(Afstand nemen voor een beter begrip)
Aardobservatie vanaf satellieten en vliegtuigen vormt een waardevolle
informatiebron die zich mag verheugen in een steeds toenemend gebruik.
Het nationale onderzoeksprogramma inzake aardobservatie STEREO I verkende volgende thematische polen:
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Cartografie en ruimtelijke ordening
Studie van kustgebieden
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Gebruik van hyperspectrale gegevens
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VOORWOORD
In een baan rond onze mooie maar kwetsbare planeet waken satellieten. De gesofisticeerde instrumenten die ze aan boord hebben
registreren gegevens waardoor we onze Aarde, haar atmosfeer en
haar oceanen beter kunnen begrijpen en beschermen.
Satellietteledetectie is een onderzoeksterrein dat snel evolueert.
De verscheidenheid van onderzochte parameters en de opnamefrequentie nemen toe, de beschikbaarheid van de gegevens en
de verwerkingsmogelijkheden worden almaar beter. Satellietgegevens zijn inmiddels gegeerde en nuttige informatiebronnen, zowel
voor onderzoeksdoeleinden als voor beslissings- en bestuurshulp.
In 1986 begreep België al het belang van ruimtetoepassingen.
Naast zijn engagement in het Franse programma SPOT en zijn
deelname aan de activiteiten van ESA en EUMETSAT, zette het een
nationaal programma voor aardonderzoek en –observatie op onder
de naam TELSAT, dat 3 keer werd verlengd. Als waardige opvolger
van TELSAT, zorgde het programma STEREO I voor:
• De ondersteuning van volgende thematische expertisepolen die
internationaal erkenning genieten:
- vegetatieve bedekking op lokale schaal en bijbehorende parameters;
- ruimtelijke ordening en cartografie;
- studie van kustgebieden.
• Het creëren van een luik “Nieuwe technologieën en innovatie”, waarbinnen geavanceerde algemene gegevensverwerkingsmethoden konden worden ontwikkeld via projecten in netwerkverband.
• De mogelijkheid om snel te reageren op nieuwe internationale
initiatieven. Zogenaamde “shared cost actions” droegen bij tot de
valorisatie van Belgische knowhow in internationale programma’s.
• De exploitatie van instrumenten aan boord van een vliegtuig,
wat al een idee geeft van wat satellieten in de toekomst aan
boord zullen hebben, met name hyperspectrale beeldvormingssystemen.

Het STEREO I-programma stimuleerde eveneens de ontwikkeling
van hulpmiddelen voor de integratie van satellietgegevens in commerciële of overheidsdiensten, ter ondersteuning van de beleidsvorming en het bestuur. Zo werden er partnerschappen opgezet
tussen het federale wetenschapsbeleid en andere overheidsdepartementen, of tussen de industrie en de wetenschappelijke sector.
Het onderzoeksprogramma liep over 5 jaar, van 2001 tot 2006.
Met een totaalbudget voor wetenschappelijk onderzoek van bijna
1 11 miljoen konden 50 projecten worden uitgevoerd, waaraan
meer dan 130 wetenschappers meewerkten in 43 onderzoeksteams, 7 privéondernemingen, 9 vertegenwoordigers uit de openbare sector en NGO’s/IGO’s en 18 buitenlandse partners.
Deze publicatie beschrijft gedetailleerd 19 projecten, waarvan
er 8 werden ontwikkeld binnen het luik “Expertisepole”, 4 in samenwerking met de openbare sector en 7 in samenwerking met
de privésector. Voor elk van deze projecten wordt een voor iedereen toegankelijke algemene presentatie aangevuld met specifiekere gegevens (methodologie en behaalde resultaten).
Een deel dat gewijd is aan hyperspectrale beeldvorming geeft
een overzicht van 26 projecten die werden uitgevoerd in het kader
van de exploitatie van deze nieuwe sensoren.
De lezer die zich verder wil verdiepen in een bepaald studieonderwerp vindt onderaan elke projectbeschrijving de gegevens van
de coördinatoren en de partners, evenals het internetadres van het
project.
Ik wens u veel leesplezier.

Dr. Philippe Mettens
Voorzitter van het Directiecomité
Federaal Wetenschapsbeleid
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Aardobservatie met satellieten,
een onuitputtelijke bron van informatie
België, speler op alle niveaus
Op nationale, Europese of internationale schaal staan verschillende instanties in voor een duurzaam beheer van ons leefmilieu.
Dit groot en snel evoluerend kader stelt ons voor uitdagingen
en biedt kansen. België moet hiertoe zijn bijdrage leveren, met
name door het onderzoek op het vlak van aardobservatie te steunen.

Rond onze planeet cirkelen steeds meer observatiesatellieten
met aan boord hoogtechnologische instrumenten. De markt van
satellietbeelden biedt dan ook een wijde waaier van producten
aan. Er zijn verschillende types sensoren (optische, radar, lidar…),
spectrale resoluties (opnames in het zichtbare licht, infrarood, microgolven..., ontwikkeling van hyperspectrale sensoren), ruimtelijke resoluties (van een km tot minder dan een meter) en temporele resoluties. Geostationaire satellieten, zoals Meteosat, zenden
vanop een hoogte van bijna 36 000 km nagenoeg permanent
beelden van een welbepaald deel van het aardoppervlak. Dichter
bij ons, op een hoogte van enkele honderden kilometer, scannen
polaire satellieten veel kleinere gebieden met een detailniveau
tot vijftig centimeter. De geregistreerde gegevens bieden toegang
tot een waaier van parameters die regelmatig ter beschikking
komen en die een enorme beeldbank van het aardoppervlak vormen. Deze bevat een schat aan informatie die bijdraagt tot een
beter begrip van de fenomenen die zich voltrekken op en rond
onze planeet, zowel van natuurlijke als menselijke oorsprong.
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Van wetenschappelijk onderzoek...
Deze ongeëvenaarde observatiecapaciteit neemt almaar toe
en plaatst ons meer dan ooit voor de uitdaging om de op deze
manier gewonnen informatie doordacht te benutten voor een
duurzaam beheer van ons leefmilieu in al zijn complexiteit. Om
de nodige kennisniveaus te bereiken is fundamenteel onderzoek
in aardobservatie onmisbaar voor elke theoretische vooruitgang,
net zoals toegepast onderzoek dat is om een antwoord te bieden op de huidige problematieken in zeer diverse domeinen.
Voor het begrip van de globale fenomenen die verband houden
met klimaatsverandering bijvoorbeeld, ontwikkelt het onderzoek
geavanceerde technieken om in real time wijzigingen van het
aardoppervlak te meten (smelten van ijs, ontbossing, woestijnvorming, stijging van de zeespiegel...). Hiermee kan de evolutie
in model worden gebracht en is het mogelijk te anticiperen op
maatschappelijke behoeftes op korte, middellange en lange termijn.
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… tot dagelijkse beheersinstrumenten
Een aantal technieken en methodes die de voorbije decennia
werden ontwikkeld, zijn vandaag voldoende vergevorderd om
te worden ingezet voor het dagelijkse beheer van de landelijke en stedelijke gebieden, voor kustbewaking, voor humanitaire noodhulp of ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze toepassingen werden doelbewust ontwikkeld voor heel concrete vragen en zijn toegankelijk
voor een steeds ruimere gebruikersgemeenschap. Daarom kunnen
ze beslissingsprocessen en operationele diensten ondersteunen,
zowel bij administraties als privé-ondernemingen.

De Europese context
- GMES (Global Monitoring for Environment and Security),
een gezamenlijk initiatief van de ESA (Europese Ruimtevaartorganisatie) en de Europese Unie, beoogt het tot stand
brengen tegen 2008 van een onafhankelijke en duurzame
operationele monitoringcapaciteit voor leefmilieu en veiligheid. Dit moet een ondersteuning bieden voor diverse Europese
beleidsdomeinen en internationale conventies.
Voor meer informatie: http://www.gmes.info
- Meer specifiek draagt het programma GSE (Earthwatch GMES
Services Elements) van de ESA bij tot de oprichting van een aantal operationele diensten die in een eerste fase gericht zijn op de
opvolging van het bodemgebruik, op maritieme toepassingen en
op noodhulp. Naast Earthwatch GMES nemen de Belgische onder1
zoekers deel aan tal van andere wetenschappelijke programma’s
van de ESA.
De internationale en bilaterale context
- De Group on Earth Observation (GEO) werd opgericht op
impuls van de Verenigde Staten. Hierbij sloten zich bijna zeventig landen aan, samen met de Europese Commissie en een
vijftigtal internationale organisaties. GEO zet de bakens uit voor
de oprichting van een wereldwijde openbare dienst voor aardobservatie onder de naam GEOSS (Global Earth Observation System of Systems). Europa speelt een belangrijke rol binnen de
GEO vanuit zijn ervaring met de ontwikkeling van het GMESinitiatief.

1. Multitemporele samenstelling van drie ERS-2 radarbeelden, Straat van
Messina (Italië). © ESA
2. Brussel gezien door IKONOS met 4 meter resolutie. © 2007 GeoEye
3. Lithologie aan het licht gebracht door een kleurencompositie van ASTERbanden in het nabij infrarood. Mijn van Escondida, Atacamawoestijn, Chili. ©
NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS and U.S./Japan ASTER Science Team
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De nationale context
- België moet binnen Europa een beleid voeren dat rekening
houdt met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met de
Europese milieurichtlijnen (waaronder HABITAT-richtlijn, Natura
2000, Water Framework Directive) en met internationale conventies (waaronder Agenda 21 van het Kyotoprotocol). Aardobservatie vormt een instrument van grote waarde om de administraties te helpen bij het uittekenen en opvolgen van het beleid
inzake ruimtelijke ordening en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.
- De POD Wetenschapsbeleid beheert het onderzoeksprogramma “Wetenschap ten dienste van een duurzame ontwikkeling”
(2005-2009). Verscheidene projecten van dit programma, beheerd in samenwerking met het programma STEREO, berusten
deels op aardobservatiegegevens en de resultaten van het bijbehorende onderzoek.
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Venster op de toekomst
		
- Grote satellieten worden vervangen
door constellaties van krachtige microsatellieten.
- Spectrale, ruimtelijke en temporele resoluties
nemen voortdurend toe.
- In een markt in volle ontwikkeling is een lancering
geen voorrecht meer van grootmachten
- Met de verdwijning van de monopolies worden
satelllietbeelden toegankelijker en daalt de prijs.

…
- De UNESCO gebruikt observatiesatellieten en geografische informatiesystemen als ondersteuning voor de bescherming van
het natuurlijke en culturele werelderfgoed. Dankzij een aantal
samenwerkingsakkoorden stellen Belgische wetenschappers hun
kennis actief ten dienste van dit internationale programma.
- België is sinds 1986 betrokken bij het Franse programma SPOT
en financiert meer bepaald sinds 1998 het Centre de Traitement
d’Images VEGETATION (CTIV) dat instaat voor de verwerking,
archivering en verdeling van de beelden van de instrumenten
VEGETATION 1 en 2. Sinds 2003 behandelt het Centrum voor
Beeldverwerking (CvB), een uitbreiding van het CTIV, ook andere
beelden (MODIS, APEX, AVHRR...).
- Pleiades is een zeer hoge resolutie optische sensor die door
Frankrijk wordt ontwikkeld in coördinatie met het Italiaanse
Cosmo-Skymed radarsysteem. Samen vormen ze ORFEO (Optical
and Radar Federated Earth observation). België draagt bij tot de
ontwikkeling van Pleiades en tot het voorbereidende programma
voor het gebruik van de ORFEO gegevens. Binnen dit kader zijn
zes projecten voor fundamenteel onderzoek aan de gang.

4. Kunstmatig eiland “Palm Jebel Ali” te Dubai. CHRIS- beeld van de microsatelliet Proba. © SSTL through ESA
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STEREO,
projecten voor netwerken
STEREO I, specifieke doelstellingen
De partnerships brachten de onderzoeksteams in contact met
De Belgische strategie inzake teledetectie die sinds een twintigtal hetzij een overheidsadministratie, hetzij een privé-onderneming.
jaar wordt gevolgd, is erop gericht tegelijk de ontwikkeling van Deze laatste droegen ook bij tot de financiering van het project.
de instrumenten te bevorderen via deelname aan multilaterale Een derde van het totale budget van het programma werd beruimteprogramma’s (bijv. als lid van de ESA) en de ontwikkeling steed aan de ontwikkeling van producten en diensten.
van toepassingen via nationale onderzoeksprogramma’s. In 2001
lanceerde het Federaal Wetenschapsbeleid het nieuwe onder- Constante evaluatie
zoeksprogramma: STEREO I – Support to the Exploitation and Om het uitgevoerde onderzoek te evalueren en te integreren in
Research in Earth Observation. Dit programma is een natuurlijk een Europese of zelfs globale onderzoekscontext, werden alle
vervolg op het TELSAT programma en heeft een looptijd van vijf projecten opgevolgd door stuurcomités waarin zowel buitenjaar. In de context van een voortdurende technologische evo- landse experts als mogelijke gebruikers van de ontwikkelde techlutie en een toenemende vraag naar geo-informatie, was nieken zetelen.
STEREO I erop gericht de rol van België te versterken door zich 					
Valorisatie, promotie
in te zetten op twee fronten: eneren permanente ondersteuning
1985-2000
zijds het onderzoek steunen door de
Het nationale programma voor aardTELSAT, het nationale programma voor onderzoek in
verworven expertise te consolideren
observatie omvat een belangrijk
aardobservatie, werd gelanceerd door het Federaal
en ze te verenigen in internationaal
luik voor valorisatie en promotie.
Wetenschapsbeleid, ter aanvulling van de Belgische
erkende expertisepolen; en anderDe zichtbaarheid van de projecten
deelname aan het SPOT programma en het Belgizijds de integratie van satellieten van de verschillende betroksche lidmaatschap van het Europese Ruimteagentgegevens bevorderen als informatieken actoren wordt verzekerd door
schap. Het was de bedoeling een Belgische wetenbron in de ontwikkeling van operatioworkshops, publicaties, posters en
schappelijke expertise op te bouwen in het domein
nele producten en diensten, zowel bij
internetsites voor de bekendmavan aardobservatie, wat moest bijdragen tot de ontde overheid als de privé-sector.
king van de resultaten bij een zo
wikkeling van de sector van de satellietgegevens.  
breed mogelijk publiek. De Earth
De expertisepolen
Observation HelpDesk is de spil van
2001-2004
Het STEREO I programma bevorderde
deze informatie-uitwisseling. De inVEGETATION is het wetenschappelijk ondersteuningssynergieën en leidde tot de oprichting
ternetsite Belgian Platform on Earth
programma
voor
het
gebruik
van
het
instrument
van uitmuntendheidcentra en onObservation (http://eo.belspo.be)
VEGETATION aan boord van de satellieten SPOT 4 en
derzoeksnetwerken rond gemeenis tegelijk een gebruiksvriendelijk
5. Het had betrekking op fundamenteel onderzoek
schappelijke thema’s waarbij Belgiinstrument voor de bij het proen de ontwikkeling van (pre)operationele producten
sche wetenschappers actief betrokgramma betrokken teams en een
en diensten op het vlak van vegetatiemonitoring
ken zijn. Het delen van kennis was
open deur naar het grote publiek
op mondiale en regionale schaal.
des te verrijkender omdat ze landsen de internationale wetenschapgrenzen overschrijdt. Volgende vier
pelijke gemeenschap toe.
1
thematische polen werden weerhouHet belang van aardobservatie
den:
wordt ook kenbaar gemaakt via
- Vegetatie en landbouw
een aantal educatieve acties be- Cartografie en ruimtelijke ordening
stemd voor iedereen, maar in het
- Studie van de kust
bijzonder voor het secundair on- Innoverende technologieën
derwijs: realisatie en verspreiding
Dit soort projecten groepeerde drie
van didactisch materiaal (CD-ROM,
tot vijf onderzoeksteams voor een
posters, publicaties...), deelname
duur van twee tot vijf jaar.
aan wetenschappelijke promotie-evenementen, permanent inOntwikkeling
formatieaanbod via de site EOEdu
van producten en diensten
(http://eoedu.belspo.be).
Een tweede soort projecten, gericht op het operationeel gebruik Naast deze vulgariserende opdracht, speelt de EODesk ook een
van aardobservatiegegevens, bevorderde de contacten tussen de ondersteunende rol voor gebruikers van aardobservatiegegevens,
onderzoekswereld, de bedrijfswereld, overheidsinstellingen en met name door een intermediaire rol te spelen tussen de Belgieindgebruikers, door kennisoverdracht te stimuleren met het oog sche onderzoekers en de verdelers van satellietgegevens en door
op de ontwikkeling van specifieke producten en diensten voor de onderzoekers bij de aankoop van beeldmateriaal.
observatie en informatie.

STEREO I
49 projecten
27 meerjarige projecten
22 exploratiecontracten
42 onderzoekslaboratoria
160 deelnemende wetenschappers
Budget : 4 10 579 415

De doelstellingen van STEREO I
De Belgische wetenschappelijke expertise verruimen
en consolideren
Operationele producten en diensten ontwikkelen
Steun verlenen aan gebruikers van aardobservatiegegevens
Teledetectie bevorderen en de Belgische know-how valoriseren

1. Het Indische subcontinent gezien door SPOT VEGETATION. © CNES
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STEREO I projecten
Verdeling van het budget per thema

Vier
onderzoeksthema’s

1. Vegetatie en landbouw
2. Cartografie en ruimtelijke ordening
3. Studie van de kust
4a. Innoverende technologieën
4b. Hyperspectraal

De onderzoekspistes van het STEREO I programma worden bepaald door vier thematische velden.

49,7
18,7
11,5
7,3
12,8

%
%
%
%
%

Totaal budget 4 10 579 415

Vegetatie

Cartografie

De vegetatie op onze planeet is een onvervangbare natuurlijke
hulpbron. Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige en
toekomstige milieuproblemen is het van cruciaal belang om ze
goed te kennen en te monitoren. Twee projecten maken gebruik
van aardobservatie om de impact te meten van de natuurlijke
of antropogene druk op de globale vegetatie op middellange en
lange termijn. In een eerste stadium gebeurt dit door methodes
te ontwikkelen voor automatische verwerking die in staat zijn de
grote gegevensstroom te beheren die het resultaat is van meerjarige tijdreeksen. In een tweede stadium komt het er op aan
een permanente monitoring te verzekeren van de toestand en de
betekenisvolle veranderingen van het vegetatiedek.
Twee projecten behandelen specifieke plantecosystemen op lokaal
niveau, met name bossen en ariede Australische graaslanden.

Cartografie op basis van aardobservatiegegevens opent een onderzoeksterrein dat de mogelijkheden zal onderzoeken om de
geobserveerde objecten beter te onderscheiden en de detectie
van veranderingen in bodemgebruik te vervolmaken, met een
zo beperkt mogelijke foutmarge. Dit alles gebeurt met het oog
op de monitoring van gebieden die constant veranderen. Binnen
deze context boekten verschillende projecten enerzijds theoretische vooruitgang voor wat betreft de verbetering van de gerichte
detectie van wegen en gebouwen. Anderzijds leidden ze tot operationele toepassingen voor de actualisering van de gegevensbanken van het Nationaal Geografisch Instituut en van privéondernemingen die geo-informatiesystemen commercialiseren.

Innoverende technologieën

2
3

1
4a
4b

Studie van de kust
Dit zeer specifieke thema is niet alleen van belang voor privébedrijven die actief zijn in in het onderhoud en de engineering
van havens, maar ook voor instanties die verantwoordelijk zijn
voor milieubeheer. Dit laatste vereist een beter begrip van de
dynamiek van de kustzones en een actieve monitoring van veranderende fenomenen zoals eutrofiëring. Het gebruik van aardobservatiegegevens binnen de projecten resulteerde niet enkel
in een belangrijke theoretische vooruitgang, maar ook in de ontwikkeling van software voor courant gebruik voor de detectie van
zwevende deeltjes en van chlorofyl in de kustwateren van het
Scheldebekken en de Noordzee. Ver buiten onze grenzen ontwikkelde een project een eco-hydrodynamisch model dat de productiviteit van het Tanganyikameer kan voorspellen voor lokale
vissers.

De volgende fase van het programma, STEREO II,
trekt resoluut de kaart van internationale deelnames en moedigt een multidisciplinaire
benadering aan die het strikte kader van aardobservatie verruimt. Hierbinnen werd de volgende reeks thematische prioriteiten vastgelegd:

Landbouw

Opvolging van de teelt van
suikerbieten (SB) en wintertarwe (WW) bij Chastre dankzij
de valsekleurenbeelden van
SPOT (project STEREOCROP).
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Hyperspectraal
Anderzijds organiseerde het STEREO I programma voorbereidende luchtcampagnes die de wetenschappers de gelegenheid
boden om de mogelijkheden van hyperspectrale teledetectie te
gebruiken en te testen. Hyperspectrale sensoren aan boord van
vliegtuigen en satellieten registreren de reflectie van objecten in
honderden smalle en aaneensluitende kanalen over een groot
deel van het elektromagnetische spectrum (zichtbaar, nabijinfrarood en thermisch infrarood). Deze nauwkeurige en omvangrijke
gegevens kunnen van erg groot belang zijn voor tal van toepassingen.

STEREO II,
focus op internationale samenwerking
en multidisciplinariteit

De Kaspische Zee en het Aralmeer. Globale synthese op basis van SPOT
VEGETATION-beelden (project GLOBAL WATCH).

Landbouw draait vandaag de dag niet enkel rond productie, maar
krijgt ook te maken met duurzame ontwikkeling als instrument
voor het bewaren van het plattelandspatrimonium. Die uiteenlopende functies versterken de nood aan specifieke beheersinstrumenten om voorspellingen, monitoring en evaluatie te verbeteren. Vanuit die optiek richtte een van de projecten zich op de
verfijning van een gewasgroeimodel om opbrengstvoorspellingen
te kunnen maken. Een ander ontwikkelde een aantal zeer nuttige
indicatoren voor de monitoring en controle van de normen die gehanteerd worden door de landbouwbeleidsmakers in het Waals
Gewest. Een laatste, vrij ongewone toepassing spitste zich toe
op de “blauwtongziekte”, en meer bepaald de voorspelling van
de verplaatsingsdynamiek van het mugje dat drager is van het
virus.

Radar
Binnen de nieuwe benaderingen kwam enerzijds radar aan bod.
Het was de bedoeling een Belgische expertise op te bouwen
rond de geavanceerde verwerking van Spotlight SAR beelden en
van polarometrische SAR interferometrie data. Radars zijn actieve
sensoren die zelf een elektromagnetisch signaal uitzenden dat
het terrein “verlicht” en die vervolgens de echo meten die het
doel in hun richting terugstuurt.

Zeer hoge resolutiebeelden worden gebruikt voor de detectie van
veranderingen in stedelijke gebieden (project SPIDER, Woluwe-site).

Ruimtelijke ordening
Aardobservatiegegevens, en meer in het bijzonder beelden met
zeer hoge resolutie, bieden interessante mogelijkheden ter ondersteuning van het beleid van lokale of regionale verantwoordelijken. Twee projecten die zich respectievelijk richten op stedelijke gebieden en op groene ruimten in de stad exploreerden
dit spoor. Dit leidde tot de ontwikkeling van instrumenten voor
inventarisering, monitoring, en uiterst gedetailleerde of driedimensionale cartografie. Een derde project laat toe de kaart van
overstromingsgebieden in Vlaanderen te actualiseren op basis
van radarbeelden.

Federaal

Wetenschapsbeleid

De studie van kustzones maakt gebruik van hyperspectrale beelden,
in het bijzonder voor de detectie van chlorofyl en zwevende deeltjes
(project BELCOLOUR).

- Globale monitoring van de vegetatie en
van de evolutie van de grote terrestrische 		
ecosystemen
- Milieubeheer
(water, bodem, bossen, landbouw, kustgebieden, stedelijke en randstedelijke zones)
- Gezondheid en humanitaire hulp
- Veiligheid en risicobeheer

Earth Observation Helpdesk Programma STEREO 1
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LOKALE VEGETATIE

FORECAST

Instrumenten
voor het bosbeheer

Studiegebieden
Ardennen, België
Lotharingen, Frankrijk
Rif, Marokko
Satellietbeelden
IKONOS
SPOT-5

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

Betrouwbare en actuele gegevens
Naast zijn economische rol vervult het bos, vandaag meer dan ooit, ook ecologische (hydrologische cyclus, biodiversiteit) en recreatieve functies (toerisme, vrije tijd). De openbare of
particuliere instanties die de bossen beheren, hebben cartografische gegevens nodig die betrouwbaar, actueel en grootschalig (ongeveer 1:20 000) zijn, zoals bijvoorbeeld de afbakening
van bosbestanden, de aanwezige boom- en struiksoorten, de dominante hoogte, enz. Om
deze informatie te verkrijgen, zijn satellietbeelden met zeer hoge resolutie een interessant
alternatief voor luchtfotografie. Satellietinformatie is inderdaad compatibel met grootschalige
topografische kaarten en verschillende studies hebben het nut ervan voor het verwerven van
essentiële parameters, zowel kwalitatieve als kwantitatieve, aangetoond.

Pre-operationele methoden ontwikkelen voor het bewerken van satellietbeelden met zeer
hoge resolutie met als doel cartografische instrumenten te produceren die nuttig zijn voor
openbare of privé bosbeheerders. Overdracht van deze methoden aan een privé-studiebureau.
- Inventariseren en bepalen van de behoeften van bosbeheerders.
- Orthorectificatietests, waaronder de keuze van het mathematisch en het digitaal terreinmodel.
- Controle van de planimetrische kwaliteit van gesegmenteerde beelden met zeer hoge resolutie, met inbegrip van de ontwikkeling van een object-georiënteerde methodologie.  
- Vergelijking van het algoritme van Douglas-Poiker met een nieuw algoritme om de impact
van generalisatie op de nauwkeurigheid van de perceelsafbakening te bepalen.
- Object-georiënteerde classificatie om boskaarten te produceren die daarna gevalideerd worden op het terrein.
- Inschatting van de bosparameters gebaseerd op de analyse van de textuur.
- Meting van de bestandshoogte door automatische extractie en visuele interpretatie van
stereoscopische IKONOS beelden.
- Permanente technologische overdracht die moet leiden tot de productie van boskaarten in
Marokko.
Het project heeft geleid tot de technologische overdracht van methodes die het privé-studiebureau in staat moet stellen, dankzij satellietbeelden met zeer hoge resolutie, te beantwoorden aan essentiële behoeften van bosbeheerders, met name informatie over bestandsgrenzen en bosparameters.
Voor de verwachte planimetrische kwaliteit bleken de multispectrale IKONOS beelden met
een zenithoek kleiner dan 15° het meest geschikt te zijn. Voor productiedoeleinden is de
orthorectificatie van het beeld met behulp van een polynomiale functie met RPC-bestand en
het digitale SRTM-hoogtemodel voldoende. De afbakening per segment blijft onnauwkeurig
voor bepaalde randen maar het nieuwe generalisatie-algoritme hielp de nauwkeurigheid en
de visualisatie van de contouren te verbeteren
met behoud van de topologie.
De object-georiënteerde classificatie heeft geleid
tot een totale nauwkeurigheid van 90% bij 5
boscategorieën. De bestandskenmerken werden
met succes bepaald bij naaldboomplantages. De
soortherkenning daarentegen werd bemoeilijkt
door grote reflectantie verschillen ten gevolge
van de leeftijd en de gewasstructuur van de bestanden. Het gebruik van stereoscopische beelden was heel efficiënt bij de visuele interpretatie,
maar gaf aanleiding tot meer dan 10% fouten bij
de automatische extractie van de hoogte.

Boskaarten in Marokko op basis van

Boskaarten in Marokko op basis van semi-

terreinmetingen en foto-interpretatie

automatische classificatie in 2006.

in 2002.

Geschiktere instrumenten
Het FORECAST-project is een partnership tussen twee universitaire teams en een privé-studiebureau. Na een enquête bij bosbeheerders werden drie soorten van satellietbeelden afgeleide producten aangeduid als nuttig en bruikbaar: de afbakening van de bospercelen, de
beschrijving van de beplanting (soort, leeftijd, gezondheidstoestand, enz.) en boskaarten. Er
werd een methodologie getest voor elk product en de resultaten werden vergeleken voor
twee soorten satellietbeelden (SPOT-5 en IKONOS) en voor drie geografische locaties met
weinig identieke soorten. De resultaten van het onderzoek en de overdracht ervan aan het
studiebureau hebben een methodologische vooruitgang mogelijk gemaakt voor een operationele productie: geschiktere werkmethoden en algoritmen hebben geleid tot een duidelijke
verbetering van de eindproducten bestemd voor het toezicht op en het beheer van bossen.

8

Project FORECAST

Coördinatoren

Algemene automatische afbakening
van bospercelen aan de hand van een
IKONOS beeld.

Federaal Wetenschapsbeleid

David Samoy
I-Mage Consult
info@i-mage.be
www.i-mage.be

Partner
Pierre Defourny
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences
du Milieu et de l’Aménagement du Territoire - UCL
defourny@enge.ucl.ac.be
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LOKALE VEGETATIE

RANGELAND

Duurzaam grazen
de koeien

Studiegebieden
Newcastle Waters, Northern
Territory, Australië
Satellietbeelden
IRS AWIFS
LANDSAT MSS, TM, ETM+
AVHRR

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

Het ontwikkelen van software applicaties om de impact van menselijke activiteiten, in casu
veeteelt, op graasland te evalueren via satellietbeelden.
- Classificatie van de vegetatie met behulp van IRS hoge resolutie beelden en terreinwaarnemingen.
- Extractie van seizoensgebonden groeiparameters uit NOAA AVHRR tijdreeksen voor de verbetering van de classificatie, met name de differentiatie van eenjarige en doorlevende grassen. Daarvoor werden de beelden eerst voorverwerkt d.m.v. composietalgoritme gebaseerd
op het criterium van maximale NDVI en minimale zenithale hoek.
- Verwijderen van ruis door een adaptieve Savitsky-Golay filtermethode.
- Bijkomende analyse van de signalen met behulp van een multi-resolutie waveletanalyse.
- Kwantitatieve bepaling van de huidige toestand van de omheinde weiden met behulp van
de gemiddelde natte bedekkings begrazingsgradiënt-methode en de PD54 vegetatie-index.

Vegetatietypes,

Een delicate balans

Newcastle Waters Station

De droge en halfdroge graslanden van Australië vormen het toneel van een economisch zeer
belangrijke extensieve veeteelt. Het klimaat bestaat er uit een kort regenseizoen gevolgd
door een lang droogteseizoen. De beschikbaarheid van water en de vegetatie bepalen de
omvang van de veestapel. De graslanden zijn fragiel en overbegrazing met landdegradatie
tot gevolg ligt steeds op de loer. Voor de uitbaters van de veeteeltbedrijven is het van belang
de conditie van de weidelanden in de gaten te houden om waar nodig de beheerspraktijken
aan te passen. Is het bijv. beter het vee vrij te laten grazen over grote graslanden of het te
roteren in kleinere omheinde weiden? De evaluatie van de toestand van het grasland is niet
eenvoudig. Recente vegetatiekaarten bestaan niet, de veeteeltbedrijven zijn gigantisch groot
en de graslanden bevinden zich in een toestand van niet-evenwicht: de zeer onregelmatige
regenval veroorzaakt op korte termijn een grote variatie in de vegetatiebedekking en dit
maskeert eventueel een kwaliteitsvermindering van de graaslanden op langere termijn. De
symptomen hierbij zijn het opduiken van naakte bodem en de verschuiving van meerjarige
naar éénjarige grassoorten.
Het komt er op aan veranderingen in de toestand van de graaslanden die te wijten zijn aan
begrazing te kunnen onderscheiden van natuurlijke veranderingen in de vegetatie. Aardobservatie kan hierbij helpen.

Eucalyptus met ondergroei van gras
Eucalyptus met ondergroei van polvormende grassen
Laagstammig gemengd laag open bos
met ondergroei van gras
Acacia met ondergroei van gras
Grasland met polvormende grassen
Grasland

Een grafische interface werd ontwikkeld die het mogelijk moet maken voor de veetelers om
op een gebruiksvriendelijke wijze satellietbeelden te verwerken en vegetatie-, veranderingskaarten en begrazingsgradienten zelf aan te maken.
Deze producten werden tevens aangemaakt voor het betrokken gebied:
- De vegetatie bleek de afgelopen kwart eeuw weinig veranderd en was vnl. te wijten aan
fluctuaties in de regenval. De grootste verandering bestond uit verruiging van een deel van
het gebied.
- De begrazingsgradiënt die werd berekend op satellietbeelden werd meestal bevestigd door
de veldmetingen. Stervormige gradiënten werden vastgesteld in een aantal omheinde weiden die vroeger intensief werden gebruikt.
- Er werden subtiele verschillen vastgesteld tussen NDVI-tijdreeksen van eenjarige en doorlevende grassen. Er was een hogere variabiliteit in de respons van eenjarig gras, zowel op
de korte termijn (binnen de seizoenen) als op de langere termijn (tussen de seizoenen). De
verschillen waren echter klein en werden deels gemaskeerd door de plaatselijke en seizoensgebonden verschillen in neerslag. Naast neerslag, hebben ook vuur en het beheersbeleid een
sterke invloed op de plantontwikkeling in het (de) groeiseizoen(en).

De vegetatie beter in kaart gebracht
Een adviesbureau gespecialiseerd in het gebruik van geografische informatiesystemen in de
veeteelt en een universiteit sloegen de handen in mekaar om de Australische veetelers hulpmiddelen aan te reiken voor het beheer van hun graaslanden. Newcastle Waters Station,
een veeteeltbedrijf van meer dan 10 000 km2 (1/3 van België!) en 45 000 runderen in de
Northern Territory, fungeerde hierbij als testgebied.
Een methode werd op punt gesteld om de verschillende types grasland met behulp van hoge
resolutie satellietbeelden in kaart te brengen. Dankzij archiefsatellietbeelden was het mogelijk na te gaan hoe de toestand van de vegetatie de afgelopen kwarteeuw veranderde. Door
het gebruik van een vegetatieindex was het ook mogelijk begrazingsgradiënten rond punten
met een hoge begrazingsdruk te bepalen.
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http://dfwm.ugent.be/forman > Research > Australia

Coördinator

Partner

Guy Hendrickx
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Intelligence and Analysis
ghendrickx@avia-gis.be

Robert De Wulf
Laboratorium voor Bosbeheer
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UGent
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GLOBALE VEGETATIE GLOBAL WATCH

Nuttige informatie
op wereldschaal

Studiegebieden
De hele aarde
Satellietbeelden
SPOT VEGETATION

Eenjarige kleurcomposiet synthesebeeld
(MIR, NIR, R) voor het jaar 2005.

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

Een gigantische hoeveelheid gegevens
Dankzij de ontwikkeling van aardobservatie via satelliet kan men gemakkelijker over doorlopende tijdreeksen beschikken. Dat zijn gegevens die wereldwijd met vaste regelmaat verzameld worden door optische sensoren zoals bijvoorbeeld het VEGETATION-instrument aan
boord van de SPOT-satellieten. Een dergelijke, doorlopende dataverzameling levert natuurlijk
een gigantische hoeveelheid gegevens op. Er moet dan ook een automatische methode
ontwikkeld worden om ze te analyseren en de nuttige informatie eruit te halen. Voor de
ontwikkeling van concrete toepassingen zijn twee elementen uiterst belangrijk:  
- enerzijds moet men op basis van de verzamelde gegevens wolkenvrije beelden kunnen
samenstellen zodat men elk punt op de wereld kan onderzoeken;
- anderzijds moet men veranderingen in de vegetatie detecteren, zodat men de ontwikkeling
ervan in real time kan volgen.
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Veranderingsdetectie laat toe de omvang van de

combineert satellietinstrumenten

ontbossing in het Amazonegebied te evalueren.

Het project heeft gewerkt met gegevens die gedurende zes jaar dagelijks over de hele wereld werden verzameld. Dat betekent een indrukwekkende hoeveelheid van meer dan 14
terabytes (1 TB= 1024 Gigabytes) te onderzoeken gegevens. Het project richtte zich op de
dagelijkse behoeften van de gebruikers op het terrein en heeft de wetenschappelijke samenwerking met diverse organisaties gevoelig uitgebreid. Zo werd FAO (1) bijgestaan bij
het actieve toezicht op de treksprinkhaan die gewassen op grote schaal vernietigt, door de
omstandigheden te detecteren die bevorderlijk zijn voor hun snelle vermenigvuldiging. Er
werd ook samengewerkt met de NASA om de evolutie van vrije wateroppervlakken te karakteriseren. Dat is een uitstekende indicator om een nakende droogte of overstromingsgevaar
vroegtijdig te detecteren. Dit onderzoek heeft een pre-operationele fase bereikt, wat kan
resulteren in gebruiksvriendelijke afgewerkte producten. Ze zijn moduleerbaar en dus aan te
passen aan specifieke opdrachten van de gebruikers maar ook aan de omstandigheden van
de geobserveerde omgeving.  

met veldwerk.

Project GLOBAL WATCH

© FAO

De bestrijding van de woestijnsprinkhaan

Moduleerbare hulpmiddelen

(1) Voedsel- en landbouworganisatie van de

Om de grote hoeveelheden gegevens afkomstig van doorlopende tijdreeksen te verwerken zijn automatische en globale verwerkingsmethoden nodig. Ze moeten bijdragen tot het
aanmaken, op regelmatige tijdstippen, van heldere en wolkenvrije satellietbeelden. In dit
verband maakte het project enerzijds de temporele synthese van een grote hoeveelheid
gegevens van de VEGETATION-instrumenten en onderzocht het anderzijds de mogelijkheid
om elk signaal dat wijst op een relevante verandering te kunnen detecteren.
De methode voor tijdelijke synthese, Mean Compositing, bestaat uit:
- Een controle van de kwaliteit van de data (verwijdering van wolken, atmosferische sluiers
en foute gegevens).
- Het berekenen van het gemiddelde voor elke spectrale band van de weerhouden data
tijdens de syntheseperiode.
Deze methode die het voordeel heeft dat ze rekening houdt met alle data die tijdens een
bepaalde periode beschikbaar en nuttig zijn, werd uitgebreid op wereldschaal. De controle
van de kwaliteit van de pixelwaarden is gebaseerd op een staal van 110 000 referentiepixels,
wat de identificatie van geschikte drempelwaarden en een statistische aanpak op basis van
de discriminerende analyse mogelijk maakte.  
De methodes voor de detectie van veranderingen die werden ontwikkeld, zijn gebaseerd
op de detectie van de tijdelijke variaties in het gedrag van het signaal. Voor het eerst werd
het tijdelijke signaal onderzocht in alle spectrale banden en niet alleen met de NDVI-vegetatieindex die uitsluitend het rood en het infrarood gebruikt. Deze strikte aanpak werd mogelijk
dankzij de ruimtelijke en tijdelijke coherentie van het signaal dat geproduceerd werd door
de Mean Compositing-synthese. De multispectrale analyse die breder en gedetailleerder is,
maakt het mogelijk de kwaliteit van de veranderingsdetectie te verfijnen.
Het onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van meerdere algoritmen die gebruikt kunnen
worden door teledetectiespecialisten of door automatische systemen voor milieumonitoring,
in real time en op wereldschaal. Er werd een behandelingsketen ontwikkeld die composietbeelden aanmaakt op basis van de Mean Compositing-methode.  Deze zeer soepele en snelle
keten is moduleerbaar in functie van de toepassingen en regionale omstandigheden van het
geobserveerde milieu. In het kader van de wetenschappelijke samenwerking  met internationale instellingen, werden verschillende instrumenten ontwikkeld waarvan er sommige
kunnen worden gebruikt voor de verbetering van installaties die vroegtijdig alarm slaan of als
instrument voor ecologisch toezicht:
- Globale tijdreeksen voor verschillende tijdintervallen tussen 2000 en 2005.
- Tiendaagse detectie van de zones die geschikt zijn voor de ontwikkeling van de treksprinkhaan voor de periode 2000 tot 2005.
- Detectie en karakterisering van vrije wateroppervlakken, permanente of tijdelijke, in NoordAfrika voor de jaren 2003 tot 2005 en toepassing van de methodologie op globale schaal
(niet gevalideerd).
- Karakterisering en opvolging van de fenologie op continentale en globale schaal.
- Een globaal masker van de kunstgebieden voor de gebruikers van VEGETATION-gegevens.

Coördinator

Partners

Pierre Defourny
Unité d’Environnemétrie
et de Géomatique
Département des Sciences du Milieu
et de l’Aménagement du Territoire
UCL
defourny@enge.ul.ac.be

Patrick Bogaert
Unité d’Environnemétrie et de
Géomatique
Département des Sciences du Milieu
et de l’Aménagement du Territoire
UCL
bogaert@enge.ucl.ac.be

Jean-Paul Rasson
Laboratoire interdisciplinaire
de Géométrie statistique appliquée
à la télédétection
FUNDP
jean-paul.rasson@fundp.ac.be
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GLOBALE VEGETATIE

GLOVEG + GEOSUCCESS

Een beter begrip
van terrestrische ecosystemen

Studiegebieden
De hele aarde,  
Afrika
en Europa
Satellietbeelden
NOAA-AVHRR
METEOSAT
MODIS
LANDSAT

GEOSUCCESS
Up-to-date aardobservatieproducten beschikbaar via het internet
Het operationele GEOSUCCESS Service Center stelt gebruikers een brede waaier van
aardobservatieproducten ter beschikking waarmee ze de vegetatiebedekking en -parameters overal ter wereld kunnen opvolgen. Het doel van het GEOSUCCESS Service Centre
Demonstration project was de gebruikers beter van dienst te zijn door het continu beschikbaar stellen van geactualiseerde beelden die een bijna “real time” opvolging van de
vegetatieparameters toelaat. Deze service is gekoppeld aan een helpdesk die gebruikers
assisteert door hun specifieke vragen te beantwoorden. De GEOSUCCESS diensten worden
beschikbaar gemaakt via de website http://geofront.vgt.vito.be/geosuccess. De website verschaft extra uitleg rond de producten, en laat toe te bladeren door de beschikbare
producten om zo een keuze te maken. Ondertussen is de GEOSUCCESS website uitgebreid
met een groter aanbod aan producten, extra keuzeparameters en nieuwe diensten.
GEOSUCCESS is een project van GIM, Trasys en VITO.

Verandering in vegetatie voor Afrika

Zorg om het welzijn van de planeet

De globale veranderingen in landbedekking in kaart gebracht
Drie Belgische onderzoeksinstellingen combineerden hun complementaire expertise in één
consortium met het oog op een doorgedreven studie van dynamische aardse ecosystemen
met behulp van aardobservatie. Het onderzoek wou aldus bijdragen tot de definiëring van
producten en diensten binnen het GMES perspectief.
Lage resolutie datasets van verschillende sensoren werden op elkaar afgestemd zodat een
unieke hoogkwalitatieve lange termijn tijdsreeks [1985-2005] van gegevens voor handen
was voor trendanalyses in landgebruik en landbedekking.
De ontwikkeling van specifieke indices maakte het mogelijk veranderingen in landbedekking
tussen de seizoenen en van jaar tot jaar te detecteren.
Bovendien werd in de savannes van zuidelijk Afrika het risico op brand en het herstelpotentieel van de vegetatie bepaald wat van groot belang is voor het CO2 gehalte in de atmosfeer.
De schatting van de plantaardige productie van bossen en belangrijke landbouwteelten werd
verbeterd, onder meer door het in rekening brengen van de verdamping door vegetatie en
beperkingen in waterbeschikbaarheid.
Deze kwantitatieve benadering leidt tot een dieper begrip van de globale vegetatiedynamiek
en meer doelgerichte beleidsingrepen.

Projecten GLOVEG + GEOSUCCESS

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

op basis van de SCV index (Absolute

Menselijke activiteiten beïnvloeden in steeds toenemende mate de dynamiek van aardse ecosystemen en veroorzaken drastische veranderingen in landbedekking en -gebruik. Dit heeft
wereldwijd verstrekkende gevolgen voor biodiversiteit, klimaat en voedselvoorziening.
Om deze problemen beter in kaart te brengen met het oog op een gezondere en veiligere
planeet werd GMES opgericht. GMES staat voor “Global Monitoring for Environment and Security” en is een gezamenlijk initiatief van ESA (Europese Ruimtevaartorganisatie) en de Europese Commissie. Het is de bedoeling om continu gegevens over de evolutie van de toestand
van de aarde te verzamelen en te bewerken tot bruikbare informatie voor beleidsinstanties
en andere gebruikers. Lage resolutie aardobservatiesatellieten maken dagelijks opnames van
het volledige aardoppervlak en vormen hiervoor dan ook een belangrijke gegevensbron.
Maar om betrouwbare informatie aan te leveren is een beter begrip nodig van processen die
plaats vinden in de aardse ecosystemen.
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Doelstelling

sum of the change vectors) tussen
(a) 2000 en 2001,
(b) tussen 2001 en 2002,
en (c) tussen 2002 en 2003.

http://geofront.vgt.
vito.be/geosuccess
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et de Géographie
UCL
lambin@geog.ucl.ac.be
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De doelstelling van het project is het verkrijgen van een beter begrip van de dynamiek van
aardse ecosystemen door:
- Het ontwikkelen van op teledetectie gebaseerde metingen van belangrijke parameters voor
de toestand van de vegetatie (NDVI, NEP, ...).
- Het analyseren van de evolutie van deze parameters op tiendaagse, seizoensgebonden en
jaarlijkse tijdschaal.
- Het koppelen van deze parameters aan ecosysteemprocessen voor de wetenschappelijke
onderbouw bij de ontwikkeling van producten en operationele diensten.
- Verbetering van de VITO-VTT NOAA-AVHRR verwerkingsketen, voornamelijk met betrekking
tot de geometrie en de kalibratie van de beelden. De keten werd ook uitgebreid met modules
voor de bepaling van volgende aardoppervlakte variabelen: breedband albedo, vegetatiebedekkingsgraad (VCF), landoppervlakte temperatuur (LST), evaporatieve fractie (EF), waterdeficiet index (WDI), temperatuursverschil vegetatie index (TDVI), evapotranspiratie (ET) en
bodemvochtgehalte (SMC).
- Ontwikkeling van het PDRS (Prospect, Disord, Rahman 6S) radiatietransfermodel voor SPOT
VEGETATION specifieke bio-geofysische parameters.
- Uitbreiding van C-Fix model voor de schatting van de productiviteit van vegetatie onder
watergelimiteerde omstandigheden.
- Opzetten van een verwerkingsketen voor globale detectie van veranderingen van spectrale,
ruimtelijke en temporele karakteristieken van landbedekking.
- Ontwikkeling van nieuwe veranderingsdetectie-indices: Som van de absolute waarde van
de veranderingsvector (SCV), Verschil in geïntegreerde vegetatie indices (DIV) en Seizoensgebonden shift index (het verschil tussen SCV en DIV).
- Evaluatie van brandrisico-indices met behulp van binaire logistieke regressie; test van geselecteerde chlorofylgerelateerde indices op basis van Fuel Moisture Content (FMC) in savanne
ecosystemen van zuidelijk Afrika.
- Ontwikkeling van een hergroeningsindex voor het opvolgen van hergroei van verstoorde
vegetatie door vergelijking van verstoorde pixels met onaangeroerde referentiegebieden met
een vergelijkbare bodem, vegetatie en klimaat.
- Nieuwe bio-geofysische producten voor het SPOT VEGETATION instrument.
- Schatting van evapotranspiratie en bodemvochtgehalte over Europa.
- Een lange termijn tijdsarchief over zuidelijk Afrika voor de evaluatie van vegetatieveranderingen.
- Nieuwe parameters voor de analyse van de variabiliteit van de vegetatiedynamiek.
- Kwantificering en analyse van de jaarlijkse veranderingen in vegetatie in Afrika bezuiden de
Sahara tussen 2000 en 2004.
- Een betere inschatting van de koolstoffixatie door vegetatie.
- Nauwkeurigere inschatting van brandgevaar in savannegebieden en evaluatie van de hergroei van vegetatie na natuurrampen.

Earth Observation Helpdesk Programma STEREO 1
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LANDBOUW

SAGRIWATEL

Een totaalzicht
op percelen

Studiegebieden
Attert,
Thimister
en Chastre
Satellietbeelden
QUICKBIRD
SPOT-5
SPOT VEGETATION

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

De indicator laat toe om de percelen
op te delen in 4 N-bemestingsklassen:
tekort (oranje), normaal (groen),
overbemesting (rood) en onbepaald (geel).

De landbouwwereld vandaag
De landbouw in Wallonië volgt de Europese evolutie. Naast de productie van voedsel en
grondstoffen krijgt de landbouw te maken met nieuwe taken inzake plattelandsbeheer en
milieukwaliteit. Op administratief vlak zijn de regionale instanties, die sinds 2002 de volledige
verantwoordelijkheid dragen, de schakel tussen de landbouwers en de voortdurend evoluerende directieven van de Europese Gemeenschap. Deze centrale functie omvat niet alleen de
complexe organisatie van de verdeling van de subsidies, maar ook de verantwoordelijkheid
voor vele aspecten van agromilieubeleid zoals de instandhouding van ecosystemen, het behoud van de landschapsdiversiteit, de bescherming van het lokale plattelandspatrimonium,
de duurzaamheid van de landbouw, enz.

Het project heeft de administraties een reeks onmiddellijk bruikbare indicatoren opgeleverd
voor de controle, de omkadering en het algemene toezicht, waaronder:
- De optimale plaatsing van de keerstroken aan de rand van de verbouwde percelen.
- De rendementsvoorspellingen.
- De diversiteit van beplantingen (wisselbouw).
- De evaluatie van de kwaliteit van de opeenvolgende beplantingen.
- De oppervlakte van de akkerlanden die braak blijven tijdens de winter.
- Het erosierisico.
- Het toezicht op de grootte van de verbouwde percelen.
- Het toezicht op de waterstress.
- De controle van de keerstroken gelegen langs de verbouwde percelen.
- De controle van de grondbedekking van landbouwpercelen tijdens de winter.
- Het toezicht op de stikstofbemesting in maïs.
- De omschrijving van de elementen van het agro-ecologische netwerk.
- De optimale plaatsbepaling van de extensieve grasstroken op permanente weiden.
- De controle van de extensieve grasstroken in permanente weiden.
- De verspreiding van de percelen van de landbouwbedrijven.
Het Waalse Gewest is in 2006 begonnen met de operationele toepassing van enkele van
deze indicatoren.

beelden om houtachtige landschapselementen te identificeren.
Kleine bosjes en bomenrijen
Hagen
Solitaire bomen

Voor deze grootschalige planningopdrachten zijn de instrumenten van de geomatica uiterst
nuttig voor toezicht, controle en besluitvorming. Het SAGRIWATEL-project, waar vier onderzoekscentra bij betrokken zijn, heeft de teledetectie geïntegreerd in een geheel van informatiesystemen, met als doel de ontwikkeling van praktische toepassingen op het terrein.
Deze toepassingen leveren waardevolle inlichtingen op over agromilieu maatregelen die de
landbouwers kunnen aanwenden op hun gronden, bijvoorbeeld de optimale plaatsing van
grasstroken, de opvolging en rotatie van culturen, het eventuele gebruik van grondbedekkers
in de winter of de juiste dosering van de minerale stikstof op maïsvelden. Deze gegevens
maken het mogelijk de landbouwwereld te omkaderen en te ondersteunen.

Project SAGRIWATEL

Er werden verschillende toepassingen ontwikkeld dankzij de gezamenlijke expertise van de
verschillende teams. Die expertise maakte het mogelijk optimaal gebruik te maken van de
ruimtelijke informatie van drie zeer adequate informatiebronnen:
- Het geïntegreerde beheers- en controlesysteem (SIGEC) dat sinds 1997 operationeel is in
een cartografische versie binnen de Algemene Directie Landbouw. Dat systeem geeft informatie over de vorm, de plaats en het gebruik van bijna alle landbouwgronden in het Waalse
gewest. De informatie wordt jaarlijks bijgewerkt.
- Een instrument voor rendementsvoorspelling (B-CGMS) ontwikkeld op basis van een Europees systeem voor rendementsprognose gebaseerd op gespatialiseerde agrometeorologische waarnemingen (meteorologische gegevens, bodemkunde, fenologie) dat een reeks
biofysische variabelen aanlevert die nuttig kunnen zijn voor de controle van de toestand
van de landbouw (biomassa, rendement van de zaden, bladindex, staat van de waterstress,
enz.).
- De teledetectiegegevens.
De ruimtelijke basiseenheid die als referentie-eenheid werd gekozen voor de ontwikkeling
van de verschillende applicaties was het landbouwperceel.

Potentieel van zeer hoge resolutie-

De instrumenten van de geomatica
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Instrumenten voor toezicht op de landbouw ontwikkelen voor en in partnerschap met de
administratie van het Waalse Gewest, zowel op het gebied van productieactiviteiten als voor
de activiteiten die verband houden met milieubescherming (agromilieu maatregelen).

Federaal Wetenschapsbeleid

http://sagriwatel.cra.wallonie.be
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LANDBOUW

STEREOCROP

Een regionaal model
voor de groei van gewassen

Studiegebieden
Leemstreek
Stroomgebied van de Zwalm
Satellietbeelden
ENVISAT ASAR
ERS-2 SAR
SPOT-HRV
SPOT VEGETATION
ENVISAT MERIS

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

Hoe optische beelden en SAR-gegevens te combineren?
Landbouwers beheersen het telen van landbouwgewassen alsmaar beter en de controle
van de verschillende productiefactoren wordt steeds gespecialiseerder. Zo beïnvloedt de opbrengstvoorspelling bijvoorbeeld heel wat beslissingen op regionaal of nationaal vlak, en
bepaalt ze de planning op Europees en mondiaal niveau. Dankzij satellietgegevens worden
sinds enkele jaren gewasgroeimodellen ontwikkeld.
Hoewel zeer nuttig, kunnen ze nog verder verfijnd worden, meer bepaald door optimaal gebruik te maken van de troeven van de verschillende sensoren of door een hydrologische component te introduceren. De beschikbaarheid van water is immers een sleutelelement voor
de ontwikkeling van gewassen. Het is die uitdaging die het STEREOCROP-project met succes
heeft aangepakt. Het toonde aan dat het mogelijk is een betere schatting te krijgen van het
beschikbare water in de bodem en van de opbrengsten op regionaal vlak. De combinatie van
parameters van radar- en optische gegevens, met lage en hoge resolutie, en de koppeling
van een gewasgroeimodel aan een geo-hydrologisch model vormde hiervoor de basis.

Een model van gewasgroeisimulatie wordt
gekoppeld aan een hydrologisch model
om gewasparameters, zoals de bladoppervlakteindex (LAI), te schatten.

SAR data

Optical data

Crop growth
model

Wat zal de opbrengst zijn ?
Satellietgegevens van de Leemstreek en de Zwalmstreek werden aangevuld met terreinmetingen voor vier gewassen: maïs, suikerbieten, tarwe, aardappelen. De synchronisatie van
de verzameling van deze gegevens met de doortocht van de satellieten maakte het mogelijk
de methode zo nauwkeurig mogelijk te kalibreren en te valideren. De verschillende onderzoeksgroepen hebben hun kennis in hydrologie, agronomie en voorbehandeling van radarbeelden samengevoegd om het groeisimulatiemodel te verfijnen. Dit model, gekoppeld aan
het hydrologisch model, maakt een raming mogelijk van de vochtigheidsgraad van de bovenste laag van de akkerbodem. Daaruit kunnen belangrijke parameters voor de opbrengstschatting, zoals de bladoppervlakte-index, worden afgeleid. De opvolging van de groei wordt
bovendien op regelmatige tijdstippen geactualiseerd door de integratie van recente satellietgegevens. Het project heeft geleid tot de ontwikkeling van een prototype waarvan het
interessant zou zijn om dat te valideren in de tijd, door er variaties van het ene jaar naar het
andere in op te nemen, maar ook in de ruimte door het model toe te passen op gewassen
die in andere streken geteeld worden.
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Federaal Wetenschapsbeleid

De algemene doelstelling van het project is de ontwikkeling van een gewasgroeimodel op
regionale schaal, dat een belangrijke hydrologische component bevat en dat regelmatig bijgewerkt kan worden met behulp van teledetectiegegevens, zowel optische als SAR. De
nadruk ligt op de combinatie van een groeimodel en een ruimtelijk verdeeld hydrologisch
model, om op die manier goede ramingen te kunnen opstellen over de oogstparameters en
over het watergehalte dat in de bodem beschikbaar is voor de verschillende gewassen.
Twee vroeger ontwikkelde modellen, WOFOST en TOPLATS, worden samengevoegd tot een
nieuw model: TOPCROP. Dit levert een betere simulatie van het vocht dat in de bodem beschikbaar is voor de groei van gewassen en geeft een raming van de vochtigheid in de
bovenste laag van de bouwvoor, wat het mogelijk maakt de bladoppervlakteindex (LAI) te
berekenen aan de hand van SAR-gegevens.
De experimentele resultaten die de twee aardobservatietypes (optisch en SAR) combineren,
hebben de efficiëntie van de geïntegreerde aanpak bewezen en openen de weg naar toekomstige pre-operationele ontwikkelingen. De belangrijkste resultaten van het project zijn:
- Grote percelen die beter geobserveerd kunnen worden door teledetectiesystemen kunnen
representatief zijn voor het geheel van de regionale verdeling.
- De ruwheid van de grond kan moeilijk operationeel gemeten worden op regionale schaal.
De berekeningsmethode moet daarom rekening houden met de onzekerheid rond deze parameter.
- Alleen de relatieve evolutie van het bodemvochtwatergehalte kan regelmatig geraamd worden.
- De vochtigheid van het bodemoppervlak kan worden geschat dankzij de combinatie van een
hydrologisch model en een gewasgroeimodel, om de kritische informatie te leveren die nodig
is om de bladoppervlakte-index (LAI) uit SAR-gegevens af te leiden.
- De nauwkeurigheid van de berekening van de LAI op basis van optische gegevens
of SAR-gegevens is van dezelfde ordegrootte. De SAR-sensoren kunnen de optische
tijdreeksen efficiënt aanvullen, vooral tijdens de periodes van snelle groei.
- De berekening van de LAI uit SAR-gegevens kan gebeuren door gebruik te maken
van de uurverdeling van de neerslag. Metingen op het terrein zijn niet nodig.
- De Ensemble Kalman Filter-methode geeft goede resultaten bij de verwerking
van gegevens in het TOPCROP-model, en maakt het mogelijk rekening te houden
met de nauwkeurigheidsniveaus van de verschillende informatiebronnen.

Hydrological
model
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CARTOGRAFIE BLUETONGUE

Blauwtong
in opmars

Studiegebieden
Griekenland
Bulgarije
Satellietbeelden
MODIS 2000 (tijdreeks)
METEOSAT  

Het virus trekt noordwaarts
Blauwtong of “bluetongue” is een virusziekte bij herkauwers. Alle soorten herkauwers kunnen de ziekte krijgen, maar vooral schapen worden erdoor getroffen. Blauwtong is meestal
dodelijk en wordt overgebracht door knijten (zeer kleine mugjes van het genus Culicoides).
Deze aandoening, die vroeger alleen veel voorkwam in tropische en subtropische gebieden,
heeft zich rond 1998 verspreid over het hele Middellandse Zeegebied en is daarna naar het
noorden opgerukt via Griekenland, Albanië en Bulgarije. In België werden de eerste gevallen
in 2006 gemeld. Naast de besmettingshaarden in Nederland en West-Duitsland is dat de
meest noordelijke locatie die bekend is.

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

Het BLUETONGUE-project heeft als doel de kans op
aanwezigheid van de ziekteoverbrenger te modelleren
door via satellietbeelden verkregen klimaatinformatie
te combineren met terreingegevens over de aanwezigheid van het mugje Culicoides. Omdat het mugje zeer
klein is, is het ook interessant om de windomstandigheden en de verspreiding van de ziekte over lange afstanden te kwantificeren.
De kans op aanwezigheid van Culicoides werd gemodelleerd op basis van parameters zoals de maandelijkse
temperatuur en de vegetatie-index (NDVI), die uit jaarlijkse tijdreeksen van MODIS-satellietbeelden worden
berekend. Hierbij werden drie modelleringstechnieken
gebruikt: de logistische regressie (LR), artificiële neurale netwerken (ANN) en de ecologische niche factor Correlatie tussen windbanen en ziekanalysis (ENFA). De resultaten werden vergeleken voor te-uitbraak van 1998 in de Dodekaneverschillende monstergrootten, met of zonder correla- sos eilanden in Griekenland.
tie tussen de parameters.
Windrichting en windsnelheid zoals gemeten door het European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF) en lokale weerstations, worden in verband gebracht met de
reeks opeenvolgende besmette haarden. In een tweede stap worden deze gegevens vergeleken met de probabiliteitskaarten van de aanwezigheid van de overbrenger om een voorspellingsmethode te ontwikkelen voor de vermoedelijke verspreiding van de ziekte op basis
van de windrichting en de recent besmette zones.
De statistische vergelijking van de verschillende modelleringsmethoden heeft het belang
aangetoond van de ANN-benadering: neurale netwerken (ANN) blijken efficiënter dan logistische regressie (LR), vooral wanneer geen rekening wordt gehouden met de correlatie
tussen de variabelen. De ENFA-analyse geeft meer details voor gebieden met
een gunstige habitat voor de ziektedrager. De keuze voor de ene of de andere
methode hangt af van het gewenste resultaat. Om een kaart voor het risico
van uitbreiding van een infectiehaard te maken blijkt de ANN-benadering de
beste. Om daarentegen de biologische processen te verduidelijken die leiden
tot de aanwezigheid van de overdrager, is het beter beroep te doen op de
LR-methode. De probabiliteitskaarten werden gevalideerd door een goede
overeenstemming met de gebieden waar de aanwezigheid/afwezigheid van
Culicoides via vangsten op het terrein kon worden aangetoond.
Het onderzoeksteam heeft een goede correlatie kunnen aantonen tussen de
windbanen en de verschillende ontwikkelingsfasen van de ziekte in Griekenland en Bulgarije. Een operationele dienst, opgezet om de modellering van de
windbanen te integreren in de analyse van het epidemiologisch verloop, werd
gevalideerd tijdens de verspreiding van de virushaarden in België, Nederland
en Duitsland tijdens de zomer van 2006.
Gemiddelde kans op aanwezigheid van
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Verspreiding in de gaten houden

Culicoides obsoletus in Griekenland op basis

Blauwtong is in onze streken een onverwachte aandoening. De Werelddierengezondheidsorganisatie karakteriseert ze als een “oprukkende” ziekte. Naast sanitaire maatregelen op het
terrein, zoals opsporing en transportbeperkingen, blijken instrumenten voor actieve bewaking
zeer nuttig om de verspreiding van het virus te volgen en te begrijpen. Naast het transport
van besmette dieren schijnt de verspreiding van knijten via de wind een belangrijke manier
voor uitbreiding van de ziekte. Er werd software ontwikkeld die gebruik maakt van informatie
uit satellietbeelden om de vermoedelijke aanwezigheid van Culicoides in te schatten en het
verspreidingspatroon van de verschillende soorten van dit mugje nauwkeuriger in kaart te
brengen. Met het oog op de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de dieren en voor
de economie, zijn dergelijke toepassingen essentieel, niet alleen om crisissituaties gecoördineerd aan te pakken, maar voor een beter inzicht in de risicofactoren voor besmetting.

van 30 modellen van logistische regressie.

Project BLUETONGUE

Donkergroene gebieden hebben een hoge
waarschijnlijkheid, bruine gebieden een lage.

www.avia-gis.com > Projects > Bluetongue

De ziekte wordt overgedragen door
een beet van een knijt van de
Culicoides familie.
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CARTOGRAFIE ETATS

Hoe recente veranderingen
in de bebouwing te registreren?

Studiegebieden
Sint-Niklaas 2002
Luik 1997
Brussel 1994
Charleroi 1993
Satellietbeelden
Panchromatische en multispectrale
SPOT-5 opnames 2004 2005
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Het aanleveren aan het NGI van een prototype van een operationeel systeem, dat automatisch de belangrijke veranderingen in de bebouwing en het wegennet opspoort, waarvoor
een dringende aanpassing van de databank op schaal 1:10 000 van het NGI nodig is.  
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Een van de belangrijkste taken van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) is
heel België digitaal in kaart te brengen met gegevens op schaal 1:10 000. Dat is
een zeer interessante schaal, want ze maakt het mogelijk het hele territorium te
omvatten en is tegelijk voldoende gedetailleerd. Tot deze omvangrijke opdracht
behoort ook het bijhouden en actualiseren van de toestand. Vooral de bebouwing
en het wegennet veranderen voortdurend. Om te voldoen aan de vraag naar
geografische informatie van de potentiële gebruikers moeten die gegevens regelmatig worden aangepast.
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Veranderingen detecteren
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SPOT-5 beeld van de streek van Sint-Niklaas.

Resultaat
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Om tijd te winnen, zou het ING graag beschikken over semi-automatische methodes om recente, belangrijke veranderingen in de bebouwing en het wegennet op
te sporen. Het team van de Koninklijke Militaire School heeft onderzocht hoe satellietbeelden daarbij gebruikt kunnen worden. De database van het NGI, die dateert
uit 2002, werd vergeleken met SPOT-5 beelden uit 2004 en 2005 van een beperkt
aantal zones, zowel in de voorstad als op het platteland. Een van de moeilijkheden
van deze nieuwe methode is het aantal “valse alarmen” tot een minimum te beperken. Dat zijn meldingen van een verandering in de bebouwing of het wegennet
die nooit heeft plaatsgevonden.   
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Heel België op schaal 1:10 000
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Voor meerdere testzones, werd een toepassing ontwikkeld die het mogelijk maakt automatisch een veranderingskaart van het wegennetwerk en de bebouwing aan te maken op basis
van de vectoriële databank van het NGI en de SPOT-5 beelden. De splitsing van de toepassing in verschillende modules opent de mogelijkheid om ook andere gegevensbronnen te
gebruiken.

www.sic.rma.ac.be/Projects/ETATS

Een resolutie van 5m
De mogelijkheden van de SPOT-5 satellietbeelden (2,5 of 5m ruimtelijke resolutie)
werden vergeleken met deze van de IKONOS-satellieten (1m resolutie). Een resolutie van 5m bleek voldoende om het wegennet en gebouwen van een bepaalde grootte te
onderscheiden. Het zijn inderdaad die elementen van het stadsweefsel die snel veranderen
en dus de beslissingen over planning en beheer beïnvloeden.

Project ETATS
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CARTOGRAFIE

GIS DETECTOR

Op zoek
naar nieuwe wegen

Studiegebieden
Gent
Satellietbeelden
QUICKBIRD
IKONOS

(a)

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

De ontwikkeling van een realistische en haalbare automatische tool voor de detectie van
veranderingen en anomalieën in bestaande databanken met behulp van zeer hoge resolutie
(ZHR) satellietbeelden.
Hiervoor beoogt het project in welke mate teledetectie en computer vision kunnen worden
ingezet bij het opsporen van anomalieën binnen een GIS-database t.o.v. de “reële wereld” en
wil het, in een tweede fase, deze parameters en algoritmen inzetten bij de ontwikkeling van
een automatisch kwaliteitsbeoordelingssysteem.
De gebruikte methode combineert als volgt een top-down benadering die de kwaliteit van
de verctordata probeert te definiëren en te meten en een bottom-up benadering die poogt
betrouwbare informatie af te leiden uit rasterdata (satellietbeelden):
- Extractie van interessante elementen zoals hoeken en randen uit VHR beelddata aan de
hand van twee randdetectoren. Bepaling van kwaliteit van geëxtraheerde elementen op
basis van detectieratio en gemiddelde segmentlengte.
- Bepaling van parameterinstelling van detectoren voor optimale extractie van wegen.
- Ontwikkeling van prototype voor extractie van wegenkarakteristieken uit verschillende
types beeldmateriaal bronnen zonder nood aan bijkomende interventie van een beeldverwerkingexpert. Testen van prototype op IKONOS beeld voor verschillende types wegen.
- De kwaliteitsbeoordeling van georuimtelijke data: selectie van de Buffer Overlay Statistics
(BOS) procedure op basis van literatuurstudie. Bepaling van kader voor de toepassing van
deze  procedure zowel op vector- als op rasterniveau.
- Geautomatiseerde kwaliteitsbeoordeling op informatie afgeleid uit VHR-data.
Bepaling van algemeen kader bepaald voor de automatische beoordeling van de kwaliteit
van een wegennetdatabase, op basis van zeer hoge resolutiebeelden.
Aan de hand hiervan werd de kwaliteit van de bestaande TeleAtlas-database onderzocht. De
resultaten toonden een gemiddelde verplaatsing van de TA-data in de beschouwde testzone
van 1,8m.

(b)

(c)

Kwaliteit meten
Voor bedrijven die digitale wegenkaarten maken, is het actualiseren van wegenkaarten,
geografische databestanden en informatiesystemen een zware opdracht. Vooral wegen in
nieuwe verkavelingen of op pas aangelegde industrieterreinen blijken nogal eens te ontbreken. De correcties aanbrengen met behulp van de traditionele technieken zoals topografische
opmetingen door een landmeter, visuele interpretatie van luchtfoto’s en satellietbeelden is
arbeidsintensief en dus duur. Bovendien is het verzamelen van kwalitatief betrouwbare geospatiale data en het opsporen van foute gegevens niet eenvoudig. Satellietbeelden met zeer
hoge resolutie kunnen hier een oplossing bieden. De automatische detectie van veranderingen en onregelmatigheden in bestaande databestanden met behulp van deze beelden kan
een belangrijk instrument vormen bij de kwaliteitscontrole en de actualisering van ruimtelijke
informatie.

Voorbeeld van veranderingsdetectie op
basis van objecten aan de hand van kruis-

http://iknow.ugent.be

Publiekprivate samenwerking

punten.

Dit project was een samenwerking tussen twee onderzoekteams van de Universiteit Gent
en een privé-bedrijf dat digitale wegenkaarten ontwikkelt en waarvan het Europese hoofdkwartier zich in Gent bevindt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de stad Gent als testzone
fungeerde. Tijdens het project hebben de wetenschappelijke teams  verschillende benaderingen vergeleken. Inzake methodologie boekten ze een enorme vooruitgang, met name bij de
verfijning van de kwaliteitsbewaking van geografische databestanden.  

(a) Superpositie van de twee datasets

Coördinatoren

(b) Kruispunten gedetecteerd op satelliet-

Johan D’Haeyer
Vakgroep Telecommunicatie en
Informatieverwerking
UGent
jdh@telin.ugent.be

beeld aligneren met op kruispunten op
rasterdata
(c) Ontdekte afwijking ten gevolge van
vervorming van de structuur (rood) en van

Partner
Tele Atlas
www.teleatlas.com

Philippe De Maeyer
Vakgroep Geografie
UGent
philippe.demaeyer@ugent.be

verplaatsing (blauw)
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CARTOGRAFIE EN RUIMTELIJKE ORDENING

MAMASU

Wegen en gebouwen in steden
nauwkeuriger detecteren

Studiegebieden
Watersportbaan Gent
Satellietbeelden
QUICKBIRD
IKONOS

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

Algemene doelstelling:
Verbeterde extractie van stedelijke objecten (wegen, gebouwen) uit satellietbeelden met
zeer hoge resolutie (ZHR).
Specifieke doelstellingen:
- Indices van geometrische activiteit ontwikkelen, als alternatief voor de meer traditionele
textuurmaten, die de geometrie van stedelijke objecten in ZHR-satellietbeelden beter beschrijven.
- Een strategie voorstellen voor het selecteren van de meest geschikte indices van geometrische activiteit voor multivariate classificatie van stedelijke gebieden.
- De nauwkeurigheidsverbetering beoordelen van de classificatie van stedelijke objecten,
verkregen aan de hand van de geselecteerde indices van geometrische activiteit.
- Beschrijving van verschillende aspecten van geometrische activiteit, gebaseerd op het gebruik van hoekdetectoren, randdetectoren en morfologische operatoren. De ontwikkelde indicatoren werden onderzocht op hun vermogen om stedelijke objecten (wegen, gebouwen)
te detecteren in ZHR-beelden.
- Definitie van kennisgebaseerde classificatiescenario’s om het potentieel van de voorgestelde indicatoren voor de kartering van stedelijke gebieden te onderzoeken.
- Vergelijking van het gebruik van indicatoren van geometrische activiteit met objectgebaseerde kenmerken, gegenereerd door eCognition software, voor het in kaart brengen van
stedelijke objecten. Resultaten werden vergeleken met de werkelijke toestand op het terrein
door visuele interpretatie van de beelden, gebruik van grootschalige luchtfoto’s en aanvullende controles op het terrein.
Het gecombineerd gebruik van geometrische activiteitsmaten, gebaseerd op lijndetectie en
toepassing van morfologische operatoren, leidde tot significante verbeteringen in de nauwkeurigheid van de classificatie van stedelijke objecten, in het bijzonder voor wegen. Vergeleken met een scenario waarbij enkel spectrale informatie wordt gebruikt, werden nauwkeurigheidsverbeteringen van 12 tot 15% vastgesteld.
Het gecombineerd gebruik van indicatoren van geometrische activiteit met objectgebaseerde
kenmerken leidde tot de beste resultaten voor gebouwendetectie, hoewel de nauwkeurigheid voor de meest prominente klasse van gebouwen die in de testgebieden voorkomt laag
blijft (rond 60%).

Detectie van gebouwen en wegen is een moeilijke taak
In stedelijke gebieden veranderen het wegennet en vooral de bebouwing voortdurend. Er
wordt druk gerenoveerd, er komen nieuwe gebouwen bij en andere verdwijnen weer. Om
allerlei redenen (stadsvernieuwingsprojecten, ruimtelijke ordening, navigatiesystemen, ...)
hebben heel wat overheidsinstanties en ondernemingen behoefte aan informatie over de
meest actuele toestand. Satellietbeelden met zeer hoge resolutie (ZHR) zijn een belangrijk
hulpmiddel om veranderingen in het stadsweefsel te detecteren. Toch is het gebruik ervan
niet eenvoudig: door het dichte wegennet en de zeer heterogene aard van de gebouwen zijn
details moeilijk te onderscheiden. Bovendien hebben verschillende oppervlakken (asfalt en
daken bijvoorbeeld) gelijkaardige spectrale karakteristieken zodat ook daar het onderscheid
moeilijk te maken is.   

Van links naar rechts: valse kleuren IKONOS
beeld, foto-interpretatie en classificatieresultaten
op basis van spectrale eigenschappen in combiGeometrische activiteit in stedelijk

natie met geometrische activiteit (studiegebied

gebied.

Watersportbaan, Gent).

Meten van geometrische activiteit biedt een oplossing
Twee teams ontwikkelden een nieuwe methode voor de extractie van stedelijke objecten
uit ZHR-beelden. Ze bekeken niet alleen de spectrale kenmerken van een beeldpixel (het
gereflecteerde deel van het zonlicht voor verschillende golflengten) maar ook wat de onderzoekers de ‘geometrische activiteit’ noemen. Het bepalen van de geometrische activiteit
behelst allereerst de detectie van lineaire structuren en hoeken en daarna de plaatsbepaling
van elke pixel ten opzichte van deze structuren. De methode werd getest op IKONOS en
QUICKBIRD beelden voor twee testlocaties in Gent. Vergeleken met traditionele technieken
leidde de methode tot een een gevoelige verbetering van de nauwkeurigheid, vooral voor
de extractie van wegen.
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RUIMTELIJKE ORDENING

FLOODMAP

Omspringen
met overstromingen

Studiegebieden
Stroomgebieden Dijle,
Nete, Demer
Satellietbeelden
ENVISAT
RADARSAT

Doelstelling

> > >

Het project beoogt de overstromingsdatabank van de Vlaamse wateradministratie actueel
te houden door de ontwikkeling van een operationele procesketen voor het karteren van
overstroomde gebieden aan de hand van aardobservatiegegevens. Een GIS-interface kan de
overstroomde gebieden vervolgens op een portaalsite visualiseren en kan de lokale verantwoordelijken in staat stellen om de kaarten ook handmatig van bijkomende informatie te
voorzien.

De overstromingskaart:
essentieel voor het waterbeleid.

Methodologie

> > >

De lage landen bij de zee
Vlaanderen heeft regelmatig te kampen met overstromingen. Die kunnen voor een deel worden verklaard door natuurlijke factoren. Maar ook menselijke ingrepen hebben een invloed
op het watersysteem. Wateroverlast en waterafvoer zijn voor dit gebied dan ook een belangrijk probleem met verstrekkende gevolgen. Enerzijds bestaat er een rechtstreeks gevaar
voor de bevolking, gekoppeld aan de mogelijke schade aan eigendommen en goederen.
Anderzijds veroorzaken overstromingen milieuvervuiling.  Met het nieuwe Vlaamse decreet
Integraal Waterbeleid is ook de “Watertoets” in Vlaanderen in voege getreden. Bij elke beslissing over een plan, programma of vergunning moet nu de bevoegde overheid nagaan of
er schade kan ontstaan aan het watersysteem. Zij mogen ingrepen met een schadelijk effect
weigeren of, indien de schade kan worden beperkt, moeten ze compenserende maatregelen
opleggen. Daarom is een goed inzicht in potentiële overstromingsgebieden van belang voor
de ruimtelijke ordening, met name voor het toekennen van bouwvergunningen. Het in kaart
brengen van overstromingen en de evolutie van de wateroverlast in Vlaanderen is dus een
essentieel gegeven om deze risicozones beter in kaart te brengen.

Als input voor het opvolgingssysteem werd gekozen voor radarbeelden. Door hun ontwerp  
kunnen radarsensoren immers accurate gegevens verzamelen ongeacht de weersomstandigheden. De storende invloed van bewolking is inderdaad het grootste probleem bij het verkrijgen van bruikbare aardobservatiegegevens voor overstromingsbewaking, omdat overstromingen veelal gepaard gaan met aanhoudend slecht weer.
Het operationele opvolgingssysteem gebruikt ENVISAT- en RADARSAT-beelden, waarbij overstromingsbeelden met referentiebeelden worden vergeleken. De overstroomde gebieden
worden in kaart gebracht met behulp van twee technieken: een actieve contour-berekeningstechniek en een objectgeoriënteerde classificatiemethode. De resultaten die via deze
twee technieken worden verkregen, worden samengevoegd om de minimale en maximale
omvang van de overstromingsgebieden te bepalen. Het eindresultaat kan beschikbaar worden
gesteld op de gratis raadpleegbare geografische website “Geo-Vlaanderen”.
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten

Resultaat

> > >

De eindproducten van het project – input en voorbewerking
van de radarbeelden (ruisvermindering), automatisch karteren
van overstroomde gebieden en weergave in de geografische
portaalsite – vormen samen een nuttig instrument voor water- en beleidsverantwoordelijken in Vlaanderen. Zij kunnen
hiermee risicogebieden immers op klein- en middenschalig
niveau beter inschatten, waardoor potentiële economische
schade van overstromingen kan worden ingeschat en dus ook
beperkt.

Overstromingen karteren
De Vlaamse wateradministratie beschikt al over computermodellen voor de belangrijkste
stromen in het gewest, waarmee overstromingen tot op zekere hoogte kunnen worden voorspeld. Ook bestaat er op dit moment al een databank met gegevens over natuurlijke en recent
overstroomde gebieden in Vlaanderen van 1998 tot en met 2000. Deze databank vormt een
belangrijk instrument voor gewestelijke planning en beleidsvorming over het watersysteem.
Er was evenwel nood aan een middel om deze “overstromingskaart” actueel te houden. Het
FLOODMAP-project kan deze leemte opvullen. Van februari 2003 tot maart 2004 heeft het
FLOODMAP-team een operationele, zo geautomatiseerd mogelijke procesketen ontwikkeld
waarin radar-satellietbeelden worden omgezet tot bruikbare, actuele en vlot beschikbare
overstromingskaarten op klein- en middenschalig niveau.
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Wateroverlast in Vlaanderen: hoe kunnen
we het inperken ?
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RUIMTELIJKE ORDENING

SPIDER

Informatie
op maat van de stad

Studiegebieden
Gent
Brussel
Luik
Satellietbeelden
QUICKBIRD
IKONOS
LANDSAT 7

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

> > >
3D-simulatie van impact van een
nieuw gebouw op het landschap.

Een nieuwe informatiebron: zeer hoge resolutie

30

- Toepassingen van satellietteledetectie definiëren die nuttig zijn voor besluitvorming op
lokaal en regionaal niveau.
- Methodes optimaliseren voor het inwinnen van ruimtelijke informatie over stedelijke gebieden, op basis van gegevens met hoge en zeer hoge resolutie (HR en ZHR), met behulp van
innoverende technieken voor beeldverwerking.
- De gedefinieerde toepassingen omzetten naar producten met toegevoegde waarde die
toegangelijk zijn via courante kanalen: CD-Rom, internet, enz.
- Organisatie van een grootschalige enquête om het potentieel gebruik van aardobservatiegegevens door lokale en regionale autoriteiten te bepalen.
- Ontwikkeling van digitale oppervlaktemodellen (Digital Surface Model of kortweg DSM) voor
stedelijke gebieden en evaluatie van de geometrische kwaliteit van de resultaten door ze te
vergelijken met oppervlaktemodellen bekomen via luchtfotografie.
- Definitie en validatie van automatische classificatiemethoden (per-pixel en per beeldobject)
om informatie in te winnen over de bodembedekking in een stedelijke omgeving op basis
van gegevens van ZHR-sensoren (QUICKBIRD, IKONOS).
- Ontwikkeling en validatie van multiresolutiemethoden om stedelijke bodembedekking op
een subpixel schaal in kaart te brengen, op basis van een combinatie van HR- en ZHR-gegevens.

Satellietobservatie vormt een ideale aanvulling op luchtfotografie. Ze maakt het mogelijk
om op regelmatige basis en in verschillende spectraalbanden grote gebieden te observeren.
Steeds meer satellieten hebben de mogelijkheid om beelden te registreren met een zeer
hoge resolutie, die de 50 cm benadert. Tot voor kort hadden alleen militairen toegang tot
deze beelden. Nu zijn ze ook beschikbaar voor burgerlijke en commerciële doeleinden. Beelden met een lagere resolutie, zoals deze van LANDSAT TM en SPOT HRV, schieten voor vele
toepassingen te kort, zeker in stedelijke gebieden. Zeer hoge resolutie beelden daarentegen
kunnen erg nuttig zijn voor het nemen van beslissingen op lokaal of regionaal niveau. Met het
gebruik van zeer hoge resolutie beelden opent er zich dan ook een nieuw toepassingsgebied
dat een antwoord geeft op de groeiende vraag naar topografische en thematische informatie
voor een beter beheer van verstedelijkte gebieden.

www.vub.ac.be/spider

Van onderzoek naar operationele toepassing

Coördinator

Partners

Het SPIDER-project steunde op de complementariteit van vijf onderzoeksgroepen die beslisten om voor dit project hun kennis en ervaring te bundelen. Naast expertise in het bewerken
en interpreteren van satellietgegevens, hadden sommige van de betrokkenen groepen ook
ervaring met stadsbeheer en ruimtelijke ordening van het stedelijk gebied. Omdat ze dicht
bij de lokale en regionale besturen van de bestudeerde agglomeraties staan, waren ze goed
geplaatst om precies te bepalen welke informatie nodig is. De ontwikkeling van  operationele toepassingen betrof heel precieze onderwerpen zoals: het verbeteren van informatieextractie uit zeer hoge resolutie satellietbeelden in een stedelijke omgeving, het opsporen
van belangrijke stedelijke veranderingen, de productie van driedimensionale gegevens over
bouwwerken en aanplantingen, de cartografie van het bodemgebruik en het gebruik van
beelden met hoge zowel als zeer hoge resolutie om ondoorlaatbare oppervlakken, die zo’n
belangrijke rol spelen bij overstromingen, gedetailleerd in kaart te brengen.
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Panchromatisch IKONOS beeld
(1 m resolutie) en afgeleide bodembedekkingskaart.

Federaal Wetenschapsbeleid

Het onderzoek heeft geleid tot een belangrijke methodologische vooruitgang in het ontwikkelen van digitale oppervlaktemodellen en georthorectifieerde beelden, het karteren van
bodembedekking op een subpixel schaal, het gedetailleerd in kaart brengen  van ondoorlaatbare oppervlakten en de detectie van veranderingen in het stedelijk milieu. Volgende
demonstratoren en prototypes werden ontwikkeld: digitale oppervlaktemodellen en geometrisch gecorrigeerde kleurenbeelden voor de steden Gent en Luik, inventarisaties van wijzigingen in de topografische gegevensbestanden op grote schaal (UrbIS, Brussel) op basis
van ZHR-satellietgegevens, gedetailleerde kaarten (op subpixel schaal) van het voorkomen
van ondoorlaatbare oppervlakken in Brussel en omgeving en evaluaties van de impact van
ondoorlaatbare zones op de afwatering in het stroombekken van de Woluwe.
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RUIMTELIJKE ORDENING

SUGRES
Voorbeeld van schaduwen in groene zones. Van links naar rechts: panchromatisch IKONOS beeld, infrarood kleurencomposiet en NDVI index.

De stadslongen
onderzocht

Studiegebieden
Brussel
Gent
Satellietbeelden
QUICKBIRD
IKONOS

Vergelijking van een IKONOS beeld

Een groen netwerk vlechten

met echte kleuren met een met valse

Het beheer van groene ruimten is een van de opdrachten van de gemeentelijke en regionale
overheden. Dit betekent dat ze bestaande ruimten onderhouden en herstellen, er nieuwe aanleggen en zorgen voor een evenwichtige verdeling van de ruimten zodat er een ‘groen netwerk’ ontstaat. De groene zones in het stedelijke gebied hebben immers heel wat belangrijke
functies: ecologische (verbetering van het stadsklimaat, buffer tegen de luchtvervuiling, behoud van de biodiversiteit, hydrologische functie), landschappelijke (ruimte creëren in de zeer
dichte bewoning), recreatieve en educatieve. Toezicht houden op deze ruimten vraagt echter
heel wat tijd en energie. Bovendien beschikken de gemeenten vaak niet over gedetailleerde
en actuele kaarten van de groene ruimten, terwijl ze wel een goed beeld hebben van het
wegennetwerk of van het voorkomen van bebouwing. Vandaar dat aardobservatie via satellieten, en meer in het bijzonder informatie-extractie uit zeer hoge resolutie satellietbeelden, zo
interessant is om toepassingen rond stedelijk groen te ontwikkelen. Dit toegepast onderzoek
werd uitgevoerd door drie wetenschappelijke teams in samenwerking met een privé onderneming die producten met toegevoegde waarde  wil ontwikkelen. De onderzoekers werkten
zeer nauw samen met betrokken instanties, met name de stad Gent en het Brussels Instituut
voor Milieubeheer dat belast is met het beheer van de groene ruimte in de hoofdstad.

kleuren voor de bepaling van groene
zones in Gent.

Vier onderzoeksrichtingen
In eerste instantie werden de databehoeften van de potentiële gebruikers betrokken bij stedelijk groenbeheer bepaald, via een grondige en systematisch enquête. Daaruit kwamen vier
onderzoeksrichtingen naar voor. Eerst werd een inventaris opgesteld van alle groene ruimten,
zowel de openbare als de particuliere (de bestaande inventarissen bevatten meestal niet de
privé-ruimten die nochtans belangrijk zijn voor het groene netwerk). Daarna werden voor alle
groene ruimten de aanwezige vegetatiezones afgebakend: het voorkomen van loofbomen en
naaldbomen, heesters, grasvelden, verbouwde oppervlakken, enz. In derde instantie werden
veranderingen gedetecteerd, dit wil zeggen het totstandkomen van nieuwe groene ruimten
of het verdwijnen ervan. Ten slotte werd een procedure uitgewerkt voor de monitoring van
de gezondheid van laanbomen. Via testprojecten in Gent en Brussel leverden de eerste drie
onderzoekspistes reeds uitstekende resultaten op. Zo werden er prototypes van producten
ontwikkeld waarvan de geautomatiseerde procedures het courante gebruik ervan vergemakkelijken.
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Geografische informatieproducten met toegevoegde waarde ontwikkelen op basis van hoge
resolutiesatellietbeelden, bestemd voor de beheerders van groene ruimten in de stedelijke
gebieden.
Er werd eerst een inventaris opgesteld van de behoeften van de potentiële gebruikers. Satellietbeelden met zeer hoge resolutie werden bewerkt via twee technieken: een classificatie
op basis van de informatie per pixel en een objectgeoriënteerde classificatie. Deze laatste
houdt niet alleen rekening met de kleuren, maar ook met de vorm, de textuur en de context
van de pixel. De classificaties werden verfijnd door middel van post-classificatie. De gebruikte
interface werd ontwikkeld in Java Advanced Imaging.
Er werden drie rapporten opgesteld. Het User requirements document omvat de resultaten van
de behoeftenstudie, uitgevoerd in een aantal steden en gemeenten verspreid over het land
(Brussel maakte het onderwerp uit van een grondiger studie), en van de beschikbaarheid van
geografische informatiesystemen en beheersplannen van groene ruimten. Deze studie maakte
het mogelijk de potentiële interesse in te schatten van de gebruikers voor de te ontwikkelen
producten. Een tweede rapport, het Product specifications document, beschrijft de gestandaardiseerde procedures die worden gebruikt voor de ontwikkeling van elk product.
Ten slotte beschrijft het Service design document SUGRESWEB, een interface voor het bestellen van de producten via het internet. Enerzijds wil SUGRESWEB de bewerkingsprocedures
die leiden tot de afgewerkte producten zo veel mogelijk automatiseren en anderzijds zich
harmonieus integreren in de grote Europese portaalsite, Service Support Environment, van het
Europees Ruimteagentschap.
De testprojecten in Gent en Brussel hebben geleid tot de volgende toepassingen: een inventaris
van de groene ruimten in delen van beide agglomeraties, een kartering van de verschillende
biologische levensvormen (loofbomen, naaldbomen, struiken, gras, verbouwde oppervlakken)
en een veranderingskaart voor Gent. De inventaris van de fytosanitaire staat van de laanbomen vergt een diepgaander onderzoek om tot bruikbare resultaten te komen.

www.gim.be > Products > Urban Green Products
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STUDIE VAN DE KUST

BELCOLOUR

De kleuren
van de zee

Studiegebieden
Belgische kust
Beelden
SeaWiFS
MERIS
MODIS
Hyperspectrale luchtopnames
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Doel van het BELCOLOUR-project is het verbeteren van de theoretische basis en software voor
de ontwikkeling van producten zoals de bepaling van zwevende deeltjes en chlorofyl van
kustwateren via teledetectiegegevens. Tevens worden nieuwe sensors uitgetest, de kwaliteit
van de producten geëvalueerd en toekomstige toepassingen voorbereid.

> > >

> >

op 16 juli 2006.

> >

De kleur van de zee wordt bepaald
door de samenstelling van het water,
met voornamelijk zwevende deeltjes
(TSM: Total Suspended Matter)
en fytoplankton pigmenten zoals
chlorofyl a (CHL). Een hydro-optisch
model wordt gebruikt om dit mathematisch uit te drukken en om satellietbeelden om te zetten in concentratiekaarten (CHL en TSM).

MERIS beeld van de Noordzee

Gegevens
vliegtuigobservatie

Satellietgegevens

Theorie

Beeldverwerking

> >

Atmosferische correctie.
Geometrische correctie.
Omzetten van reflectiegegevens
naar CHL- en TSM-kaarten.

Kaart van chlorofylconcentratie

> > > >
Kalibratie
Op zee worden waterstalen genomen
en geanalyseerd op onder andere optische eigenschappen zoals de
absorptiegraad van het fytoplankton of
de lichtreflectie van het water en om de
CHL- en TSM-concentratie te bepalen.
Deze metingen laten de kalibratie van
de ontwikkelde theoretische modellen
en de validatie van de aspecten van
de optische theorie toe.

Kaart van totale massa aan zwevende
deeltjes op basis van satellietbeelden.
CHL µg/l
TSM g/m3

0,1

1

10

100

Monstername op zee laat kalibratie
en validatie toe.

Resultaat

Parameters in troebel water meten
De kleur van water in diepe oceanen verandert bijna uitsluitend in functie van de chlorofylconcentratie, die bepaald wordt door het in het water zwevende fytoplankton. Voor dit soort
water is chlorofylschatting via spectrale reflectantie een gevestigde methode. Kustwateren
bevatten, naast fytoplankton, vaak ook opgeloste organische en niet-organische deeltjes
zoals sedimenten in suspensie afkomstig van rivieren en bodem. Die deeltjes beïnvloeden
de interactie van het water met het licht en dus ook het signaal dat door de satelliet wordt
opgevangen. Het bepalen van de afzonderlijke concentraties chlorofyl en opgeloste deeltjes
in dergelijke situaties is door het overlappen van de signalen heel wat moeilijker.
De toenemende interesse voor de kartering van chlorofyl- en sedimentconcentraties is te
verklaren door het aantal en de verscheidenheid aan toepassingen die mogelijks gebruik
kunnen maken van die informatie: ondermeer de detectie van algenbloei, de evaluatie en
opvolging van de eutrofiëring, het valideren van sedimenttransportmodellen...
De multidisciplinaire researchteams binnen het BELCOLOUR-project hebben zich geconcentreerd op de studie van de Belgische kust, maar de methodologie kan ook op kustzones
elders in de wereld worden toegepast.
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De kleur van de zee is meestal blauw of groen
maar kan ook wit, bruin of geel zijn... De kleur
van het water wordt immers niet alleen bepaald door de wisselwerking van licht met het
water als zodanig, maar ook met in het water aanwezige deeltjes, via weerkaatsings-,
absorptie- of verstrooiingsprocessen aan het
oppervlak, in de waterkolom of op de bodem.
De optische eigenschappen van algen, opgeloste organische stoffen en anorganische zwevende deeltjes – zand, slib, klei, enz. – kunnen
de waterkleur sterk beïnvloeden. Omgekeerd
kan via een nauwkeurige meting van de waterkleur (of meer precies van de spectrale reflectie van het water) met bijvoorbeeld een
satellietsensor de hoeveelheid van deze bestanddelen aan de hand van aangepaste mathematische modellen worden geraamd.

Producten

< < < > > >

De zee is niet altijd blauw

> >

op basis van satellietbeelden.

Gebruikers

Validatie
Reflectiemetingen gemaakt op zee
worden vergeleken met simultaan
verkregen teledetectiegegevens voor
het valideren van de kalibratie
en de gegevensverwerking
(vooral de atmosferische correctie).

De producten uit het project worden via een website voor de eindgebruikers beschikbaar
gesteld. Het gaat hier om kaarten van de oppervlaktetemperatuur van de Noordzee, en
concentratiekaarten voor chlorofyl a en totale massa zwevende deeltjes. Deze kaarten, die
worden afgeleid van gegevens verkregen met de satellietsensoren SeaWiFS, MERIS en MODIS, kunnen worden ingezet in toepassingen voor een groot aantal gebieden: havenbouw,
waterbouwkunde in kuststreken, kustvorming, oceanografisch onderzoek, computermodellen
voor ecosystemen, enz.
Meer specifieke producten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

www.mumm.ac.be/BELCOLOUR
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Het project had drie doelstellingen:
- Een eenvoudige procedure ontwikkelen voor de 2D kartering van gesuspendeerde slibconcentraties net onder het wateroppervlak door middel van aardobservatie.
- De procedure operationaliseren en automatiseren.
- De procedure en software implementeren bij de privé-partner.

© Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA)

Aardobservatie houdt
de Antwerpse haven toegankelijk

Studiegebieden
De Schelde in de buurt van
Antwerpen
Beelden
Gesimuleerde satellietbeelden
Hyperspectrale luchtopnames

Luchtopname van de haven
van Antwerpen.

De Antwerpse haven, motor van de Belgische economie
De haven van Antwerpen, de vierde grootste stukgoedhaven ter wereld en de grootste van
Europa, is een van de belangrijkste bronnen van onze welvaart. De haven biedt rechtstreeks
en onrechtstreeks werk aan meer dan 140  000 mensen, jaarlijks varen er 15  000 schepen in en
uit en wordt er 167 miljoen ton goederen verhandeld. De uitdaging voor de toekomst wordt
de haven toegankelijk te houden voor de steeds groter wordende containerschepen. Het permanent uitbaggeren van de vaargeulen in de Schelde is daarom een noodzaak.

Gehalte aan zwevende deeltjes in de

Gehalte aan zwevende deeltjes in de

Schelde om 07:58, 08:44 en 09:26 UTC

Schelde om 10:03, 10:36 en 10:55 UTC

(van beneden naar boven).

(van beneden naar boven).

- Verwerving van hyperspectrale vliegtuigbeelden en terreingegevens, tijdens de verschillende stadia in de getijdencyclus :
• 15 hyperspectrale beelden werden opgenomen in ongeveer 3 uur tijd. Deze beelden werden atmosferisch en geometrisch gecorrigeerd.
• Terreingegevens werden verzameld bij elke overpass van het vliegtuig. Ze bestonden uit
GPS metingen, turbiditeitsdata, in-situ spectrale reflectiemetingen en een groot aantal waterstalen. In het labo werden deze waterstalen geanalyseerd naar zwevende stof-concentratie, cholorfylconcentratie en optische eigenschappen (backscattering en absorptie). De
turbiditeitsmeters werden gekalibreerd a.h.v. een aantal waterstalen om zo de zwevende
stof-concentratie af te leiden.
- Alle veldgegevens van zwevende stof welke nagenoeg gelijktijdig met de vliegtuigopnames genomen zijn, werden gebruikt om een betrouwbaar empirisch algoritme op te stellen.
Dit algoritme relateert de concentratie aan zwevend sediment met de reflectantiewaarden
in de hyperspectrale beelden. Eens dit algoritme is opgesteld aan de hand van een beperkt
aantal waterstalen kan het toegepast worden op de ganse dataset van vliegtuigbeelden. Op
deze wijze werden kaarten gegenereerd die de variaties in slibconcentratie over de getijdencyclus weergeven in de beneden-Zeeschelde.
- In een tweede fase van het project werden gelijkaardige algoritmes opgesteld op basis van
gesimuleerde satellietbeelden.

Het eindproduct van het project is een gebruiksvriendelijke software voor het samenstellen
van kaarten van zwevende stof-concentraties op basis van aardobservatiegegevens. De informatie op deze kaarten kwam zeer goed overeen met de slibconcentraties gemeten tijdens
de getijdencyclus in het gebied van de beneden-Zeeschelde. De resultaten dragen bij tot de
verbetering van onze kennis van ruimtelijke en temporele verdeling van het slib in dit complexe stroomgebied. De kaarten van gesuspendeerde slibconcentraties sloten nauw aan bij
simulaties van slibtransportmodellen en troebelheidsmetingen over de hele waterdiepte.
De software wordt geïmplementeerd bij de privé-partner en kaarten van zwevende stofconcentratie kunnen worden gemaakt (voor een willekeurige locatie) op basis van observatiegegevens met een beperkt aantal watermonsters voor kalibratie. De software heeft een
gebruiksvriendelijke users interface. Er werd ook een handleiding met beschrijving van input,
output en gebruik bijgeleverd.

Efficient en milieuvriendelijk baggeren
Ook baggerwerken zijn vandaag onderworpen aan steeds strengere milieueisen. Ook kunnen de nodige onderhoudsvolumes beperkt worden door het baggerslib op een zo gunstig
mogelijke plaats te storten. Hiervoor zijn onder meer een goed inzicht in de bewegingen
en gedragingen van de slibconcentraties van belang, zowel in de tijd als in de ruimte. Als
studiegebied om deze problematiek te bestuderen koos het ORMES-project de Schelde omwille van zijn dynamische complexiteit. De privé-partner van het project, een studiebureau
dat onder andere advies verleent over waterbeheer en baggerwerken, heeft deze informatie
nodig. Het bedrijf gebruikt onder meer gegevens over fluctuaties in de troebelheid van het
Scheldewater om zo de optimale baggerlocatie te kunnen bepalen zodat het terugvloeien van
het slib naar de geulen en tijdok na het storten tot een minimum wordt beperkt. Aardobservatiegegevens, verkregen via sensoren in vliegtuigen tijdens de verschillende fasen van het
getij, zijn hiervoor uiterst geschikt. Dankzij het project beschikken de medewerkers van de
privé-partner nu over een software waarmee ze kaarten over slibconcentraties gemakkelijk
kunnen samenstellen.
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Een voorspellingsmodel voor
de visserij op het Tanganyikameer
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Naar een betere planning van de visvangst
Foto © Pierre-Denis Plisnier

Het Tanganyikameer is bijna zevenhonderd kilometer
lang en even groot als België. Voor de vier landen die
het omringen – DR Congo, Tanzania, Burundi en Zambia
– speelt het een zeer belangrijke socio-economische
rol. Het meer wordt sinds decennia druk bevist door
de dorpsgemeenschappen, sinds kort zelfs op semiindustriële schaal. Het is zeer gevoelig voor klimaatveranderingen en de productiviteit kent vrij belangrijke
schommelingen tussen de seizoenen en de jaren. Deze
worden onder meer vastgesteld tijdens El Niño, een
verschijnsel dat gekenmerkt wordt door hogere luchttemperaturen in het intertropische gebied. De veranderingen van de temperatuur van het wateroppervlak
en van de windsnelheden verstoren de watercirculatie,
wat een invloed heeft op de beschikbaarheid van voedingsstoffen en fytoplankton. Naast de cyclische variaties in de beviste soorten en de productiviteit, stelt
men sinds meer dan twintig jaar een vermindering
vast van de vangst van meerdere vissoorten. Dat vormt een bedreiging zowel voor de commerciële visvangst als voor de lokale bevolking. CLIMFISH heeft geprobeerd deze veranderingen beter te begrijpen en te bepalen in hoeverre ze te maken hebben met klimaatveranderingen dan
wel met toenemende menselijke druk. Het doel is hulpmiddelen voor voorspellingen over zes
maand te ontwikkelen die visserijverantwoordelijken moeten helpen toekomstige visvangsten
te plannen, maar die ook andere betrokkenen (vissers, handelaars, ontwikkelingsorganisaties)
zal informeren over de evolutie van een sector die vandaag meer dan 200 000 ton vis levert
aan meer dan een miljoen consumenten.

De impact bestuderen van de klimaatwijzingen op de visvangst in het Tanganyikameer, op
basis van een eco-hydrodynamisch model dat tijdens een vorig onderzoek werd ontwikkeld
en dat werd verbeterd dankzij een combinatie van in situ metingen en satellietgegevens.
- Meetcampagnes (meteorologische, limnologische, biologische en visstatistieken) van november 2004 tot september 2006, samen met de stations van Kigoma en Mpulungu.
- Productie van tijdreeksen van beelden met lage resolutie (1 km) over een periode van
drieëneenhalf jaar voor de karakterisering van de variabiliteit in ruimte en tijd van het oppervlaktewater, de concentratie van chlorofyl a en van de attenuatiecoëfficiënt van het water.
- Gebruik van deze gegevens om het eco-hydrodynamische model te verfijnen en te valideren.
Vergelijking van de resultaten van het model met de recente visstatistieken (2002-2006).
- Controle van de juistheid van het model door middel van historische gegevens (omgevingsdata en visvangst).
- Evaluatie van het model voor het opstellen van plausibele scenario’s voor de voorspelling
van de aanwezigheid van vis.

Dit project heeft samen met het voorafgaande CLIMLAKE project meer dan vier jaar aan meteorologische, limnologische en biologische gegevens verzameld. Tijdreeksen van MODIS en
AVHRR producten geven de oppervlaktetemperatuur (van 1985 tot 2006), de chlorofylconcentratie en de attenuatiecoëfficiënt (van 2004 tot 2006) van het water van het Tanganyikameer.
Er werd een correlatie gemaakt tussen de concentratie aan chlorofyl a en de attenuatiecoëfficiënt berekend via teledetectie en gemeten in de eufotische zone. Het eco-hydrodynamische model werd gevalideerd met behulp van veldstalen genomen in de stations van
Kigoma en Mpulungu. Voor de drie belangrijkste vissoorten van het meer
werden correlaties opgesteld tussen gegevens verkregen via satellietbeelden en de biologische gegevens en de visstatistieken. Het model voorspelt
de primaire productiviteit van het meer voor de huidige omstandigheden
van watercirculatie en zonneschijn, alsook voor de omstandigheden geleverd door algemene circulatiemodellen en dit om de klimatologische invloed te kunnen onderzoeken op het ecosysteem van het meer sinds 1970.
Er werden significante correlaties aangetoond tussen visserijstatistieken en
de resultaten van het model. Die statistieken bleken echter ook gecorreleerd met globale oceaangegevens, met name oppervlakte temperatuur en
De overvloed aan sardines in het zuidelijk deel van
atmosfeerdrukwaarden. Die beïnvloeden de lokale klimaatschommelingen
het meer is gelinkt aan de grote concentratie aan
die een grotere impact hebben op de visserij dan menselijke invloeden.
fytoplankton zoals gemeten aan de hand van satellietbeelden (mg chlorofyl a/m3).

www.geo.ulg.ac.be/cornet/climfish/
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Een model met meerdere inputs

–––––––––– Vangst van sardines

Het eco-hydrodynamische model dat tijdens een voorafgaand onderzoek werd ontwikkeld,
bevat een grote verscheidenheid aan gegevens die rekening houden met het klimaat, de hydrodynamica, de scheikundige samenstelling van het water en de groei van het plankton. Het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika heeft zich geassocieerd met drie universitaire teams
en twee lokale onderzoeksinstituten om dit voorspellingsmodel voor de visvangst te verbeteren. Satellietgegevens leverden informatie over de temperatuur van het wateroppervlak, de
concentratie van chlorofyl a en de attenuatiecoëfficiënt van het water en waren dan ook een
belangrijke aanvulling voor de veldstalen die regelmatig en zeer lokaal worden genomen.
Het model maakt het mogelijk de planktonproductie te simuleren voor de gegeven klimatologische omstandigheden. De resultaten van het model worden statistisch geanalyseerd ten
opzichte van waarnemingen zoals de relatieve overvloed van de diverse vissoorten. Op die
manier wordt het model verder verfijnd zodat kan worden onderzocht of het inderdaad het
betrouwbaarste hulpmiddel is voor de voorspelling van de visvangst en om de exploitatie van
de florerende vissoort te optimaliseren door de juiste keuze van visnetten, van bewarings- en
verpakkingsmethoden, van transport- en distributiesystemen, enz.

–––––––––– Gemiddelde luchttemperatuur
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ming sinds 1976 met de warme jaren
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ASARTECH

Radarbeeldvorming kent
permanente vooruitgang

Studiegebieden
Niet van toepassing
Satellietbeelden
Spotlight SAR-gegevens
van de SIR-C radar

Beelden voor en na ruisonderdrukking.

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Fysica van de SAR: in eerste instantie heeft het team de bestaande POLSCAT-code opnieuw
bekeken en verbeterd, zowel op praktisch vlak (codering van de gegevens, oppoetsen van de
code) als op theoretisch vlak (toevoeging van een discrete statistiek voor de beschrijving van
de stammen, de takken, de bladeren). De volgende stap bestond erin de code te valideren en
er uitbreidingen aan toe te voegen die een realistischer modellering van de natuurelementen
mogelijk maken. Ten slotte werd een gevoeligheidsanalyse van het model uitgevoerd aan de
hand van een aantal inputparameters, met name terreingegevens verkregen via het project
Development of SAR Inversion Algorithms for Land Applications dat werd gefinancierd door
de Europese ruimteorganisatie. Deze taak werd voortgezet in het PolInSar-project, dat ook
gefinancierd wordt door het STEREO-programma.
Voorbehandeling : de specificiteiten en knelpunten van de Spotlight-behandeling werden
bepaald (noodzaak van een hoge digitale precisie in de berekeningen, van interpolaties,
van herbemonstering), wat garant staat voor een deskundige aanpak bij toekomstige activiteiten.
Nabehandeling: een noodzakelijke voorwaarde voor de automatische interpretatie van de
SAR-beelden is de filtering van de speckle-ruis die inherent is aan elk coherent beeldsysteem.
De vele filters die vandaag beschikbaar zijn, bewaren niet altijd de details van het beeld,
vooral van precies afgebakende doelen. Een originele en snelle filter, gebaseerd op wavelets,
werd daartoe ontwikkeld en gevalideerd. Er werd een hulpmiddel voor randdetectie ontwikkeld. De automatische registratie van SAR beelden met vectoriële ruimtelijke gegevens, wat
een beperkende stap is bij de integratie van teledetectiegegevens in een operationele omgeving, werd ook aangepakt. Ten slotte werd een origineel algoritme voor de gecontroleerde
classificatie van de SAR meerkanalengegevens ontwikkeld en toegepast voor humanitaire
ontmijning.

Sommige van de sensoren die voor teledetectie gebruikt worden, zijn passief, wat wil zeggen dat ze de zonne-energie opvangen die door het aardoppervlak teruggekaatst wordt.
Andere, zoals de radar, zijn dan weer actief: ze zenden zelf een elektromagnetisch signaal
uit dat het aardoppervlak bestraalt en meten dan de echo die het doelwit terugkaatst. Radar
heeft daarom enkele belangrijk voordelen: hij heeft geen zonlicht nodig en werkt dus ook ’s
nachts en hij zendt golven uit (in de microgolfband) die doorheen wolken dringen zodat het
weer geen invloed heeft op de kwaliteit van de observaties. Radar en optische beeldvorming
vullen elkaar aan en beiden maken de evolutie naar een alsmaar nauwkeurigere ruimtelijke
resolutie door. Dat is met name het geval met beelden van de Spotlight SAR, een radar met
synthetische apertuur (Synthetic Aperture Radar) waarvan de stralenbundel permanent op
het doelgebied staat gericht. Dat vergroot de integratietijd en maakt het mogelijk gegevens
te verwerven met een resolutie die kleiner is dan een meter.

Belgische expertise voor de geavanceerde behandeling van SAR-gegevens

Project ASARTECH

Voorbeeld van resultaat van lijndetectie.

Federaal Wetenschapsbeleid

Nabehandeling
- Ruisonderdrukking in de SAR-beelden.
- Behandeling op intermediair niveau.
- Registratie van beelden.
- Detectie van veranderingen.
- Validatie en evaluatie van de resultaten.

> > >

Radar met zeer hoge resolutie
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SAR-fysica
- Testen en verbeteren van de POLSCAT-code ontwikkeld door de UCL.
- Valideren en vervolledigen van de POLSCAT-code.
- Analyse van de gevoeligheid.

Voorbehandeling
- Theorie van de Spotlight SAR-behandeling:
		 • Vergelijking van de gegevensverwerving in SAR Spotlight
			 modus en puntresponsfuncties (Point Target Response).
		 • Beeldreconstructievergelijking voor in SAR Spotlight modus
			 en algoritme.
		 • Keuze van het algoritme.
- Implementatie van het gekozen algoritme. Concept en codering
van de processor.
- Validatie van de processor:
		 Op de gesimuleerde gegevens.
		 Op de reële ruwe gegevens afkomstig van de SIR-C radar.

Resultaat

De partners van dit project hebben zich tot taak gesteld bruikbare informatie te halen uit de
ruwe gegevens die dit vrij nieuwe instrument levert. Voor de klassieke SAR (met resolutie
van 10 tot 100 m) zijn er verwerkingstechnieken die hun waarde al bewezen hebben, maar
voor de beelden van de Spotlight Radar moet de wetenschappelijke gemeenschap nog een
verwerkingsmodel op punt stellen. Het doel van het project was dan ook Belgische expertise
op dat vlak te ontwikkelen. Daarbij wilden de onderzoeksgroepen vooruitgang boeken op drie
specifieke gebieden. Ten eerste, de fysica van de SAR, dat wil zeggen de wiskundige modellering van de interacties van de radarstralen met verschillende types doelen (naakte grond,
vegetatie, bossen). Ten tweede, de voorbehandeling of de reconstructie van beelden op basis
van de ruwe onbegrijpbare gegevens die het instrument levert. Ten slotte, de nabehandeling, die hoogkwalitatieve producten moet opleveren geschikt voor gebruik in Geografische
Informatiesystemen (GIS), en dit door het verminderen van de ruis die het beeld verstoort,
door het verbeteren van de vormherkenning, of via de detectie van veranderingen. Deze
vooruitgang in de theorie en de methodologie is een noodzakelijke voorafgaande stap om
de knowhow te verbreden en de mogelijkheden van deze gegevensverwervingsmethode zo
goed mogelijk te benutten.

Geavanceerde technieken ontwikkelen en valideren voor de voor- en nabehandeling van SAR
(Synthetic Aperture Radar/Radar met synthetische apertuur) teledetectiegevens in Spotlight
modus.
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POLINSAR

Informatie
in drie dimensies

Studiegebieden
Testlocatie Oberpfaffenhofen,
Duitsland
Testlocatie Glinska Poljana,
Kroatië
Beelden
Interferometrische polarimetrische E-SAR paren
(banden L en P) van de DLR
Synthetische interferometrische
polarimetrische gegevens van
JRC/ISPRA
Daedalus luchtbeelden

Doelstelling

> > >

Methodologie

> > >

Resultaat

> > >

De polarimetrische SAR interferometer
De traditionele verwerking van beelden gemaakt door een radar met synthetische apertuur
(Synthetic Aperture Radar - SAR) steunt vooral op de intensiteit van de teruggekaatste echo.
Een rustig wateroppervlak bijvoorbeeld ziet er zwart uit, omdat de golf die het oppervlak bereikt terugkaatst in de tegenovergestelde richting en er geen enkele signaal terugkeert naar
de sensor. Recente ontwikkelingen op het gebied van polarimetrische interferometrie (Polarimetric SAR Interferometry - PolInSAR) zorgen voor beduidend meer informatie. PolInSAR
houdt rekening met twee andere informatiekanalen die worden meegevoerd met het radarbeeld, met name de polarisatie en de fase. De terugverstrooiing door een plantendek hangt
af van de staat van de polarisatie (richting van de trilling van het elektrisch veld) van de invallende golf. De depolarisatie van de teruggekaatste golf ten opzichte van de invallende golf,
het studieonderwerp van de polarimetrie (Polarimetric SAR – PolSAR) geeft dus informatie
over de interactiemechanismen van de golf met het oppervlak. De interferometrie (Interferometric SAR – InSAR) van zijn kant, verwerkt de informatie vervat in de faseverschuiving tussen
de uitgezonden en de terugkerende golf, door zich te baseren op twee beelden van eenzelfde
zone. Omdat een van de oorzaken van de faseverschuiving de hoogte van de objecten is,
maakt de interferometrie het mogelijk nauwkeurige informatie te vergaren over de hoogte
van het terrein. De combinatie van interferometrie en polarimetrie, het onderwerp van het
PolInSAR-project, biedt informatie over de verticale verdeling van de diffusiemechanismen.
Het resultaat van een PolInSAR-behandeling van een scène is dan ook een driedimensionaal
beeld. Toegepast op gebieden met plantengroei, kan deze techniek gebruikt worden om
omgevingsparameters in te schatten – bijvoorbeeld de biomassa – die uiterst belangrijk zijn
voor het inzicht in en het beheer van de klimaatveranderingen.

Knowhow ontwikkelen op het gebied van polarimetrische SAR interferometrie (PolInSAR);
introductie van polarimetrische technieken bij toepassingen van SAR-interferometrie met het
oog op een verhoogde gevoeligheid bij voor het bepalen van de verticale distributie van de
diffusiemechanismen. Dit geeft de mogelijkheid om de driedimensionale structuur van een
plantenbedekking te onderzoeken via het gebruik van een polarimetrische SAR.
PolInSAR-verwerking:
- Theorie van de PolInSAR-techniek (studie van literatuur, algoritme en kalibratieproblemen).
- Ontwikkeling en codering van de processor.
- Selectie van de testgegevens.
- Test van de processor op deze gegevens.
- Overdracht van de resultaten naar de teams die bezig zijn met modellering en fusie.
PolInSAR-fysica:
- Literatuurstudie.
- Analyse van de polarisatiestaten en van het coherente model.
- Decompositie van de diffusiemechanismen.
Fusie: Haalbaarheidsstudie
- Van de classificatie van het bodemgebruik.
- Van de detectie van interessante objecten.
Mogelijkheden van de PolInSAR-techniek bij teledetectie.
Er werd een nieuwe processor – PolInSAR genaamd – ontwikkeld, toegepast en gevalideerd
in het CSL, die de POLSARPRO-processor van de ESA als voorbeeld nam (en dikwijls bijdroeg
tot verbeteringen ervan). De PolInSAR-processor levert de drie geoptimaliseerde coherenties.
Volgens de keuze van de gebruiker levert hij ook de drie overeenstemmende geoptimaliseerde interferogrammen, de H-A-alfa splitsing van elke polarimetrische gegevensverzameling en
ook de beelden met HH, VV en XX amplitude.
Er werd een verbeterde versie van het radiatieve polarimetrische transfermodel van de UCL,
POLSCAT, ontwikkeld alsook van de overeenstemmende code, om de informatie van interferometrische coherentie te integreren. De validering
gebeurde door gebruik te maken van de JRC/ISPRA-gegevens en van de
interferometrische polarimetrische resultaten afkomstig van de nieuwe PolInSAR-processor.
Voor de twee fusiemethoden, is de algemene precisie van elk van de samengevoegde series beter dan de precisie van de afzonderlijke series. Het
project heeft kunnen bevestigen dat:
- De gefuseerde karakteristieken van de verschillende SAR-frequenties complementair zijn en geschikt zijn voor de classificatie van het bodemgebruik.
- De PolInSAR-karakteristieken complementair zijn aan de PolSAR-informatie
en essentieel om een nauwkeurige classificatie te bieden van de verschillende types van bodemgebruik zoals bouwwerken, wateroppervlakken, bossen,
gewassen en bewerkte gronden.
- De optische gegevens zijn een aanvullende informatie voor de SAR-gegevens, maar ze zijn niet noodzakelijk voor het opstellen van een nauwkeurige
classificatie van het bodemgebruik.

Specifieke mogelijkheden
Deze pluridisciplinaire samenwerking tussen meerdere onderzoeksteams samenbracht, heeft
het mogelijk gemaakt de Belgische expertise terzake te ontwikkelen en zorgde zowel voor
theoretische als voor technologische verbeteringen. Op het eind van het onderzoek werd
tijdens een vergadering met de potentiële gebruikers die deel uitmaken van het stuurcomité
van het project, van gedachten gewisseld over de mogelijke toepassingen van de PolInSARtechniek bij teledetectie. Er werd aangetoond dat de PolInSAR-techniek interessante mogelijkheden biedt op het gebied van crisisbeheer, humanitaire ontmijning en landbouw, hoewel
er voor deze laatste toepassing nog vooruitgang nodig is op het vlak van modellering, vooral
bij het bepalen van de bodemvochtigheid. De vereisten van deze drie toepassingsdomeinen
werden vergeleken met de specifieke kenmerken van de PolInSAR-producten, om de gebruikers de meest geschikte producten te kunnen aanbieden.
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HYPERTEACH

Hyperspectrale beeldvorming,
een technologische uitdaging
Gegevens afkomstig van aardobservatiesatellieten vertonen grote verschillen naargelang de
gebruikte sensoren. De zogenaamde panchromatische gegevens ontstaan uit de registratie
van de door het aardoppervlak weerkaatste straling in een interval dat alle golflengten van
het zichtbare gebied omvat. De veel rijkere multispectrale gegevens worden verkregen via
simultane registratie van hetzelfde beeld in 3 tot 10 spectrale banden, die niet noodzakelijk
aan elkaar grenzen en zich doorgaans situeren in het gebied van het zichtbare, het nabij
infrarood, het middelinfrarood en het thermisch infrarood.
Met de “hyperspectrale” sensoren wordt een grote kwantitatieve sprong voorwaarts gemaakt. Deze kunnen namelijk simultaan in honderden zeer smalle (in de orde van enkele
nm) en vaak aaneengrenzende spectrale banden gegevens registreren, waardoor ze de spectrale eigenschappen van de waargenomen elementen zeer gedetailleerd weergeven, en dit
voor grote observatiezones. In het onderhavig deel van het elektromagnetische spectrum is
de continue signatuur van elk element beschikbaar, in plaats van afzonderlijke meetpunten
of ruwe gemiddelden. Deze fijne spectrale signatuur geeft beter het spectrale gedrag van de
geobserveerde elementen weer en maakt het mogelijk de objecten nauwkeuriger te identificeren en te onderscheiden.

s

Om gebruik van gegevens verzameld met

			
Pixel continuous spectrum

opleiding over hyperspectrale beeldvorming
en het bijbehorende lesmateriaal. Deze
training is bedoeld voor onderzoekers die
te maken krijgen met deze nog jonge technologie en milieubeheerders die ze moeten
toepassen in toekomstige projecten, en bestaat uit een theoretisch deel en praktische
oefeningen, waarbinnen de thema’s water,

Hyperspectral data cube

geologie en biodiversiteit aan bod komen.
De opleiding vond in 2005 plaats in België

				

Ongeëvenaarde nauwkeurigheid
Elke pixel van een hyperspectraal beeld
bevat een schat aan informatie over de
spectrale respons van de waargenomen
objecten in grote delen van het elektromagnetische spectrum. Dit laat toe
om een hele reeks bio-geofysische en
biochemische variabelen met een nooit
geziene nauwkeurigheid in te schatten.
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Hyperspectrale beeldvorming is dus een
nuttig hulpmiddel voor een beter begrip van atmosferische, hydrologische en geologische
verschijnselen en voor een betere monitoring van de vegetatie of de bodemsamenstelling.
Enkele van de vele toepassingen - waarvan sommige reeds operationeel - zijn geologische en
mijnbouwprospectie, bepaling van de vervuilingsgraad en eutrofiëring van oppervlakte-wateren, monitoring van sedimentconcentraties en –bewegingen in estuaria en havens, monitoring
van de samenstelling van de vegetatie, evaluatie van de gezondheidstoestand van bomen,
opsporing van het tekort of teveel aan stikstof in belangrijke teelten, bepaling van het gehalte
aan organisch materiaal en de erosiegevoeligheid van de bodem.
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(40 deelnemers), in 2006 in Indonesië (40

						

Wavelength

deelnemers) en in Turkije (80 deelnemers),
en in 2007 in Zuid-Afrika (100 deelnemers).
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- TAP, VITO
Eigenschappen van de gebruikte instrumenten tijdens de 4 hyperspectrale campagnes
De vliegende spectroradiometer APEX

spectraalgamma

aantal banden

ruimtelijke resolutie

de Europese Ruimtevaartorganisatie
(ESA) ontwikkeld is als instrument
voor de kalibratie en validatie van
een toekomstig hyperspectraal beeldinstrument aan boord van een satelliet, registreert gegevens in 300
spectraalbanden die het golflengtespectrum tussen 380 en 2500 nm bestrijken, met een grondresolutie van

http://cvblocal.vgt.vito.be/

- SADL, K.U.Leuven
- MUMM

(Airborne Prism Experiment) die voor

2 tot 5 m.

Hyperspectrale technologie

Partners
- Africa Museum

Deze nieuwe techniek onder de knie krijgen
Gezien de aard van de hyperspectrale gegevens, is de hoeveelheid informatie die moet
opgeslagen en verwerkt worden gigantisch. Er is dus een veel grotere rekencapaciteit nodig
om de ruwe gegevens te classificeren en heel het beeldverwerkings- en -analyseproces moet
worden herzien. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor zowel het fundamentele als het
toegepaste onderzoek. Met de steun van het STEREO-programma en het PRODEX-programma
van de ESA, nam dit onderzoeksdomein sinds 2002 een concrete vorm aan door de organisatie van vier campagnes voor de acquisitie van hyperspectrale gegevens met behulp van
verschillende instrumenten aan boord van vliegtuigen. Naast deze vliegcampagnes financierde het STEREO-programma ook kleine wetenschappelijke projecten waarmee Belgische
onderzoekers in samenwerking met internationale partners de techniek konden bestuderen
en een know-how konden verwerven. Wetenschapsbeleid vertrouwde de organisatie van de
luchtcampagnes en de eerste verwerking, distributie en archivering van de gegevens toe aan
de VITO. Dit onderzoeksinstituut maakt eveneens deel uit van een Belgisch-Zwitsers consortium dat voor ESA de APEX beeldspectrometer ontwikkelt (zie kader).
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dersteunen, financierde het Federaal Wetenschapsbeleid de ontwikkeling van een
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behulp van instrumenten als APEX te on-

					

CASI-2
SASI
ATM
HyMap
		
		
AHS160
		
		
		
		
APEX

0,400 — 0,950 µm
0,850 — 2,500 µm
8,5 — 13
µm
0,450 — 2,500 µm
3—5
µm
8 — 12
µm
0,430 — 1,030 µm
1,550 — 1,750 µm
1,994 — 2,540 µm
3,300 — 5,400 µm
8,200 — 12,700 µm
0,380 — 2,500 µm

(1) Afhankelijk

288
160
1
126

kanalen
kanalen
kanaal
kanalen

0,6 — 6 m
0,5 — 10 m
1,5 — 7,5 m (1)
4 — 10 m

80 kanalen

2,5 — 10 m

300 kanalen

2—5

http://hyperteach.vgt.vito.be
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van de vlieghoogte.

Vis

Zichtbaar

NIR

Nabij-infrarood

SWIR

Kortegolf-infrarood

MWIR

Middengolf-infrarood

LWIR

Langegolf-infrarood

Bron : http://www.space.gc.ca/asc/fr/satellites/hyper_brochure. asp
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Enorme
hoeveelheden
gegevens

HYPERCRUNCH

HYPERWAVE

HYPERPEACH

Precisielandbouw en
-beeldvorming

GRASS

De recente ontwikkeling van hyper-

Gegevensextractie verbeteren

Algoritmen toepassen en toetsen

Perzikbomen onder de hyper-

De landbouw houdt zich tegenwoor-

Weiland in observatie

De hoge spectrale resolutie die inherent is

HYPERWAVE heeft tot doel de algoritmen

spectrale loep

aan hyperspectrale teledetectie, levert een

die ontwikkeld werden in het kader van

De modellering van de groeiprocessen

enorme hoeveelheid gegevens op. Het is

het HYPERCRUNCH project te valideren en

van fruitbomen zou moeten kunnen

dus nodig om tot een betere informatie-

toe te passen. HYPERCRUNCH ontwikkelde

leiden tot betrouwbare monitorings-

extractie (data mining) uit de hyperspec-

een prototype toolbox voor het gebruik van

instrumenten die onmisbaar zijn voor

trale gegevenskubussen te komen. In een

deze algoritmen ongeacht de bestudeerde

een doeltreffend beheer van dit soort

eerste fase onderzocht het project hoe een

thema’s. Om het prototype te testen en te

intensieve teelt. In deze context be-

beperkt aantal relevante banden kunnen

valideren, kreeg het een groot aantal hyper-

studeerde het project de biochemische

worden geselecteerd voor een specifieke

spectrale gegevenskubussen voorgescho-

parameters in de bladeren van de per-

toepassing, zonder verlies van essentiële

teld afkomstig van verschillende sensoren,

zikboom, en meer bepaald het tekort

informatie.

voor een waaier van toepassingen. Hiervoor

aan ijzer, dat de plantengroei verstoort

In een tweede fase werden acquisitieproto-

werden de gegevens en de expertise ge-

en de kwaliteit en kwantiteit van de op-

collen uitgewerkt om het classificatievermo-

bruikt van andere STEREO projecten en van

brengst vermindert.

gen te verbeteren. De wiskundige algorit-

VITO onderzoek. De algoritmen die aanvan-

In de omgeving van het Spaanse Zara-

men werden zo onafhankelijk mogelijk van

kelijk ontwikkeld werden voor het ecosys-

goza kregen bijna tweehonderd perzik-

de toepassingen en sensorspecificaties uit-

teem van boomgaarden, werden nu onder

bomen ijzer toegediend in verschillen-

gewerkt, zodat ze konden worden geïmple-

andere geïmplementeerd voor de analyse

de doseringen, waarna hyperspectrale

menteerd in operationele gegevensverwer-

van aquatische milieus en duinvegetatie. Dit

metingen van de reflectantie werden

kingsketens, bijvoorbeeld in de toekomstige

laatste onderzoek maakte het mogelijk een

uitgevoerd op het blad zelf en op de

gegevensketen van de APEX-sensor.

kaart van de duinvegetatie voor de Belgis-

kruin, door middel van veldmetingen

De eindproducten van het onderzoek, die

che kust op te maken (HYPERKART-project).

en hyperspectrale metingen vanuit de

spectrale sensoren brengt de noodzaak met zich mee om een belangrijk onderzoeksdomein te verkennen:
het uitwerken van methodes om de
enorme hoeveelheden aan gegevens
te verwerken die worden voortgebracht door deze observatietechniek.
Twee grote projecten spitsten zich
hierop toe. Voor de interpretatie van
de beelden konden de betrokken
onderzoeksgroepen hun complementaire expertises op het vlak
van gegevensverwerking, classificatietechnieken en post-classificatie

ter beschikking van de wetenschappelijke

lucht. Deze meervoudige benadering

wereld worden gesteld, zijn de gegevensre-

Coördinator

bood de mogelijkheid de klassieke

ductietechnieken en de wiskundige algorit-

- TAP, VITO

vegetatie-indicatoren te testen en met

men. Het onderzochte toepassingsgebied is

Partners

succes nieuwe robuuste indicatoren te

de precisielandbouw, en meer bepaald de

- MUMM

genereren om onregelmatigheden in de

monitoring van stressfactoren (meeldauw,

- Visie Lab, UA

groei op te sporen en te kwantificeren.

stikstoftekort) in boomgaarden van de ap-

- Afdeling M3-BIORES, K.U.Leuven

Het bleek mogelijk om op basis van de

pelvariëteiten Jonagold en Golden Delicious.

Weilanden vormen een belangrijk ele-

dig niet enkel meer bezig met pro-

bouwlandschap. Sinds enige tijd wordt

ductie maar ook met beperking van

tie aan chlorofyl a en b in de bladeren

Coördinator

te bepalen. Voorts maken de nieuwe

PEACH-project levert een concrete

- TAP, VITO

indicatoren het mogelijk wijzigingen in

Partners

de chlorofylconcentratie waar te nemen

toepassing van dit onderzoek.

- Visie Lab, UA

voordat dit zichtbaar is met het blote

- Afdeling M3-BIORES, K.U.Leuven

oog, bijvoorbeeld in geval van de afna-

teledetectie gebruikt om landbouwarealen
te controleren, maar tot nog toe was de

impact op het milieu, de bescherming

spectrale resolutie te laag om ecologische
studies of de monitoring van semi-natuur-

en het voortbestaan van het platte-

lijke weilanden te overwegen. Het project
onderzocht in Belgisch Lotharingen hoe de

land. In het kader van de agromilieu-

gegevens van de CASI- en SASI-sensoren
kunnen worden gebruikt om een continue

maatregelen vereist de monitoring

monitoring in ruimte en tijd van weilandkarakteristieken mogelijk te maken. Het vond

van percelen specifieke beheers-

verbanden tussen de fysisch-chemische parameters van de weilanden en verschillende

instrumenten. De informatie kan

spectrale componenten zoals de reflectantiecurve R(λ), de spectrale indices, de eerste

worden verzameld door middel van

afgeleide van R(λ) om bijvoorbeeld de helling te bepalen in de “red edge” zone (het

systematische waarnemingen op het

buigingspunt op de grens tussen rood en
het nabij-infrarood dat wordt gekenmerkt

terrein en laboratoriumanalyses. Maar

door een sterke verhoging van de reflectantie bij planten). Dit maakt het mogelijk

deze manier van werken blijft duur

een onderscheid te maken tussen soorten
weiland (graasweiden, maaiweiden, enz.).

en omslachtig, met name vanwege

De verstrekte gegevens bieden ook informatie over de kwaliteit van de vegetatie

de verschillen tussen de percelen

hyperspectrale gegevens de concentra-

behandeling benutten. Het HYPER-

ment van het regionale en nationale land-

(energiewaarden, enz.) wat van belang is
voor de schatting van de potentiële gras-

onderling en binnen één en hetzelfde

productie, een zeer belangrijk element voor
landbouwbedrijven.

perceel. De detailanalyse die mogelijk
Coördinator

is met hyperspectrale teledetectie

- Biométrie, Gestion des données
et Agrométéorologie, CRA-W

me van dit pigment door ijzertekort.

opent veelbelovende perspectieven

Coördinator

voor wat men precisielandbouw

- Afdeling M3-BIORES, K.U.Leuven

Partners

noemt, dit wil zeggen het

- Visie Lab, UA
- TAP, VITO

toedienen van de juiste dosis

- Instituto de Agricultura Sostenible,
Spanje

op de juiste plaats en het juiste

- Estación Experimental Aula Dei, Spanje

moment.
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HYNIM
Tekort of teveel aan meststof
Een

helaas

veelvoorkomend

Een instrument
voor
bodemkunde

EROCROP

Hyperspectrale beeldvorming lijkt

Erosie en productiviteit

Het organische materiaal

Gewasopbrengst is afhankelijk van ver-

van de bodem bepalen

schillende bodemkenmerken, zoals het ver-

Het gehalte aan organisch materiaal in de bo-

mogen om water vast te houden, het ge-

dem (OMB) is een zeer belangrijke productie-

halte aan nutriënten en organisch materiaal.

factor, maar moeilijk te bepalen vanwege de

Bodemerosie heeft een negatieve invloed

grote ruimtelijke verschillen. Bovendien maakt

op deze kenmerken aan en kan dus een in-

de complexiteit van het bodemsysteem de

direct effect hebben op de landbouwproduc-

evaluatie van zijn eigenschappen heel lastig,

tiviteit. In welke mate dragen erosieproces-

zelfs onder laboratoriumomstandigheden. In

sen bij tot de ruimtelijke verschillen van de

dit project werd in een landbouwzone in het

bodemkenmerken en dus tot de verschillen

zuiden van België onderzocht in welke mate

in rendement? Dit is nog niet duidelijk, met

hyperspectrale teledetectie kan worden ingezet

name op regionale schaal. Op basis van de

om het organische materiaal in het bodemop-

gegevens die werden verzameld door de

pervlak te meten op basis van CASI-2 en SASI

HyMap-sensor voor het Hageland, trachtte

gegevens. Het gecombineerde gebruik van bei-

het project een correlatie te vinden tussen

de sensoren verruimt het beschikbare spectrale

bodemerosie en productiviteit van de land-

gamma en maakt een betrouwbaarder model

bouwgronden, aangezien een band tussen

voor de bepaling van het OMB mogelijk. Er wer-

deze twee parameters al werd aangetoond.

den onweerlegbare correlaties vastgesteld tus-

Aangezien met de gebruikte techniek geen

sen enerzijds het gehalte aan OMB, met behulp

duidelijke correlatie kon worden vastgesteld,

van laboratoriumanalyses van terreinmonsters,

is voortgezet onderzoek nodig.

en anderzijds de hyperspectrale signatuur van

Organische koolstof in de bodem

toonden aan dat voor dit soort studie

de geobserveerde kale landbouwgrond.

De organische koolstof in de bodem

een spectrale ijking moet worden ont-

(OKB), die hoofdzakelijk afkomstig is

wikkeld op regionaal niveau, die bruik-

Coördinator

van plantaardig afvalmateriaal, vormt

baar is voor alle bodemsoorten van een

- Département des Sciences et Gestion

een van de belangrijkste reservoirs in de

zelfde fysiografische regio.

probleem

vormt het teveel aan meststof

dat niet

zeer veelbelovend voor onderzoek

wordt opgenomen door de planten en dat
infiltreert in de bodem, waar het een risico

en toepassingen op het gebied

vormt voor grond- en oppervlaktewater, en
uiteindelijk ook de zee. Stranden overspoeld

van bodemkunde. Informatie

met algen zijn hiervan het droevige bewijs.
Anderzijds kan een tekort aan stikstof het

verzamelen over de oppervlakte-

rendement doen dalen en de vruchtbaarheid
van de bodem op lange termijn aantasten.

eigenschappen en samenstelling

Dankzij de grote flexibiliteit in de keuze van
de golflengten van de HyMap-sensor, kan

(mineralen, organisch materiaal,

hyperspectrale beeldvorming een belangrijk
hulpmiddel zijn bij de opsporing van perce-

vochtigheid) van bodems, ano-

len of delen van percelen die onvoldoende
bemest zijn. Er werden vijf relevante spec-

malieën aantonen die wijzen op

traalbanden gekozen in het groene, het rode
en het nabij-infrarode gebied. Verschillende

vervuiling (zie thema “Opsporing

combinaties van deze banden werden getest op de mogelijkheid om informatie te

van industriële verontreiniging”)

verstrekken over het stikstofgehalte. Op die
manier werden bemoedigende resultaten

of erosiegevoeligheid: dit zijn enCoördinator

verkregen voor het uitwerken van agromilieu-indicatoren, met name om maïsvelden

kele van de doelstellingen die de

- Onderzoeksgroep Fysische
en Regionale Geografie, K.U.Leuven

op te sporen die een abnormale reflectantie
vertonen die zou kunnen worden verklaard

onderzoekers nastreven die zich

door een teveel of net een tekort aan stikstofhoudende meststoffen.

bezighouden met het complexe

Coördinator

bodemsysteem. Een bijkomend

Partners

organismen in de bodem het gebonden

Coördinator

koolstof afbreken vormt dit een moge-

- Département de Géologie

argument voor een regelma-

Partners

tig gebruik van hyperspectrale

lijke bron van CO 2-emissie in de atmo-

gegevens is de gevoelige afname

Gabriel Lippmann, Luxemburg

van het aantal monsternames op

et de Géographie, UCL

sfeer. Deze uitstoot van CO 2 is moeilijk

Partners

te becijferen, net als het omgekeerde

- Département des Sciences et Gestion

proces waarbij CO 2 uit de atmosfeer via

de l’Environnement, ULg

fotosynthese wordt omgezet in biomas-

- Centre for Geo-Information

sa en vervolgens wordt vastgehouden in

des grandes cultures, UCL
- Centre de Recherche Public

totale koolstofcyclus. Wanneer micro-

- Exeter University, Verenigd Koninkrijk

- Département des Sciences et Gestion

- Laboratoire d’Écologie

de l’Environnement, ULg

- BRGM, Frankrijk
- Afdeling land, Aminal

de l’Environnement, ULg

OM + CARBIS

Wageningen Universiteit, Nederland

de vorm van humus. In principe geven

- Department of Geography

de veranderingen die zich voordoen in

and Human Environment

de voorraad OKB goed de CO 2-stromen

Tel Aviv University, Israel

weer. Maar voor de detectie van deze
veranderingen is een zeer uitgebreide

het terrein die nodig zijn voor een

en intensieve monstername noodzakelijk omwille van de grote ruimtelijke

monitoring.

verschillen in de OKB. Ten einde een
betrouwbaar monitoringsinstrument in
handen te krijgen, vergeleek het project het voorspellend vermogen van
spectroscopische metingen in het labo,
op het terrein en door de AHS-sensor
vanuit de lucht, voor een site gelegen
in Belgisch Lotharingen. De resultaten
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Beter
gedefinieerde
biotopen

ECOMALT

HYPERKART

Een nauwkeurige kennis van biotopen is nuttig voor het behoud
van hun stabiliteit, die vaak wordt
bedreigd door menselijke druk. Het
is tevens een beslissingshulp voor
verantwoordelijke beheerders die in
het kader van de “Habitat”-richtlijn
van het netwerk Natura 2000 moeten
bijdragen tot het behoud van de
biologische diversiteit op het grondgebied van de Europese Unie. Om de
identificatie en dus de classificatie
van de biotopen te verbeteren en
te verfijnen, werden in verkennend
onderzoek hyperspectrale gegevens
gecombineerd met nauwkeurige metingen van de chemische, fysische en
biologische processen die op elkaar
inwerken. In het kader van de bescherming van kwetsbare gebieden
hebben andere projecten hyperspectrale gegevens ingepast in onderzoek

HISMAC

MOISGRAD

HYECO +
HYECO 4

Instrumenten voor het beheer

Vochtgradiënten en ecologische

Een bijdrage tot eco-hydrologische

van kwelders

indicatoren

modellen

Het opzet van dit project, toegespitst op

Voor het beheer en de ontwikkeling van

Op basis van de gegevens van de CASI, ATM,

het natuurreservaat op het eiland Schier-

de ecologische rijkdommen in rivierbek-

HyMap en AHS-sensoren onderzocht het pro-

monnikoog in Nederland, was het in kaart

kens blijkt het bijzonder belangrijk om

ject hoe beeldvormende spectroscopie (BS)

brengen van de vegetatie van de kwetsbare

ondergrondse hydrologische systemen te

de hydro-ecologische modellen kan verrijken

kwelderecosystemen. De samenstelling en

kunnen identificeren en beschrijven. Aan

en verfijnen. Deze modellen steunen namelijk

Ecotopen classificeren

Een kaart van de kustvegetatie

verspreiding van de vegetatie en de veran-

de oppervlakte manifesteren deze syste-

op gedetailleerde ruimtelijke gegevens over

In het dichtbevolkte en geïndustrialiseerde

De observatie van de Belgische kustduinen

deringen in vegetatietypes zowel als de ver-

men zich door infiltratiezones, die relatief

de soortenvegetatie en op parameters zoals

Vlaanderen is milieubeheer een taak die be-

maakt deel uit van het Europees program-

anderingen van hun biofysische en bioche-

droog blijven, en kwelzones, die vochti-

de beschikbaarheid van water (vochtgradiën-

moeilijkt wordt door de grote druk op de nog

ma voor kustbeheer (Integrated Coastal

mische kenmerken zijn stuk voor stuk nuttige

ger zijn vanwege het opborrelende water.

ten, grondwaterdiepte) en evapotranspiratie.

bestaande natuurgebieden. Een waardevol

Zone Management). Voor de federale en

indicatoren voor beleidsverantwoordelijken.

Het project zocht naar de beste analyse-

Recente ontwikkelingen op het vlak van tele-

instrument voor het beheer van het grond-

gewestelijke verantwoordelijken wordt de

Het project verbeterde de gegevensverwer-

methode voor de hyperspectrale CASI- en

detectie hebben aangetoond dat BS gebruikt

gebied en de monitoring van het milieu is

actieve monitoring van de kustvegetatie

kingsalgoritmen om de informatie afkomstig

SASI-gegevens, om de overigens al grondig

kan woorden om betrouwbare biochemische

de Biologische WaarderingsKaart (BWK).

geïnspireerd door een dubbel belang: Een

van het hyperspectrale AIS instrument beter

bestudeerde vochtgradiënten in het natuur-

en biofysische variabelen af te leiden die

Deze kaart, opgesteld door het geweste-

ecologisch belang om het behoud van deze

te benutten. In een eerste fase werden de

reservaat Doode Bemde in de Dijlevallei te

belangrijk zijn voor het bepalen van de toe-

lijke instituut INBO (Instituut voor Natuur-

biologisch waardevolle habitats veilig te

meest geschikte classificatiestrategieën be-

bepalen. Deze locatie was de voorbije jaren

stand van de vegetatie: blad-index (LAI), netto

en Bosonderzoek), geeft een overzicht van

stellen, en een functioneel belang, in de

paald (met inbegrip van artificiële neurale

namelijk het voorwerp van een grondige

primaire productie (NPP) of functioneel type

alle ecotopen in Vlaanderen. Het project

wetenschap dat de duinen een zeer belang-

netwerken). Vervolgens werden verschillen-

studie, waardoor talloze terreinmetingen

(PFT). Verschillende wetenschappelijke teams

onderzocht de mogelijkheid om de fijne

rijke eerste beschermingsgordel vormen

de dimensionele reductiemethoden (met

en simulatieresultaten beschikbaar waren.

actief in België en Nederland hebben aange-

spectrale resolutie van de hyperspectrale

voor het land en de agglomeraties in het

name genetische algoritmen) toegepast

De locatie biedt ook het voordeel van een

toond dat de ruimtelijk specifieke variabelen

gegevens van de HyMap-sensor te gebrui-

hinterland, die soms onder het zeeniveau

op de verschillende classifieersystemen.

zekere hydrochemische uniformiteit, relatief

afgeleid van de BS die in de ecologische mo-

ken om de verschillende ecotopen beter

liggen. Sommige plantensoorten spelen na-

Aangezien de toegevoegde waarde van de

constante vochtgradiënten en een variatie

dellen worden geïntegreerd, zeer interessant

te kunnen onderscheiden, in het bijzonder

melijk een sleutelrol bij de erosieweerstand

objectgerichte aanpak al werd vastgesteld,

in de vegetatie over kleine afstanden die

zijn voor de classificatie en de opvolging van

in de Dendervallei. Er werd een beeldver-

en stabilisatie van de kustgebieden.

bestond een objectgerichte classificatie erin

verband houdt met de ondergrondse hydro-

de evolutie van ecosystemen. De methodo-

werkingsketen ontwikkeld die gebruik maakt

Op basis van een groot aantal referen-

de hyperspectrale gegevenskubussen te

logische bewegingen. Er konden correlaties

logische resultaten van dit project hebben

van automatische leeralgoritmen (machine

tiegegevens op het terrein en hyperspec-

segmenteren in beeldobjecten met duide-

worden vastgesteld tussen de hyperspec-

bijgedragen tot de verbetering van de analy-

learning) om tot een classificatie van de

trale gegevens van de AISA-Eagle-sensor,

lijke begrenzing en hieruit de signatuur van

trale metingen en de veldmetingen van

se-instrumenten en dus tot een beter begrip

ecotopen te komen die beantwoordt aan de

identificeerde het project met grote nauw-

de objecten af te leiden, zodanig dat duide-

de bodemvochtigheid enerzijds, en tussen

van de eco-hydrologische werking van de

vooropgestelde vereisten inzake nauwkeu-

keurigheid een twintigtal vegetatieklassen

lijke categorieën van vegetatietypes konden

de bodemvochtigheid en de diepte van het

geobserveerde sites.

righeid, stabiliteit, herhaalbaarheid, interpre-

voor helmduinen, mosduinen, grasland,

worden bepaald.

grondwatertafel anderzijds. Op basis van

HYECO 4, de opvolger van HYECO, leidde tot

teerbaarheid en ruisbestendigheid van het

struweel, bosgebieden en 4 niet-vege-

deze resultaten konden de natte en droge

een classificatie van de vegetatietypes, een

signaal. Het project toonde het belang aan

tatieklassen. De ontwikkelde cartografie-

Coördinator

zones zowel als plantensoorten die kenmer-

analyse van de vochtgradiënten in de bo-

van het kortegolf infrarood (SWIR) en stelde

software werd samen met de handleiding

- Laboratorium voor Bosbeheer

kend zijn voor plekken met vochtgradiënten

dem, de bepaling van de LAI voor percelen

een classificatieschema op voor de BWK, ge-

opgeleverd aan de Vlaamse regering (Afde-

en Ruimtelijke Informatietechnieken,

(freatofyten) in kaart worden gebracht.

met naaldbomen, het vaststellen van belof-

baseerd op 16 klassen met boom- en gras-

ling Kust, IVA Maritieme Dienstverlening en

UGent

landcategorieën. Het bevestigde eveneens de

Kust, Vlaams Ministerie van Mobiliteit en

Partners

Coördinator

massa die enerzijds werden bekomen via het

superioriteit van de hyperspectrale methode

Openbare Werken). Op die manier zijn de

- International Institute for

- Vakgroep Hydrologie en Water-

BS en anderzijds via een ecologisch model;

ten opzichte van de multispectrale bena-

betrokken administraties in staat nauwkeu-

Geo-Information Science and Earth

dering. Een nieuwe onderzoekscampagne on-

rige kaarten op te stellen op basis van hy-

Observation, Nederland

derzoekt de robuustheid van methodes met

perspectrale gegevens, en kunnen zij dus de

het oog op het gebruik van hyperspectrale

stabiliteit van de voorduinen beoordelen en

Wageningen Universiteit, Nederland

gegevens bij de detectie van veranderingen,

de ecologische diversiteit van de kustduinen

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

wat nodig is om de BWK actueel te houden.

in kaart brengen.

Coördinator

Coördinatoren

Partners

- Vakgroep Elektronica en Informatica,

- TAP, VITO

- Centre for Geo-Information

tevolle correlaties tussen de NPP en de bio-

bouwkunde, VUB

- Centre for Geo-Information

Nederland

naar de vochtgradiënten en hun
invloed op plantenassociaties.

fermodellen om kaarten van plantaardige
soorten te produceren.

Coördinator
- Vakgroep Hydrologie en Water-		
bouwkunde, VUB

Wageningen Universiteit, Nederland

VUB

- AGIV

Partners

Partner

- TAP, VITO

- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

- Laboratoire d’Écologie du Paysage, ULB
- Staatbosbeheer, Nederland

- AGIV
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Bescherming
van
kustzones

SCHELDT

BRADEX

TIDESED +
SEDOPTICS

KABAR

Kusten en riviermondingen zijn

Waterkwaliteit in de Scheldemonding

Detectie in ondiepe wateren

Sedimenten nauwkeurig typeren

Koraalriffen beschermen

ter bescherming van de natuurlijke rijkdommen,

Het project richt zich op het estuarium en de

Voor de ondiepe wateren nabij de kust en

Vanuit ecologisch oogpunt is de Schelde-

Met bijna zeshonderd verschillende soorten her-

maar ook voor de economische overleving van

pluim van de Schelde, de kustzone waar het

in het binnenland laat de schatting van

monding zeer rijk: ze huisvest de grootste

bergt Indonesië de grootste diversiteit aan ko-

het eiland, dat sterk afhankelijk is van de omrin-

water van de monding zich verder vermengt

bepaalde parameters op basis van opti-

populatie steltlopers van West-Europa en

raalsoorten ter wereld. De Tanimbar-archipel in

gende zee.

met het zeewater. In dit bijzondere ecosys-

sche teledetectiegegevens te wensen over.

tal van zeldzame biotopen, zoals zoetwa-

het oosten van Indonesië maakt deel uit van een

teem getuigen de aanzienlijke verschillen

Op deze plaatsen verstoort het nabijheids-

tergetijdenmoerassen. Omdat de monding

gebied dat door het “World Conservation Moni-

Partners

in waterkwaliteit en –samenstelling van de

effect van het aangrenzende land (“omge-

ook een belangrijke industriezone en mari-

toring Centre” erkend is als buitengewoon rijk

- TAP, VITO

intense druk die het gebied ondergaat door

vingsstrooilicht”) namelijk de waarnemin-

tieme transportweg is, is het beheer ervan

aan endemische mariene soorten. Het gebied

- Vakgroep Geografie

menselijke activiteit en getijdenwerking. De

gen die de bepaling van de concentratie

een moeilijke opgave die zeker kan worden

wordt echter bedreigd door vervuiling, toerisme,

studie onderzocht de mogelijkheden van

aan chlorofyl en zwevende stoffen moe-

vereenvoudigd door een beter begrip van

milieuveranderingen (bleking), sedimentatie en

spectroscopische beeldvorming voor de be-

ten mogelijk maken. Het BRADEX-project

de ecosystemen. Hetzelfde geldt voor sites

destructieve vistechnieken (met explosieven en

Application of Technology for Natural 		

paling van biochemische parameters die de

onderzocht de mogelijkheden om de ef-

zoals het natuurreservaat “De IJzermonding”

cyanide), die nochtans verboden zijn. Voor het

Resources (BPPT)

waterkwaliteit weergeven. De statistische

fecten van het omgevingsstrooilicht te

of de “Plaat van Walsoorden” en de “Mo-

behoud van deze buitengewone ecosystemen is

Indonesië

analyse van een groot aantal parameters

detecteren, wat ontegensprekelijk de we-

lenplaat” in de Westerschelde. Belangrijke

het echter noodzakelijk dat de verspreiding van

en spectra toonde correlaties aan tussen de

tenschappelijke grondslag van de beeldver-

biologische, chemische en fysische proces-

de koralen eerst in kaart wordt gebracht. Het

klassieke opmeting van de veldrealiteit en

werking voor deze specifieke zones zou

sen doen zich voor in de losse sedimenten

project onderzocht of hyperspectrale beeldvor-

de hyperspectrale informatie van de CASI-

vooruit helpen. Er werden simultaan een

die bij eb bloot komen te liggen: fotosynthe-

ming (vanuit een vliegtuig of satelliet) metingen

sensor. Op basis van de gevonden relaties

grote hoeveelheid radiometrische ge-

se door eencelligen van de microfytoben-

met voldoende hoge spectrale en ruimtelijke

konden overzichtskaarten van de biochemi-

gevens verzameld, afkomstig van instru-

thos, erosie, accumulatie van sedimenten…

resolutie kan verschaffen om de soorten koraal,

sche parameters worden opgemaakt: opge-

menten aan boord van satellieten (ME-

Het kwantificeren van de belangrijkste biolo-

hun gezondheidstoestand alsook de diepte van

lost gekleurd organisch materiaal (CDOM),

RIS, MODIS, CHRIS), vliegtuigen (AHS),

gische en fysische parameters aan de hand

de zee nauwkeurig in kaart te brengen. Het stu-

opgeloste organische koolstof (DOC), opge-

en schepen (TriOS) of manuele metingen

van data van de HyMap en AHS-sensoren

diegebied, Fordate, is een klein eiland met fran-

loste anorganische koolstof (DIC), partiële

(ASD), in combinatie met atmosferische

is het resultaat van de projecten. Voor het

jeriffen (die een rand vormen langsheen een

CO2-druk. Deze bemoedigende resultaten

metingen (CIMEL fotometer) en veld-

Schelde-estuarium werden kaarten van het

niet-koraalkust) en een atol (geïsoleerd cirkel-

zouden nog kunnen worden verfijnd, met

metingen (CHL, TSM), om een referen-

gehalte aan chlorofyl a, de korrelgroottever-

vormig rif in een lagune). Door combinatie van

name door gebruik te maken van fysische

tiedatabank samen te stellen waarmee

deling, water en organisch materiaal opge-

CASI-gegevens , atmosferische, bathymetrische

modellen die rekening houden met het ba-

een detectiealgoritme kon worden uitge-

maakt. Voor de kustbeheerders werd een

en veldmetingen, slaagde het project erin een

thymetrisch effect (diepte-effect).

werkt voor de pixels die worden beïnvloed

kaart van de primaire productie, een classi-

bathymetrische kaart en een classificatie van

door het nabijheidseffect. Op termijn kan

ficatie van de ecotopen en een kaart van de

de koraalriffen op te stellen op basis van hun

Coördinator

dit algoritme worden geïntegreerd in de

sedimentstabiliteit opgesteld. Het onderzoek

geomorfologische kenmerken, en dit tot op een

kelijke gebieden. De fijne spectrale

- Signal and Image Centre, KMS

MERIS beeldprocessor die wordt gebruikt

bevestigt het belang van het zichtbare en

diepte van bijna 30 m. Dit is een waardevol

Partners

door de Europese ruimtevaartorganisatie.

nabij-infraroodgebied voor de analyse van

hulpmiddel voor de internationale programma’s

resolutie maakt namelijk een nauw-

- Laboratorium voor Protistologie en

De databank bleek ook zeer interessant

de sedimenten in de getijdenzones.

keuriger onderscheid mogelijk tus-

- Océanographie Chimique

kwetsbare gebieden met zeldzame
biotopen die bedreigd worden door
industriële activiteit, maritiem transport en ook toerisme. Om ze efficiënt
te beschermen zijn een betere kennis van de werking van de ecosystemen en betere technieken voor het
bepalen van de waterkwaliteit nodig. België beschikt in deze materie
over een grote expertise, met name
dankzij hyperspectrale beeldvorming
als een interessant alternatief voor
omslachtige en dure bemonsteringscampagnes, vaak in moeilijk toegan-

Aquatische Ecologie, UGent

om de bloei te detecteren van Noctiluca,
een lichtgevende fytoplanktonsoort.

et Géochimie des Eaux, ULB

sen de biochemische bestanddelen

Coördinator
- Afdeling Hydraulica, K.U.Leuven

- GHER, ULg

Coördinatoren

Partners

- Unité d’Océanographie Chimique, ULg

- MUMM

- Onderzoeksgroep mariene biologie

aanwezig in zeewater, brak water en

UGent
- Agency for the Assessment and

- Université du Littoral de la Côte
d’Opale, Frankrijk

getijdensedimenten.

UGent
- TAP, VITO
- Laboratorium voor Protistologie en
Aquatische Ecologie, UGent
- Nederlands Instituut voor Ecologie
Nederland
- Laboratoire de Planétologie

DOC mM 16

et Géodynamique, Université
de Nantes, Frankrijk
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Voor een
betere kennis
van onze steden
Stedelijke gebieden zijn

HYSAR +
URBAN

Opsporing
van industriële
verontreiniging

MINPACT

Stedelijke classificaties

De nauwkeurigheid van hyper-

Industriehinder evalueren

polluenten. Maar daarentegen werden er

De evaluatie van de gezondheids- en mi-

wel significante resultaten voorgelegd voor

lieurisico’s die voortvloeien uit de vervui-

wat betreft de detectie van industriële stof-

ling door mijnbouw en industrie, vereist

pluimen in het Luikse Maasbekken. Aange-

een nauwkeurige bepaling van de betrok-

zien het probleem bijzonder zorgwekkend

ken polluenten. Aangezien de bestaande

is in Oost-Europa, werd ook in de mijnsite

methodes onvolmaakt en over het algemeen

van Rosia Poieni in Roemenië een studie

duur zijn, loont het de moeite de mogelijk-

met behulp van multispectrale beelden

heden van hyperspectrale beeldvorming

uitgevoerd. Voor deze site, die vooral te

voor monitoring van dit soort vervuiling te

maken heeft met zure mijndrainage was

onderzoeken. Het MINPACT-project trachtte

het mogelijk de omvang van de zones met

dit te doen. Nadat het probeerde om de ver-

zuur water alsook van de zones met diverse

ontreinigingsmechanismen op de testsites

verweerde mineralen af te bakenen. Deze

te typeren, concentreerde het zich op de

studie vormt de eerste etappe in voorberei-

bodemvervuiling, de afzetting van indus-

ding van een hyperspectrale campagne.

HYSAR

gekenmerkt door een complexe

Door de complexiteit van stedelijke systemen

Wegen

zijn hun ruimtelijke en spectrale kenmerken

ruimtelijke ordening, heterogene
materialen en een grote geometrische variatie in de structuren. Bovendien is het een
omgeving die constant in evolutie is. Voor nauwkeurige
informatie heeft teledetectie
vaak niet genoeg aan de
klassieke multispectrale gegevens. Beeldvormende spectroscopie biedt extra ruimtelijke en

Gebouwen

moeilijk te meten. Onder invloed van mense-

URBAN

lijke activiteiten en natuurfenomenen zijn stede-

Het URBAN-project wilde de mogelijkheid toetsen

lijke gebieden zeer heterogeen, en de gegevens

om op basis van een hyperspectraal CASI beeld

afkomstig van sensoren met een beperkte spec-

en een paar superspectrale stereoscopische beel-

trale resolutie volstaan niet om een nauwkeu-

den met zeer fijne ruimtelijke resolutie (0,52 m)

rige classificatie op te stellen van niet-natuurlijke

van het zuiden van de stad Gent, te komen tot

objecten zoals huizen, industriële gebouwen,

een georthorectificeerde stedelijke classificatie

wegen, elektriciteitscentrales, luchthavens, ...

met hoogte-informatie. De geometrische infor-

Het HYSAR-project onderzocht de mogelijkheid

matie afkomstig uit de superspectrale beelden,

om polarimetrische SAR (synthetic aperture ra-

gaf geen bevredigende resultaten vanwege het

dar) gegevens te combineren met hyperspectra-

probleem van de slagschaduwen en de slechte

le HyMap gegevens om kunstmatige objecten in

absolute oriëntatie van het stereoscopisch model

stedelijke en voorstedelijke gebieden te classifi-

dat de basis vormt van het 3D-model voor hoog-

ceren. De polarimetrische SAR gegevens zijn ge-

tebepaling. Vanuit thematisch standpunt leverden

voelig voor de geometrie en de fysische eigen-

de geteste classificatiemethoden geen beduiden-

schappen van de belichte oppervlakken, zoals de

de verbetering in nauwkeurigheid op in vergelij-

diëlektrische constante, terwijl de hyperspectrale

king met de classificatie op basis van multispec-

gegevens iets zeggen over de biochemische aard

trale beelden, maar ze vergemakkelijkten wel het

en de omgeving van het geobserveerde beeld.

onderscheid tussen asfalt- en betonwegen, tussen

De combinatie van beide gegevenstypes bleek

asfalt en bitumen, en tussen schaduwen van ge-

bijzonder doeltreffend voor de detectie van het

bouwen en schaduwen van planten.

spectrale beeldvorming maakt ze
tot een doeltreffend instrument
om verontreinigingen zowel in het
water, in de lucht als in de bodem
te detecteren en de verspreiding
ervan te voorspellen. De ontwikkelde evaluatiemethodes kunnen

trieel stof en de plantenstress. Het spitste

worden gebruikt voor de sanering
van oude industriële sites. De hyperspectrale gegevens bieden ook

stedelijke omgevingen.

Coördinator

verschillende beeldgeometrieën.

- Vakgroep Geografie, UGent

Partners
Coördinator

- IGEAT, ULB

- Signal and Image Centre, KMS

- Laboratoire SURFACES, ULg

Partners

- Eenheid Cartografie en Geo-informatie-

- TAP, VITO

- Keyobs

afkomstig zijn van de grote chemische en

- Département GeoMac, ULg

ijzer- en staalfabrieken, maar ook van de

Partner

oude verontreinigingen op verlaten mijn-

- Laboratoire de Toxicologie

de mogelijkheid aan privébedrijven

environnementale, FUSAGx

luenten zijn zeer complex en uiteenlopend
van aard, van zware metalen en cyanides,

waardevolle en actuele informatie te

over vluchtige organische stoffen tot minerale oliën, enz. Het bleek moeilijk correla-

voor de detectie van gebouwen, vanwege de

nauwkeuriger classificatie van

Coördinatoren

waar de productieresidu’s en –afvalstoffen

sites en cokesfabrieken. De aanwezige pol-

wegennet, maar was daarentegen niet geschikt

spectrale informatie voor een

zich toe op de vallei van de Maas nabij Luik,

kunde, VUB

verschaffen over schadelijke indus-

ties vast te stellen tussen de hyperspectrale
metingen en de precieze concentraties aan

triële emissies, zodat hun verantwoordelijken de nodige maatregelen
kunnen treffen om de enerzijds de

- Institute of radio frequency technology,

volksgezondheid veilig te stellen

DLR, Duitsland

en anderzijds de exploitatie van de
installaties te optimaliseren.
Archeologie profiteert ook van de
technologische vooruitgang door
hyperspectrale beeldvorming.
In 2007 werd in samenwerking met
de UNESCO een project opgestart dat
wil proberen de overblijfselen van
een antieke stad in Calabrië (Italië)
terug te vinden op basis van hyperspectrale gegevens en LIDAR (laserscanner vanuit het vliegtuig).
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WALMET

CONTAM

Hulp bij de sanering van mijnsites

Metaalvervuiling opsporen

Ontginning van metaalertsen resulteert

Het project onderzocht de doeltreffendheid

niet alleen in een lokale vervuiling aan de

van het gebruik van de CASI-2- en SASI-

oppervlakte. Door uitloging en afstroming

gegevens om enerzijds zwaar vervuilde

tast het vervuilde water de bodem en wa-

sites en met zinkas bedekte wegen op te

terlopen aan in heel het stroomafwaartse

sporen en hun geografische verspreiding in

bekken, met grote gevolgen voor de volks-

kaart te brengen, en anderzijds de gevol-

gezondheid en het milieu. Zowel bedrij-

gen van deze bodemvervuiling met zware

ven als administraties moeten een be-

metalen op de plantengroei te evalueren.

trouwbare inventaris van de omvang van

Het bestudeerde gebied situeert zich in

het probleem opstellen om deze sites te

het noordoosten van België, tussen de ge-

saneren en te herstellen. Het is een mon-

meenten Balen en Lommel, de thuis van

diaal probleem, maar zeer sterk aanwezig

non-ferro-industrieën. Het gebied vertoont

in Groot-Brittannië, een land met een lang

hoge concentraties aan zware metalen zoals

mijnbouwverleden. Het WALMET-project heeft

cadmium, zink, koper en lood als gevolg van

Verspreiding van vervuilende gassen

betrekking op verschillende voormalige

de industriële uitstoot uit het verleden en

analyseren

loodmijnsites in de Rheidol Valley in het

van vandaag, en door de aanleg van wegen

De haven van Antwerpen huisvest het groot-

centrum van Wales. Door veldanalyses te

met restproducten van de industriële acti-

ste petrochemische complex van Europa. Vier

combineren met hyperspectrale beelden

viteit, zoals zinkassen of loodslakken. De

raffinaderijen beslaan een oppervlakte van

en gebruik te maken van bepaalde beeld-

SASI-sensor bleek geschikt voor de detectie

bijna 175 hectare, en verwerken en produ-

verwerkingstechnieken die eerder werden

van de vegetatie die onder stress staat, en in

ceren miljoenen ton aardolie en chemische

ontwikkeld door een Europees project, wor-

mindere mate voor de kwantitatieve detec-

producten per jaar, met als nevenverschijnsel

den de afval- en mijnbouwresten gekarak-

tie van de wegen. Aanvullende studies zijn

de uitstoot van grote rookpluimen die diverse

teriseerd en de omvang van de vervuiling

echter nodig om het verband aan te tonen

vervuilende stoffen meevoeren naar de stede-

bepaald. De plantenstress wordt bepaald via

tussen de plantenstress en de aanwezigheid

lijke gebieden in de omgeving. Het project

HyMap-metingen in het zichtbare en korte-

van zware metalen, alsook om de methode

wil de aanwezigheid en de concentratie van

golf infraroodgebied. Het resultaat van het

op grotere schaal toe te passen.

de gasvormige vervuilende bestanddelen in

project is een kaart van de verontreinigde

TIRIS

de atmosfeer detecteren op basis van hyper-

gebieden, die sneller en betrouwbaarder

Coördinator

spectrale AHS-gegevens in het middel- en

kan worden opgemaakt dan het geval is

- Milieumetingen, VITO

ver-infraroodgebied. Tal van chemische be-

wanneer men enkel uitgaat van geoche-

Partner

standdelen vertonen namelijk een karakteris-

mische veldanalyses.

- Centrum voor Milieukunde, UHasselt

tieke spectrale signatuur bij deze golflengten.
Verschillende

beeldverwerkingstechnieken

Coördinator

werden toegepast om te proberen een pluim

- Africa Museum

waar te nemen tegen een nu eens homo-

Partner

gene (vegetatie, wateroppervlak), dan weer

- British Geological Survey,

heterogene achtergrond. De emissie van het

Verenigd Koninkrijk

kleurloze SO2 werd gedetecteerd in de pluim
die werd uitgestoten door de schoorsteen en
op die manier kon een kaart van de SO2-concentratie worden opgesteld.

Coördinator
- Signal and Image Centre, KMS

Partners
- VMM
- ONERA, Frankrijk
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