten uit deze studie, moet een dergelijke DSS-generator rekening
houden met de tijdsdimensie, on-site en off-site effecten, performantiewinst,
klimaatverandering en evolutie van behoeften, kennis en databeschikbaarheid. De
geconcipieerde DSS-generator bestaat uit een flexibele basisstructuur die toelaat om
landeenheden, landgebruikstypes, performantiecriteria, scenario‟s, regio‟s, e.a. toe te
voegen en te verwijderen en om data aan te passen, toe te voegen en te verwijderen.
Deze flexibiliteit kan geboden worden door de generator modulair maar toch sterk
geïntegreerd op te bouwen. De 4 basiscomponenten zijn een database module, een
optimalisatie module, een query, viewing en analyse module en een gebruikersinterface
specifiek voor het sDSS.
De exhaustieve implementatie van dergelijke „generator‟ overstijgt het bereik van deze
studie. Wel is een beperkte DSS-generator „OSMOSE‟ (On-Site Multi-criteria
Optimalisatie voor Spatiale Evaluatie) ontwikkeld en is deze gebruikt om een prototype
van een specifiek landevaluatiesysteem, met name E.BoLa (Evaluatie van Bodems- en
Landgebruik) te genereren. Dit specifieke landevaluatiesysteem is in staat om voor het
grondgebied van het Vlaams én Brussels Gewest op basis van 1 tot 6
performantieattributen (bodemgeschiktheid, bufferend vermogen, voorraad aan
bodemorganische koolstof, bodemverlies door water- en bewerkingserosie,
bodemverlies door winderosie en gevoeligheid voor bodemverdichting) onder het
huidige en een toekomstig klimaat de volgende 5 type-vragen te beantwoorden
rekening houdend met performantiewaarde of met de waarde van de
performantiewinst:
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1.

Wat is de performantie van de landeenheden onder het initiële landgebruikstype?;

2.

Wat zal de performantie zijn van de landeenheden indien naar een gespecificeerd
landgebruikstype wordt overgegaan?;

3.

Op welke landeenheden dient een gespecificeerd landgebruikstype (niet)
toegepast te worden om een gespecificeerde performantie (drempelwaarde,
maximum, minimum) te bekomen?;

4.

Welk landgebruikstype dient (niet) toegepast te worden op een gespecificeerde
landeenheid om een gespecificeerde performantie (drempelwaarde, maximum,
minimum) te bekomen?

5.

Wat is het beste/minst goede initiële landbouwareaal?

Om deze multi-criteria evaluatie uit te voeren, heeft de gebruiker de mogelijk om te
werken met drempelwaarden of met de Interval Goal Programming techniek waarbij de
gebruiker gewichten kan toekennen aan de geselecteerde performantieattributen.
De gevoeligheidsanalyse heeft aangetoond dat de keuze van gewichten een grote rol
speelt in de bepaling van het resultaat. Bij de berekening van het interval wordt immers
rekening gehouden met het hoogst toegekende gewicht en met het eigen gewicht
toegekend aan het performantieattribuut waarvoor het interval wordt berekend. Indien
de gebruiker aan alle performantieattributen een zelfde gewicht toekent, tracht IGP de
optimale waarde van alle geselecteerde performantieattributen zo goed mogelijk te
benaderen. Zodoende wordt vaak een resultaat bekomen met een gemiddelde waarde
voor de geselecteerde performantieattributen. Indien vervolgens aan één
performantieattribuut een zeer hoog gewicht wordt toegekend en aan andere
performantieattributen een zeer laag gewicht, zal IGP de optimale waarde van dit ene
performantieattribuut zo goed mogelijk trachten te benaderen en bestaat de
mogelijkheid dat in het uiteindelijke resultaat eigenlijk geen rekening meer is gehouden
met de andere geselecteerde performantieattributen waaraan de gebruiker een laag
gewicht heeft toegekend.
Bij de interpretatie van de resultaten dient de gebruiker steeds in gedachten te houden
dat een sDSS een beslissingsondersteunend of misschien beter nog een discussie ondersteunend systeem is. De applicatie lever richtinggevende resultaten, maar deze
hebben geen absolutie waarde. Confrontatie en aanvulling met andere
informatiebronnen (terreinervaring, expertise, wetenschappelijke literatuur, etc.) is
nodig. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de keuze van
performantieattributen en hun gewichten een groot effect heeft op het gegenereerde
resultaat. Doorslaggevend voor de kwaliteit van de output is echter de ruimtelijke
resolutie en de zowel ruimtelijke, thematische als temporele accuraatheid van de
onderliggende data. In de database van het prototype is deze niet optimaal, vooral ten
gevolg van frequent ontbrekende gegevens en de lage resolutie van de ordinale
attributen.
We menen echter te mogen stellen dat het concept van beslissingsondersteunend
landevaluatiesysteem dat we in deze studie voorstelden en illustreerden, een solide
basis vormt voor de exploratie en exploitatie van de beschikbare en de beschikbaar
komende gegevens over bodems, landgebruik en klimaatverandering ten diensten van
landgebruiksplanning, bodembescherming en bodembeheer.
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Begrippen
Natuurbeheer
Alle natuur die beheerd wordt in functie van natuur (erkend of aangewezen reservaat,
natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende
natuurverenigingen en militair domein met natuurprotocol) (definitie in het kader van het
scenariorapport). De kaart die hiervoor gebruikt werd geeft de toestand weer op
1/1/2007.
De natuurtypes kustduin, heide en moeras krijgen het label „met natuurbeheer‟ van
zodra ze op de bovenvermelde kaart „natuurbeheer‟ voorkomen. De rest werd
geconfronteerd met de EPR en toegevoegd aan akker of grasland bij overlapping.
Kustduin, heide en moerasgebieden die niet onder natuurbeheer of landbouwgebruik
ressorteren, krijgen het label „zonder natuurbeheer‟.
De bossen werden afgebakend op basis van de BWK en in zeer beperkte mate ook
door de slik en schorrekaart van INBO. De bossen waar natuurbeheer op rust zijn Bos
met natuurbeheer. De overige bossen komen, na controle met de EPR, terecht in de
categorie Bos met bosbeheer.
Geregistreerde landbouw
Alle akker en grasland opgenomen in de eenmalige perceelsregistratie van
landbouwgronden (EPR) en geen deel uitmakend van erkend of aangewezen
reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende
natuurverenigingen en militair domein met natuurprotocol (definitie in het kader van het
scenariorapport).
In de BWK en in de EPR via teeltcodes kan telkens een onderscheid gemaakt worden
tussen akker en grasland. Bij grasland wordt eerst Grasland met natuurbeheer
onderscheiden op basis van de kaart met Natuurbeheer. Een verdere opsplitsing wordt
gemaakt tussen Productiegrasland met natuur- en milieudoelen en Productiegrasland
op basis van het al dan niet aanwezig zijn van beheerovereenkomsten in de EPR
geodatabank.
Hoogstamboomgaarden
komen
terecht
bij
de
categorie
Productiegrasland met natuur- en milieudoelen. Graslanden die niet aanwezig zijn op
de EPR kaart worden onderzocht op hun biologische waarde zoals gedefinieerd in de
BWK en worden dan opgesplitst in Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde of
Niet geregistreerde landbouwgrond.
Bij akker wordt hetzelfde principe gehanteerd en resulteert dit in de volgende
categorieën: Akker, Akker met milieudoelen en Akker met natuurdoelen. Volgens het
type van beheerovereenkomst worden Akker met natuurdoelen en Akker met
milieudoelen onderscheiden. Akker die enkel in de BWK voorkomt, maar niet in de EPR
wordt ondergebracht, komt terecht in de categorie Niet geregistreerde landbouwgrond.
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Beschrijving klassen VITO Landgebruikskaart
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Klasse

Landgebruik

Beschrijving

0

Overige

Restklasse waaruit bij het ruimtelijk-dynamisch
modelleren makkelijk geput kan worden om aan de
vooropgestelde arealen binnen de verschillende
scenario‟s te voldoen.

5 – 21

Kustduin

Bepaald aan de hand van de vegetatiekaart (Provoost,
S. & Hoffmann, M. (red.) (1996) en de bodemkaart.

6

Residentiële
commerciële
bebouwing

7

Agrarische
bebouwing

Afgesplitst door in het bebouwd gebied de zones te
selecteren die op de BWK “bebouwing in agrarische
omgeving, losstaande hoeve” zijn of in de EPR “Stallen
en gebouwen” of “Andere gebouwen”.

8

Industrie

Gebaseerd op het voorkomen in minimum twee van de
volgende drie geodatasets: LKK, CLC en BWK

9

Zeehaven

Afgebakend aan de hand van de LKK en de CLC

10

Luchthaven

Afgebakend door voorkomen op minstens twee van de
volgende geodatalagen: LKK, CLC, BWK en GSvliegveld. Door middel van de GISCO databank
(Eurostat) en de Ruimteboekhouding werden de
luchthavens onderscheiden in publieke, militaire en
recreatieve doelen. De militaire luchthavens worden
ondergebracht in de categorie militaire voorzieningen
en de recreatieve in Recreatie- en sportterreinen

22

Slik en schorre

Gedefinieerd op basis van de vegetatiekaart voor slik
en schorre in Vlaanderen (Vandevoorde, B., et al (in
prep)); Hoffmann, M. (ed.) (2006) en de fysiotopenkaart
(Van Braeckel A., et al (2006)). Dit werd aangevuld met
gebieden uit de BWK, op voorwaarde dat deze zich in
het binnendijks gebied voor Schelde, IJzer, Zwin en
Grensmaas bevinden (Brys, R., et al (2005);
Speybroeck J., Breine J., et al (2008)).

23

Recreatiesportterreinen

24

Park

&

en

Gebaseerd op de KADVEC bestanden, die zowel de
gevectoriseerde kadastrale percelen als de gebouwen
op elk perceel omvatten. Op basis van de unieke
ruimtelijke
koppeling
gebouw-perceel
werd
verondersteld dat het volledig perceel wordt ingenomen
door een residentiële/commerciële functie; omliggende
tuinen en tussenliggende straten worden beschouwd
als bebouwing. De categorieën agrarische bebouwing
en recreatieve bebouwing werden hiervan afgesplitst op
basis van gegevens uit de BWK en EPR.

De recreatieve bebouwing wordt ondergebracht in
Recreatie- en sportterreinen. Deze categorie werd
bepaald door uit de BWK de karteereenheden met
kenmerk “kampeerterrein, caravanterrein” of “terrein
met recreatie-infrastructuur” te selecteren en te
overleggen met de categorie residentiële en
commerciële.
Artificiële natuurcategorie die in de BWK als aparte
karteereenheden worden aangeduid (vb. stadsparken,
kerkhoven).
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Klasse

Landgebruik

Beschrijving

25

Militaire
voorzieningen

Landgebruiken gelegen in militair gebied. Militair gebied
wordt gedefinieerd in de hoofdbestemming van de
RuimteBoekHouding 2008, rekening houdende met het
bestaan van de RUP‟s. Binnenin het militair gebied van
Vlaanderen komen de overige 27 landgebruiken voor,
waarbij meer dan de helft van de oppervlakte bestaat
uit bos met natuurbeheer en heide met natuurbeheer.
Alle
natuuren
landbouwcategorieën
werden
weggehaald uit de landgebruikscategorie militaire
voorzieningen.

26

Infrastructuur

Alle vormen van verharde oppervlakte met uitzondering
van bebouwing. Hiertoe werd de verharde oppervlakte
uit de BWK in mindering gebracht met de bebouwde
oppervlakte
uit
KADVEC
en
de
woonuitbreidingsgebieden

27

Water

Hoofdrivieren, baaien, meren en waterwegen. Deze
categorie werd zeer gedetailleerd in kaart gebracht in
de BWK.
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BIJLAGE 3: BAGRAB –
BEREKENING BUFFEREND
VERMOGEN
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Uit: Van Orshoven, J., Verbeke, P., Meylemans, B., Faes, L., Deckers, J.A., Feyen, J.,
(1992). BAGRAB – Beoordeling Agrarisch Bodemgebruik – Een geografisch
informatiesysteem betreffende agrarische bodemgeschiktheid in Vlaanderen.
Katholieke Universiteit Leuven (Instituut voor Land- en Waterbeheer) in opdracht van
Vlaams Gewest AMINAL Bestuur landinrichting en –beheer. p. 12-20.

Pollutiegevaar door uit- en/of afspoeling van agro-chemicaliën (p. 12-13)
„Hoog pollutiegevaar‟ zoals gedefinieerd in de BAGRAB-studie wordt gelijk gesteld met
„Laag bufferend vermogen‟ in de voorliggende studie. In de BAGRAB-studie werd het
gecombineerde uitspoelings- en afspoelingsgevaar (P) bepaald door de buffercapaciteit
(B) van de bodem voor uit- (Bu) respectievelijk afspoeling (Ba) en door de teelt en het
inputniveau.
P = f(Bu, Ba, teelt, input)

[1]

[1] wordt benaderd door teelt- en bodemspecifieke curven die de uit- en afgespoelde
hoeveelheid agro-chemicaliën weergeven als functie van de ingezette hoeveelheden
aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Data (p. 14-20)
Berekening van het uit-/afspoelingsgevoer bij hoge input
Zoals uitgedrukt door [1] is het uit-/afspoelingsgevaar afhankelijk van teelt, input en
bodemeigenschappen en van de invloed van deze eigenschappen op de
buffercapaciteit voor verticaal en lateraal transport van agro-chemicaliën. Om deze
buffercapaciteiten te beoordelen worden de agro-chemicaliën in drie grote groepen
verdeeld:
(1)

een groep van zeer mobiele,
vertegenwoordiger het nitraat;

wateroplosbare

stoffen

(2)

een groep van relatief immobiele substanties als fosfaat; en

(3)

kationische stoffen.

met

als

Berekening van de gemeenschappelijke component van de buffercapaciteit tegen
zowel uit- als afspoeling
In de eerste fase wordt de gemeenschappelijke component van de buffercapaciteit voor
uit- en afspoeling vastgelegd in vier klassen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
grote verzameling van profielbeschrijvingen en horizontenanalyses om vooreerst voor
de drie groepen afzonderlijk de buffercapaciteiten te kwantificeren per bodemserie.
Hierbij wordt de buffercapaciteit voor de eerste groep van agro-chemicaliën evenredig
verondersteld met het waterbergend vermogen van het niet-waterverzadigde
bodemcompartiment, d.w.z. met het verschil tussen de vochtinhoud bij veldcapaciteit
en bij verwelkingspunt, uitgedrukt in mm water. Deze vochtinhouden worden berekend
zoals Vereecken et al. (1989).
Voor de tweede groep is de buffercapaciteit evenredig met het fosfaatbergend
vermogen (mol P per m²) van het niet-verzadigde bodemcompartiment. Dit
fosfaatbergend vermogen is zelf afhankelijk van de hoeveelheid oxalaatextraheerbaar
ijzer en aluminium. De berekeningswijze is ontwikkeld binnen het ILWB (1991).
Voor de derde groep is de buffercapaciteit weeral evenredig met
kationuitwisselingscapaciteit, afhankelijk van klei-, leem- en organisch stofgehalte,
het niet-verzadigde bodemcompartiment (eq/m²). Kationuitwisselingscapaciteiten
gedeeltelijk beschikbaar in de profieldatabank. Wanneer ontbrekend worden
geschat volgens Van Orshoven en Maes (1988).
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De diepte van het niet verzadigde bodemcompartiment hangt af van de drainagetrap en
van de textuurklasse van de bodemserie in kwestie en is voorgesteld in tabel 1. Figuur
2 illustreert de bodemcompartimentering schematisch.
Tabel 1: Diepte (cm) van het niet-verzadigde bodemcompartiment als functie van de
drainage- en textuurklasse
Drainage

Textuur

Textuur

Textuur

Z, S, P

L, A, E, U

G

a

120

120

120

b

120

120

120

c

90

120

80

d

60

80

40

e

40

50

20

f

20

30

10

g

10

10

10

h

40

50

20

i

20

30

10

Waterbergend vermogen
Horizont 1

Fosfaatbergend vermogen
Kationuitwisselcapaciteit
Verzadigde hydraulische conductiviteit

Horizont 2
NIET VERZADIGD
Horizont 3
Horizont 4
Horizont 4

PERIODIEK VERZADIGD

Figuur 2: Schematische voorstelling van de gehanteerde bodemcompartimentering
De klassegrenzen zijn weergegeven in tabel 2 en werden bepaald door een
frequentieanalyse op het gemiddeld waterbergend vermogen, fosfaatbergend
vermogen en kationuitwisselcapaciteit voor het niet-verzadigde compartiment van elke
combinatie van bodemserie en associatie. De grenzen komen overeen met de
kwartielwaarden van de verdeling.
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Tabel 2: Klassegrenswaarden voor het waterbergend vermogen (wbv, mm),
fosfaatbergend vermogen (fbv, mol P/m²) en kationuitwisselcapaciteit (cec, eq/m²)
Klasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse1

wbw

58.1

85.4

126.7

fbv

33.5

58.7

102.7

cec

46.8

73.6

117.7

Vervolgens worden deze drie partiële beoordelingen gecombineerd tot één cijfer door
volgende parametrische formule:
Bp = [2*wbvklas + fbvklas + 2*cecklas] / 5
Met

[3]

Bp

= gemeenschappelijke component van de buffercapaciteit voor
zowel uit- als afspoeling

Wbvklas

=

waterbergend vermogen (mm)
bodemcompartiment in 4 klassen

van

het

niet-verzadigde

Fbvklas = fosfaatbergend vermogen (mol P/m²) van het niet-verzadigde
bodemcompartiment in 4 klassen
Cecklas

=

kationuitwisselcapaciteit (eq/m²)
bodemcompartiment in 4 klassen

van

het

niet-verzadigde

De coëfficiënten 2, 1 en 2 zijn afgeleid van het relatieve belang van de drie groepen
van producten bij de bemesting en bescherming van gewassen.
Berekening van de specifieke component van de buffercapaciteit tegen uitrespectievelijk afspoeling
In de tweede fase worden de specifieke componenten van de buffercapaciteit voor
uitspoeling (d) en voor afspoeling (e) berekend.
Hiervoor wordt de verzadigde conductiviteit van elke bodemhorizont van zowel het nietverzadigde compartiment als van het onderliggende periodiek verzadigde compartiment
van elk bodemprofiel berekend volgens Vereecken et al. (1990). Voor elk compartiment
van elk profiel wordt de horizont met de laagste doorlatendheid en dat tevens een
minimum dikte van 10 cm heeft, geselecteerd. Van deze horizont wordt aangenomen
dat het op rechtstreekse wijze de verticale doorstroming en op onrechtstreekse wijze de
laterale afstroming conditioneert. Per bodemserie en associatie worden vervolgens de
gemiddelde minimale conductiviteit voor beide compartimenten berekend. Deze worden
vervolgens geklasseerd in drie klassen (laag, gemiddeld, hoog) die gescheiden zijn
door de drieëndertig en zevenenzestig percentiel van de verdeling der gemiddelden.
Deze klassegrenswaarden zijn weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Klassegrenswaarden voor de verzadigde conductiviteit van het niet- en
periodiek verzadigde bodemcompartiment (ksatbov en ksatond in cm/dag)
Laag (L)

Gemiddeld (M)

Hoog (H)

ksatbov

72.6

158.9

ksatond

61.1

148.8

De regels die werden vastgelegd om de specifieke componenten van de
buffercapaciteit tegen uitspoeling (d) en afspoeling (e) te kwantificeren als (0-1)variabelen zijn weergegeven in tabel 4.
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Tabel 4: Specifieke componenten van de buffercapaciteit tegen uit- (d) en afspoeling
(e) van agro-chemicaliën als functie van de berekende verzadigde conductiviteit van
het niet- (kbovklas) en periodiek verzadigde (kondklas) bodemcompartiment.
kbovklas

kondklas

d

e

H

H

1

0

H

M

1

0

H

L

0

1

M

H

1

0

M

M

0

0

M

L

0

1

L

H

0

1

L

M

0

1

L

L

0

1

Berekening van de globale buffercapaciteit
In de derde en laatste fase wordt de globale buffercapaciteit tegen uit- EN afspoeling
van agro-chemicaliën berekend door de specifieke uit- en afspoelingscomponenten te
gebruiken als penalisatie voor de partiële buffercapaciteit [3]:
Bu = Bp + d[0,1]

[4]

Ba = Bp + e[0,1]

[5]

Met:
Bu = buffercapaciteit voor verticale uitspoeling
Ba = buffercapaciteit voor lateraal oppervlakkig transport over het land (run off en
subsurface stroming)
Bp = gemeenschappelijke component van de buffercapaciteit cfr. [3]
d = (0,1)-variabele voor het in rekening brengen van de specifieke component van de
buffercapaciteit te wijten aan de verticale doorlaatbaarheid
e = (0,1)-variabele voor het in rekening brengen van de specifieke component van de
buffercapaciteit te wijten aan gevoeligheid voor lateraal transport
Tenslotte wordt de uiteindelijke beoordeling van de buffercapaciteit verkregen door:
B = MAX(Bu, Ba)

[6]

Om de invloed van de teelt in rekening te brengen en het gevaar voor uit-/afspoeling te
begroten is de hoger beschreven procedure uitgevoerd na vooraf de
profielbeschrijvingen gegroepeerd te hebben volgens het bodemgebruik waarvan
volgende klassen relevant zijn voor deze studie: (0) loofhout, (1) naaldhout, (3) weiland,
(4) akkerland, inclusief vollegrondsgroenten en laagstamboomgaard en (7) populier. De
beoordelingen van de buffercapaciteit worden dus gediversifieerd volgens deze
teeltgroepen en gelijk gesteld aan het uit-/afspoelingsgevaar. Voor combinaties van
bodemseries en associaties waarvoor deze groepen geen informatie leveren, wordt de
algemene beoordeling, berekend over alle groepen heen, gebruikt.
Op deze manier ontstaan 5 beoordelingsklassen voor het uit-/afspoelingsgevaar:
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Klasse 1: onbestaand of zeer laag uitspoelingsgevaar
Klasse 2: laag
Klasse 3: matig
Klasse 4: hoog
Klasse 5: zeer hoog

Referenties
ILWB, 1991. het potentieel fosfaatbergend vermogen van de bodem in Vlaanderen per
fusiegemeente. Intern rapport, Instituut voor Land- en Waterbeheer, K.U.Leuven: 7 pp.
Van Orshoven J. en J. Maes, 1988. Handleiding bij het bodeminformatiesysteem
„Aardewerk‟. Intern rapport, Laboratorium Landbeheer, K.U.Leuven: 24 pp.
Vereecken, H., J. Maes, J. Feyen en P. Darius, 1989. Esimating the moisture retention
characteristic from texture, bulk density and carbon content. Soil Science 148: 389-403.
Vereecken, H., J. Maes en J. Feyen, 1990. Estimating the unsaturated hydraulic
conductivity from easy to measure soil properties. Soil Science 149: 1-12.

2011-03-16

III

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

BIJLAGE 4: MATRICES INTEGRALE
DELTAWAARDEN VOOR HET
NATTE KLIMAATSCENARIO
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Geschiktheid

Zand (Z/S)
Leem
Klei (E/U)
Polder

Akkerbouw

Leem
Klei (E/U)
Polder

Klei (E/U)
Polder

2011-03-16

Natuur

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Ext

Droog

-2

-4

-2

-4

0

-2

0

-2

-4

Nat

1

-1

1

-1

3

1

3

1

-4

Droog

1

-1

1

-1

3

1

3

1

-1

Nat

4

2

4

2

6

4

6

4

2

Droog

-2

-4

-2

-4

0

-2

0

-2

-4

Nat

1

-1

1

-1

3

1

3

1

-1

Nat

1

-1

1

-1

3

1

3

1

-1

Akkerbouw

Weibouw

Fruitteelt

Bosbouw

Natuur

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Droog

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

Nat

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-8

Droog

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Nat

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Droog

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Nat

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Nat

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Akkerbouw

bodemorganische koolstof

Leem

Bosbouw

Ext

Voorraad

Zand (Z/S)

Fruitteelt

Int

Bufferend vermogen

Zand (Z/S)

Weibouw

Weibouw

Fruitteelt

Bosbouw

Natuur

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Droog

7

7

9

9

8

8

9

9

9

Nat

7

7

9

9

8

8

9

9

9

Droog

7

7

9

9

8

8

9

9

9

Nat

7

7

9

9

8

8

9

9

9

Droog

6

6

8

8

7

7

8

8

8

Nat

6

6

8

8

7

7

8

8

8

Nat

6

6

8

8

7

7

8

8

8
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Bodemverdichting

Zand (Z/S)
Leem
Klei (E/U)
Polder

Akkerbouw

Leem
Klei (E/U)
Polder

Leem
Klei (E/U)
Polder

2011-03-16

Bosbouw

Natuur

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Droog

-7

-7

-6

-6

-6

-6

-7

-7

-6

Nat

-6

-6

-5

-5

-5

-5

-6

-6

-6

Droog

-6

-6

-5

-5

-5

-5

-6

-6

-5

Nat

-5

-5

-4

-4

-4

-4

-5

-5

-4

Droog

-6

-6

-5

-5

-5

-5

-6

-6

-5

Nat

-5

-5

-4

-4

-4

-4

-5

-5

-4

Nat

-5

-5

-4

-4

-4

-4

-5

-5

-4

Akkerbouw

Weibouw

Fruitteelt

Bosbouw

Natuur

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Droog

-8

-8

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Nat

-6

-6

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-6

Droog

-10

-10

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

Nat

-8

-8

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Droog

-8

-8

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Nat

-6

-6

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Nat

-6

-6

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Winderosie

Zand (Z/S)

Fruitteelt

Int

Water- en bewerkingserosie

Zand (Z/S)

Weibouw

Akkerbouw

Weibouw

Fruitteelt

Bosbouw

Natuur

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Int

Ext

Droog

-10

-10

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

Nat

-8

-8

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-8

Droog

-8

-8

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Nat

-6

-6

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Droog

-8

-8

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

Nat

-6

-6

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

Nat

-6

-6

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4
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BIJLAGE 5: RICHTLIJNEN
INSTALLATIE E.BOLA

2011-03-16

V

AOW, K.U.Leuven

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

1.

Inleiding

Dit document biedt u een stapsgewijze methode aan om de plug-in en database van
E.BoLa te installeren. Als besturingssysteem van de computer (in het Engels operating
system of afgekort OS) is in deze handleiding gekozen voor Windows XP (Engelstalige
editie).
De installatie van E.BoLa verloopt in zeven stappen:
1. Installatie van PostgreSQL Database Management System (versie 8.4)
2. Toevoegen van de E.BoLa database aan PostgreSQL
3. Installatie van Database link software
4. Installatie van Microsoft.NET Framework
5. Installatie van MapWindow GIS software
6. Installatie van E.BoLa MapWindow-Plugin
7. Activeren van de E.BoLa MapWindow-Plugin

2.

Installatie

Stap 1: Installatie van PostgreSQL Database
Management System versie 8.4
De E.BoLa database is ontwikkeld met PostgreSQL-software, een gratis en open
source Relational Database Management System.
Start
het
installatieprogramma
“postgresql-8.4.2-1-windows.exe”
U vindt dit installatieprogramma op de CD-ROM onder de folder “(2) PostgreSQL\8.4.21\”
Indien u niet in bezit bent van de E.BoLa CD-ROM kunt u het programma gratis
downloaden op één van de volgende locaties (let er voor op dat u kiest voor versie
8.4.x):
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
http://www.oldapps.com/postgresql.php?old_postgresql=12
http://www.filehippo.com/download_postgresql/
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Welkomscherm
Klik op [Next >]

[2]

Installatiefolder
Klik op [Next >]

Standaard folder = “C:\Program Files\PostgreSQL\8.4”

[3]

Datafolder
Klik op [Next >]

Standaard folder = “C:\Program Files\PostgreSQL\8.4\data”, er kan voor een andere folder gekozen worden, maar de
data blijft slechts beschikbaar als onderdeel van het PostgreSQL Database Management System.
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Wachtwoord
Kies een wachtwoord waarmee u achteraf kunt aanloggen in PostgreSQL, voorbeeld: “bola” (kleine letters)
Klik vervolgens op [Next >]

[5]

Netwerkpoort
Klik op [Next >]

Dit laat u best staan op 5432

[6]

Geavanceerde opties
Klik op [Next >]

Verander niets aan de standaard settings.

2011-03-16

V

AOW, K.U.Leuven

[7]

Ontwikkeling van een geïntegreerd landevaluatiesysteem

Klaar om te installeren
Klik op [Next >]

[8]

Finish
Deselecteer [ ] “Launch Stack Builder at exit”
Klik vervolgens op [Next >]

Stack Builder hebt u hier niet nodig.
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Stap 2: Toevoegen van E.BoLa database aan PostgreSQL
[1]

Start pgAdmin III
Klik op Windows Start Menu - All Programs - PostgreSQL 8.4 - pgAdmin III

[2]

Connecteren
Klik met de rechtermuisknop op “PostgreSQL 8.4 (localhost: 5432)” (onder “Servers”) en klik op “Connect”

[3]

Wachtwoord invoeren
Voer hier het wachtwoord in dat u tijdens de installatieprocedure (stap 4) hebt gekozen: bv. “bola” (kleine letters)
Klik vervolgens op [OK]

[4]

Creëer nieuwe database

(1) Klik op het icoon bij “PostgreSQL 8.4 (localhost: 5432)”
(2) Rechtermuisklik op “Databases”
(3) Klik op New Database…
U moet eerst een nieuwe, lege database creëren voordat u de E.BoLa database kan inladen.
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Naam nieuwe database
Geef de nieuwe database de naam “BoLa” (zie veld “Name”) (deze keer met twee maal een hoofdletter)
Klik vervolgens op [OK]

[6]

Herstel (restore) data van E.BoLa

(1) Klik op bij “Databases”
(2) Rechtermuisklik op “Bola”
(3) Klik op Restore…
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Zoek back-upbestand van E.BoLa

(1) Klik op
(2) Blader naar het bestand “ (3) E.BoLa Database\BoLa_Database.backup” op de CD-ROM en
klik op [Open]
(3) Klik op [OK]
(4) Even geduld tot de boodschap “Process returned exit code 1 (of 0).” verschijnt
(5) Klik in dit venster op

[8]

Check of de restore gelukt is
Klik op de

iconen tot u bij Bola – Schemas – public – Tables terecht ben gekomen.

Daar zou u moeten kunnen zien dat er 15 tabellen klaar staan.
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Extra: Bekijken van de data in pgAdmin
[1]

Start pgAdmin III & connecteer

(1) Klik op Windows Start Menu - All Programs - PostgreSQL 8.4 - pgAdmin III
(2) Klik met de rechtermuisknop op “PostgreSQL 8.4 (localhost: 5432)” (onder “Servers”) en klik
op “Connect”
(3) Voer hier het wachtwoord in dat u tijdens de installatieprocedure hebt gekozen: vb. “bola”
en klik op [OK]
(4) Klik op de iconen tot u bij Bola – Schemas – public – Tables terecht ben gekomen.
[2]

Selecteer een tabel om te bekijken
Klik met de rechtermuisknop bijvoorbeeld op de tabel “land_use”
Kies View Data > View All Rows

[3]

De data
U kunt nu door de data bladeren

[4]

Bekijken van de tabel in een andere volgorde

(1) Klik in de werkbalk op
(2) In het scherm “View Data Option”: selecteer de huidige kolom waarop wordt gesorteerd in
de lijst “Selected Columns” en klik op [Remove]
(3) Selecteer bijvoorbeeld de kolom “lnu_description” in de lijst “Available Columns” en klik op
[Ascending] (=oplopend)
(4) Klik op [OK]
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Stap 3: Installatie van Database link software
Deze softwaremodule van PostgreSQL laat toe om een link te leggen tussen de E.BoLa MapWindow plug-in en de database.

[1]

Start installatieprogramma
Start
het
installatieprogramma
“psqlodbc.msi”
U vindt dit installatieprogramma op de CD-ROM onder de folder “(2) PostgreSQL\PostgreSQL ODBC
driver\8.4.2”
Indien u niet in bezit bent van de E.BoLa CD-ROM kunt u het programma gratis downloaden op de download
website van PostgreSQL op volgende locatie: http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ (kies bestand
psqlodbc_08_04_0200.zip)

[2]

Doorloop installatieprogramma (volgens de standaard methode)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Klik op [Next]
Klik op (x) “I accept the terms in the License Agreement” & Klik op [Next]
Klik op [Next]
Klik op [Install]
Klik op [Finish]

(ODBC staat voor Open DataBase Connectivity)

Stap 4: Installatie van Microsoft.NET Framework
De installatie van deze softwaremodule van Microsoft is noodzakelijk om de gebruikersinterface van E.BoLa te kunnen weergeven.

[3]

Start installatieprogramma
Start
het
installatieprogramma
“dotnetfx35setup.exe”
U vindt dit installatieprogramma op de CD-ROM onder de folder “(4) Microsoft .NET Framework\3.5”
Indien u niet in bezit bent van de E.BoLa CD-ROM kunt u het programma gratis downloaden op de download website
van Microsoft op volgende locatie: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d8319-81da479ab0d7

[4]

Doorlopen installatieprogramma (volgens de standaard methode)

(6) Klik op (x) “I have read and accept the terms of the License Agreement”
(7) Klik op [Install >]
(8) Wacht even tot dat de software volledig werd gedownload en geïnstalleerd
(9) U krijgt op het einde de boodschap “Microsoft.NET Framework has been installed successfully”
(10) Herstart uw computer
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Stap 5: Installatie van MapWindow GIS software
E.BoLa werd ontwikkeld als een plug-in (= extensie) voor MapWindow Opensource GIS-software.

[1]

Start installatieprogramma
Start
het
installatieprogramma
“MapWindowCF47SRa-x86-Setup.exe”
U vindt dit installatieprogramma op de CD-ROM onder de folder “(5) MapWindow GIS software\4.7 Stable Release”
Indien u niet in bezit bent van de E.BoLa CD-ROM kunt u het programma gratis downloaden (let erop dat u kiest voor
versie 4.7, we kunnen geen garanties geven dat E.BoLa zal werken onder een andere versie).
Homepage van MapWindow: http://www.mapwindow.org/

[2]

Kies een taal voor het installatieprogramma
Kies Nederlands en klik op [OK]

[3]

Doorlopen installatieprogramma (volgens de standaard methode)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
[4]

Klik op [Volgende >]
Klik op (x) “Ik accepteer de licentieovereenkomst” & klik op [Volgende >]
Klik op [Installeren]
Wacht even tot dat de software volledig is geïnstalleerd
Klik op [Voltooien]

Toevoegen snelkoppeling aan uw desktop naar MapWindow
Het kan zijn dat het installatieprogramma geen snelkoppelingen aanmaakt in het Windows Start Menu.
Indien u geen menufolder “MapWindow GIS” in uw Windows Start Menu vindt, kunt u eenvoudigweg een
snelkoppeling aanmaken op uw desktop.

(1) Klik met uw rechtermuisknop op een lege plek op uw desktop (scherm)
(2) Kies New > Shortcut (nl: snelkoppeling)
(3) Klik op [Browse…] (nl: Bladeren)
(4) Blader naar “C:\Program Files\MapWindow\MapWindow.exe” & klik op [OK]
(5) Klik op [Next >]
(6) Klik op [Finish]
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Stap 6: Installatie van E.BoLa MapWindow-Plugin
Hiervoor is geen installatieprogramma nodig. U dient enkel de folder “BoLa” - te vinden op de CD-ROM onder “(6) E.BoLa MapWindow-Plugin” – te kopiëren naar
de folder “C:\Program Files\MapWindow\Plugins”

[1]

[2]

Stap 7: Activeren van de E.BoLa MapWindow-Plugin
[1]

Start MapWindow
Start MapWindow via de menufolder “MapWindow GIS” in uw Windows Start Menu of via de zelf aangemaakte
snelkoppeling op uw desktop.
Deselecteer de optie [ ] “Show this dialog at startup”

Sluit het welkomscherm (klik op

[2]

)

Activeer E.BoLa
Klik in het MapWindow menu op “Plug-ins” – “E.BoLa”
U ziet nu een nieuw menu-item “E.BoLa” verschijnen. (dit zal actief blijven de volgende keer als u MapWindow
opstart)

Alle stappen om E.BoLa te installeren zijn nu voltooid!
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Opstarten van E.BoLa
Start E.BoLa
Klik in het MapWindow menu op “E.BoLa” – “Start E.BoLa wizard”

E.BoLa
U krijgt dit scherm te zien.

De

knop toont u een PDF met de handleiding (hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig, gratis beschikbaar

op http://get.adobe.com/nl/reader/)
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Mogelijke problemen

4.1. Problemen bij installatie
Error in MapWindow of E.BoLa
Indien u dit scherm ziet klikt u best op [Nee, niet versturen] (de ontwikkelaars van MapWindow zullen u niet kunnen
verder helpen)

Kijk na of u alle zeven installatiestappen hebt voltooid (het zou bijvoorbeeld kunnen dat u stap 3 “Installatie van Database
link software” overgeslagen heeft)

4.2. Problemen bij opstarten
Configuratiebestand E.BoLa
Indien u onmiddellijk bij het opstarten van E.BoLa een error krijgt, kijkt u best het configuratiebestand van E.BoLa na.
Dit bestand heet “config.xml” en vindt u onder “C:\Program Files\MapWindow\Plugins\BoLa”
Ga er met uw Windows Verkenner naar toe, rechtermuisklik & kies voor “Edit”.
Standaard opent “Windows Notepad” (kladblok).
<database>
<hostname>localhost</hostname>
<databasename>BoLa</databasename>
<username>postgres</username>
<password>bola</password>
</database>

U kijkt best na wat er staat achter:

<databasename>: dit moet de naam zijn van de database die u in installatiestap 2 “Toevoegen van
E.BoLa database aan PostgreSQL” hebt gegeven (let op: dit kan hoofdlettergevoel zijn)
<password>: uw gekozen wachtwoord voor PostgreSQL (installatiestap 1)
<hostname>: de computer waarop PostgreSQL is geïnstalleerd, indien dit niet een server is maar
uw eigen computer moet hier “localhost” staan
Bewaar uw aanpassingen en probeer opnieuw de E.BoLa wizard op te starten
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4.3. Problemen bij het uitvoeren van een query
Dit is de laatste stap van de E.BoLa wizard wanneer de gebruiker heeft gekozen voor optimalisatie via IGP
Is het nu punt of komma?
Een mogelijk oorzaak van het probleem is dat het systeem in de war geraakt bij het interpreteren van de
getallen in de database of in de gebruikersinterface. Een oplossing kan dan het aanpassen van de notatie
van het decimale punt van getallen in Windows zijn.

(1) Klik op Windows Start Menu - All Programs – Control Panel
(2) Klik op “Date, Time and Regional Options” (“Regional and Language Options” bij Classic
View)
(3) Klik op “Change the format of numbers, dates and times”
(4) Klik op [Customize…]
(5) Kies voor “Decimal symbol” een punt en voor “Digit grouping symbol” een spatie
(6) Klik twee maal op [OK]
(7) Sluit MapWindow af en probeer opnieuw
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5. Meer informatie
E.BoLa:
Op de CD-ROM onder “(1) Rapporten en Documenten”
Via de

knop van de gebruikersinterface

MapWindow:
Homepage: http://www.mapwindow.org/
Handleidingen op de CD-ROM onder “(5) MapWindow GIS software\Documentation”
Documentenpagina: http://www.mapwindow.org/pages/documentation.php
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/MapWindow_GIS

PostgreSQL:
Homepage: http://www.postgresql.org/
Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
Gebruik van pgAdmin: http://www.pgadmin.org/docs/1.10/using.html
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