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1. Wetenschappelijke doelstellingen
1.1. Algemeen
Signaal kaarten met kwetsbaarheidsindices voor natuurgebieden ZlJn
meestal deels of volledig gebaseerd op de bodemkaart en/of daarvan
afgeleide variabelen. Bij het ter beschikking komen van de digitale
bodemkaart als GIS laag begin 2000 is het gebruik ervan alleen maar
toegenomen. Bovendien werd rond dezelfde tijd de databank van historische
bosbodems (HIBBOD) operationeel. Diverse vragen kunnen echter gesteld
worden i.v.m. de voorspellende kwaliteit van deze informatiebronnen: (i)
hoe representatief zijn deze data voor de actuele bodemtoestand? (ii) Wat
is de complementariteit tussen HIBBOD en de bodemkaart? (iii) Hoe
belangrijk is de ruimtelijke bodemvariabiliteit, zowel over korte als lange
afstand? (iv) Hoe bruikbaar zijn enkele specifieke pedotransferfuncties?
Deze studie stelt zich tot doel een primair antwoord te bieden op deze
vragen. Bosbodems zijn doorgaans nog de minst antropogene beïnvloede
bodems. Hun fysicochemische samenstelling wordt vaak als referentie
gebruikt voor de bepaling van 'natuurlijke achtergrondwaarden' . Deze
impulsstudie focust dan ook specifiek op dit type bodems.
Vlaanderen heeft in het verleden een belangrijke bodemkarakterisatie
doorgevoerd via de Nationale Bodemkartering, die plaats vond tussen 1947 en
1973. Hierbij kwamen twee informatiebronnen ter beschikking: de 1/20000
bodemkaart met kwalitatieve aanduiding van textuurklasse, drainageklasse en
type profielontwikkeling en een uitgebreide analoge databank van
bodemanalysen (profielen en oppervlaktemonsters) . De digitale versie van de
bodemkaart van Vlaanderen is sinds begin 2000 beschikbaar, doch, ondanks
diverse pogingen bestaat er nog steeds geen volledige en integere digitale
bodemdatabank.
Verschillende pogingen werden reeds ondernomen om een dergelijk databank
te concipiëren. In 1999 gaf partner 1 aan de aanvrager de opdracht om een
databank van de bosbodems van Vlaanderen op te stellen waarin alle
historische bosbodemkenmerken gegroepeerd moesten worden. Op deze manier
kwam de Historische Bosbodemdatabank (HIBBOD) tot stand. ~~dast zuiver
bodemkundige kenmerken bevat deze databank ook uitvoerig informatie over de
vegetatieaard en -samenstelling die ten tijde van de bemonstering
beschreven werd.
De doelstelling van dit project is het evalueren van de voorspellende
kwaliteit en bruikbaarheid van de bodemkaart en HIBBOD als basis voor
signaalkaarten. Uiteindelijk beoogt het project een basis te leggen voor
een bosbodeminforrnatiesysteem. De verwezenlijking hiervan is uitgewerkt ir.
vier projectfasen die hierna uitvoerig besproken worden.

Het project werd uitgevoerd gedurende de periodp van 1 september 2000
tot 31 augustus 2001. De fysische en chemische analyses gebeurden op het
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer en de verwerking van de gegevens aan
de Universiteit Gent.
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Pr~ecdäsen

Een belangrijke meerwaarde voor natuurgericht onderzoek in het algemeen
en voor het opstellen van signaal kaarten in het bijzonder zal kunnen
bekomen worden indien de HIBBOD kan aangevuld worden met informatie
over (1) de ruimtelijke variabiliteit van bodemkenmerken binnen
bosbestanden, (2) de huidige tijdsafhankelijke bodemkenmerken, (3) de
voorspellende kwaliteit van de bosbodemdatabank en de bodemkaart en
tenslotte (4) bodemfysische kenmerken.

om hieraan te voldoen werden volgende onderzoeksfasen uitgevoerd op
verschillende onderzoeksniveaus:
1) In kaart brengen van de ruimtelijke variabiliteit van bosbodemkenmerken.
In 6 bestanden, verspreid over Vlaanderen, werd hiervoor een
onregelmatige bemonstering uitgevoerd op telkens 50 punten. Deze
monsters werden, voor de twee bovenliggende horizonten, geanalyseerd op
verschillende bosbodemkenmerken. Binnen elk bestand en voor elke
horizont werd dan de ruimtelijke variabiliteit onderzocht. Daarnaast
werd er eveneens een interpolatie van opgemeten bosbodemkenmerken
uitgevoerd op 2 bestanden (deelset van de 6 locaties). Op deze 2
bestanden werden 50 extra punten bemonsterd, zodanig dat het volledige
bestand bedekt werd. De ruimtelijke variabiliteit werd gekarakteriseerd
en een interpolatie van de geanalyseerde bosbodemkenmerken werd
uitgevoerd, wat resulteerde in bestandsdekkende kaarten.

2)

In ~aart brengen van de temporele dynamiek van tijdsafhankelijke
bosbodemkenmerken. Een SO-tal bodemprofielen van de bosbodemdatabank
werden, verspreid over Vlaanderen, geselecteerd, heropgezocht,
bemonsterd en voor de bovenste twee bodemhorizonten geanalyseerd op
verscheidene tijdsafhankelijke bodemkenmerken (pH, Organische
Koolstof, ... ). Vergelijking van deze gegevens met de analyses uitgevoerd
gedurende de Nationale Bodemkartering (30 tot 50 jaar terug) stelt ons
in staat een uitspraak te doen over de evolutie in de tijd van deze
bodemkenmerken.

3) Onderzoek naar de voorspellende kwaliteit van de bosbodemdatabank en de
bodemkaart. Aangezien de Nationale Bodemkaart een veel gebruikt
document is voor de planning van natuurgerichte ~aatregelen, en
zijn gebruik door het vrijkomen van een digitale versie wellicht
nog zal toenemen, is het belangrijk om over een kwalitatieve maat
van deze cartografische informatie te beschikken. Dergelijk
onderzoek werd in het verleden reeds uitgevoerd voor bodems onder
agrarisch landgebruik. Bijkomend onderzoek werd hier uitgevoerd
voor de bodems onder bos.

4) In kaart brengen van bodemfysische bosbodemkenmerken. Hiervoor werden
een 20-tal bodemprofielen (deelset van de 50 locaties uit punt (1))
bemonsterd en geanalyseerd op een aantal bodemfysische parameters, zoals
textuur, schijnbare dichtheid en de vochtkarakteristiek.

Het uitvoeren van bovenvermelde projectfasen leverde een uitgebreide
dataset op. Al deze gegevens werden in 1 databank gegroepeerd onder de naam
BODVAR, dit om het onderscheid te maken met de HIBBOD-databank.
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2.

uimtelijke variabiliteit en kartering van de
bosbode~enmerken

Informatie over de structuur van de ruimtelijke variabiliteit van
bodemkenmerken binnen bosbes tanden in Vlaanderen is in beperkte mate
beschikbaar. Deze informatie is nochtans onontbeerlijk voor de evaluatie
van de ruimtelijke representativiteit van de beschikbare waarnemingen.
Bovendien laat dit toe om toekomstige bemonsteringsstrategieën optimaal te
ontwerpen en een optimale basis te creëren voor het in kaart brengen van
bemonsterde bodemkenmerken.
Een eerste deel behandelt het in kaart brengen van de ruimtelijke
variabiliteit van de opgemeten bosbodemkenmerken, uitgevoerd op zes
bestanden verspreid over Vlaanderen. Dit betreft een verkennend onderzoek
naar de ruimtelijke verspreidingspatronen die de opgemeten bodemkenmerken
in verschillende omgevingsomstandigheden vertonen.
Een tweede deel behandelt het interpoleren en karteren van de opgemeten
bosbodemkenmerken zelf, dit uitgevoerd na een uitgebreide bemonstering en
analyse van de ruimtelijke variabiliteit op 2 bestanden in Vlaanderen. Dit
onderdeel werd gedeeltelijk uitgevoerd door een thesisstudente van de RUG.

2.1. In kaart brengen van de spatiale variabiliteit van
bosbodemkenmerken
2.1.1. WerkwfJ'ze
Zes bosbestanden werden geselecteerd, verspreid over Vlaanderen. Per
bestand werden 48 punten bemonsterd volgens een onregelmatige
bemonsteringsstrategie (uitgewerkt door Oliver & Webster, 1987). Een aantal
belangrijke bosbodemkenmerken zoals textuurfracties (zand, leem en klei),
organisch materiaal (OM-W&B), zuurtegraad (pH) en stikstofgehalte (Kj-N)
van de twee bovenste horizonten (tot een diepte van 30cm) werden op deze
punten bepaald. Dit liet toe om de ruimtelijke autocorrelatie van al deze
kenmerken te kwantificeren en daaruit voortvloeiend de bodemkenmerken op
een kwantitatieve wijze in kaart te brengen. Dit is een vaak gebruikte
aanvulling bij de kwalitatieve bodemkaarten. Bovendien verschaffen zij
informatie over de onzekerheid die met dergelijke voorspellingen gepad~u
gaat waardoor een kwaliteitsoordeel kan gegeven worden.
De 6 bestanden die werden geselecteerd, versprpid over Vlaanderen,
zijn weergegeven 1n 19. 1 en Tabel 1.
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Fig. 1: Situering van de 6 geselecteerde bestanden voor het in kaart brengen van
ruimtelijke variabiliteit van bosbodemkenmerken.

Tabel 1:

t

Geselecteerde bestanden op basis van selectiecriteria.

Zoniën 1
Zoniën 2
Pijnven
De Inslag
Wijnendale

Le.~~.

Leem
Zand
IZand
.Zand

~-----_.

Aelmoesenije._~m_

. Ei k
[11,.....0_9_8_9_.
Beuk
.27273
Grove den
39005
Grove den
;20701
·Eik + Loofhout 45552
Populi er__ ----117_S_0_1

-1

--J

2.1.2. Belangrijkste resultaten en conclusies
Gebaseerd op de bekomen resultaten konden een aantal vaststellingen
gemaakt worden:
1) Het typische ruimtelijk verspreidingspatroon, waaraan ~odemeigenschappen
onderhevig zijn, wordt voor bijna steeds teruggevonden. M.a.W. de
gebruikte werkwijze voldoet om een idee te krijgen van de grootteorde
van de ruimtelijke variabiliteit.
2) De ruimtelijke variabiliteit vertoont een zeer heterogeen karakter. De
gemiddelde patronen en afhankelijkheden die kunnen waargenomen worden
(zoals de onderlinge afhankelijkheid tussen OM-W&B en Kj-N), worden niet
als dusdanig teruggevonden bij het karakteriseren van de ruimtelijke
autocorrelatie. Hetzelfde geldt voor de horizonten onderling binnen
eenzelfde locatie en voor de locaties onderling. M.a.W. het patroon van
de ruimtelijke autocorrelatie, kan niet zomaar geëxtrapoleerd worden
tussen:
variabel n nderling
horizonten onderling
bestanden / locaties onderling
3) Deze heterogeniteit heeft belangrijke consequenties naar de praktijk toe
wat betreft het kiezen van een optimale bemonsteringsstrategie.
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2.2. Interpolatie van opgemeten bosbodemkenmerkenj
uitgevoerd op 2 bestanden
2.2.1. Werkwijze
In het voorgaande deel werd het in kaart brengen van de ruimtelijke
variabiliteit van bosbodemkenmerken besproken. In dit hoofdstuk wordt
daarop voortgebouwd en wordt getracht een bestandsdekkende, geïnterpoleerde
kaart van de variabelen zelf te creëren, gebruik makend van geostatistiscne
interpolatietechnieken (Kriging) die gebaseerd ~~ op de waargenomen
ruimtelijke structuur. Daarvoor werden twee van de in het vorige hoofdstuk
behandelde zes bestanden geselecteerd. Op deze twee bestanden werd een
extra, regelmatige, bemonstering uitgevoerd van een Sa-tal punten teneinde
een bestandsdekkende interpolatie te kunnen uitvoeren. De beide bestanden
zijn weergegeven in Tabel 2. Er werd geopteerd voor een zand- en een
leembodem daar dit de meest voorkomende bodems in Vlaanderen zijn.

Tabel 2:

Geselecteerde bestanden voor de interpolatie van de opgemeten
bosbodemkenmerken.

Bodem

In totaal werden dus op beide bestanden een 100-tal punten
bemonsterd. Op de monsters werden OM-W&B, Kj-N en pH bepaald op de bovenste
twee horizonten tot een diepte van 30 cm.

2.2.2. Belangrijkste resultaten en conclusies
Ook hier wordt het heterogeen karakter van de ruimt~lijke
autocorrelatie teruggevonden tussen de variabelen, de horizonten en de
bestanden onderling.
Verder kan algemeen het volgende besloten worden:
1) De ruimtelijke variabiliteit kan met de gebruikte werkwijze
(onregelmatige bemonstering gecombineerd met regelmatige bemonstering)
voldoende in kaart worden gebracht.
2) De gebruikte werkwijze volstond ook om het volledige bestand in kaart te
brengen, gebaseerd op de ruimtelijke autocorrelatie
3) De gecreëerde kaarten illustreren duidelijk de algemene ruimtelijke
patronen van de verschillende onderzochte variabelen.
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3. emporele dynamiek van tijdsafhankelijke
bosbodenrnkenmerken
3.1. Werkwijze
In dit onderdeel van het project wordt gepoogd de temporele dynamiek
van een aantal tijdsafhankelijke bosbodemkenmerken in kaart te brengen.
M.a.w in welke mate zijn deze bodemeigenschappen ~eëvolueerd t.o.V. vroeger
uitgevoerde analyses op dezelfde locaties.
In het kader van dit project werden daarom 51 locaties, verspreid
over verschillende bosbestanden in Vlaanderen, geselecteerd uit de HI880Ddatabank en opnieuw opgezocht en bemonsterd. De gegevens in HI880D
betreffen analysegegevens van bodemprofielen opgemeten gedurende de periode
1947-1973. De 51 bestanden zijn weergegeven in Fig.2, samen met de verdeling
over de verschillende textuurklassen.

Fig. 2: Situering van de 5J Jocaties. bemonsterd voor het in kaart brengen van de temporele dynamiek van tijdsafhankelijke
bosbodemkenmerken. samen met de verdeling over de textuurlcJassen.

Elk van deze 51 locaties werden opgezocht via dGPS en bemonsterd tot
op een diepte van 1.20 m. Op de bovenste twee diagnostische horizonten werd
de pH en het gehalte aan OM-W&8 bepaald. Deze analyses werden per horizont
vergeleken met de historische analyseresultaten opgenomen in HI880D. Drie
verschillende validatiesets werden daarvoor gebruikt: (1) de volledlge
BODVAR-dataset (97 metingen), (2) de locaties op zandgronden (26 metingen)
en (3) de locaties op leemgronden (36 metingen) .
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3.2. Belangrijkste resultaten en conclusies
Voor de drie hoger vermelde deelsets werd t.o.v. van de analyses uit
de HIBBOD-databank een gemiddelde daling van de pH (=verzuring) en stijging
van OM-W&B waargenomen op de Vlaamse bosbodems. M.a.w. in de tijdsperiode
van gemiddeld 50 zijn de Vlaamse bosbodems aan verzuring onderhevig geweest
en heeft het organisch materiaal zich geaccumuleerd in de bovenste
bodemhorizonten.
Een moeilijk punt op dit niveau van het projectonderzoek was echter
het terugvinden van de exacte bemonsteringslocatie. De coördinaten zoal~ ~~
nu gekend zijn, kunnen via GPS binnen een staal VAn 5 m terug gevonden
worden. Op deze coördinaten zit echter onvermijdelijk een zekere fout (=>
accumulatie van fouten zoals dikte stip op kaarten, digitalisatie, ... ).
Gebaseerd op vorig onderzoek en uit eigen beschouwingen kan gesteld worden
dat de gemiddelde fout die gemaakt wordt bij de lokalisatie zich in de
grootteorde van 50 meter en meer bevindt. Het was dus onbegonnen werk, om
de exacte locatie en profielontwikkeling terug te vinden op basis van
coördinaten. Markering op het terrein was tevens onbestaand.
Dit impliceert dat het inschatten van de temporele dynamiek van
tijdsafhankelijke kenmerken sensu stricto dus eigenlijk onmogelijk is omdat
de onzekerheid op de lokalisatie (te) groot is. Verschillen die we nu meten
t.o.v. 50 jaar terug kunnen ook het gevolg zijn van het feit dat de
bemonstering een tiental meter verder is gebeurd en dus veroorzaakt wordt
door de inherente ruimtelijke variabiliteit.
Bovenstaande heeft tot gevolg dat een strikt geldige uitspraak over
de temporele dynamiek slechts dan kan gemaakt worden als ook informatie
voorhanden is over het ruimtelijk variabiliteitspatroon. In dit project is
deze informatie enkel beschikbaar voor de 6 bestanden beschreven in vorig
hoofdstuk.
Gebaseerd op deze informatie konden tenslotte volgende conclusies
getrokken worden:
1) Gemiddeld gezien werd een daling van de pH-KCI gelijk aan 0.44 pHeenheden waargenomen in de tijd. De te verwachten fout die
geïntroduceerd wordt door de onzekerheid op de positionering is echter
van dezelfde grootteorde (0.35 - 0.72 pH-eenheden). M.a.w. er kan op
basis van deze resultaten NIET besloten worden dat er qemiddeld gezien,
effectief een significante verzuring heeft plaatsgevonden in de tijd.
Het gevonden verschil kan evenzeer het gevolg zijn van de fout op de
positionering!
2) OM-W&B steeg gemiddeld gezien met 1.ü4% in de tijd. Dit is eveneens in
dezelfde grootteorde als de te verwachten fout die geïntroduceerd wordt
door de onzekerheid op de positionering (0.54 - 1.98%). M.a.w. ook voor
OM-W&B kan men niet besluiten dat er gemiddeld gezien een significante
accumulatie van het organisch materiaal heeft plaatsgevonden!
Deze conclusies ZlJn gebaseerd op een beperkte dataset. De absolute
waarden moeten dus enigszins gerelativeerd worden, ze zijn enkel een
indicatie van de algemene trends. Algemeen illustreert bovenstaande echter
dat in het onderzoek naar de temporele dynamiek van variabelen, de
ruimtelijk variabiliteit een niet te verwaarlozen component is!
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4. De voorspellende kwaliteit van de
bosbodemdatabank (HIBBOD) en de
bodemkaart
4.1. Werkwijze
Aangezien de Nationale Bodemkaart een veel gebruikt document is voor
de planning van natuurgerichte maatregelen, en zijn gebruik door het
vrijkomen van een digitale versie alleen maar is toegenomen, is het
belangrijk om over een kwalitatieve maat van deze cartografische informatie
te beschikken.
51 HIBBOD-locaties werden opnieuw opgezocht en bemonsterd (cf. vorig
hoofdstuk). De bekomen analyseresultaten werden dan gebruikt om de
voorspellende kwaliteit van de HIBBOD-databank en de bodemkaart te toetsen.
Deze kwaliteitsanalyse omvat volgende elementen:
1)
2)
3)

een inschatting van de nauwkeurigheid van de bodemkaart,
een evaluatie van de voorspellingskracht van de bodemkaart op basis
van een variantie-analyse van de bodemkaarteenheden,
evaluatie van een drietal voorspellingsalgoritmen gebaseerd op de
bodemkaart en de HIBBOD-databank

Op basis hiervan werd dus getracht na te gaan in welke mate de
beschikbare informatie aanwezig in de HIBBOD-databank en de bodemkaart een
betrouwbare inschatting zijn van de situatie die vandaag op het veld
teruggevonden wordt. M.a.W. kan men op basis van de historische informatie
een betrouwbare inschatting maken van de huidige bosbodemsituatie?

4.2. Belangrijkste resultaten en conclusies
De belangrijkste conclusies zijn de volgende:
•

•
•

In 80% van de gevallen is de textuurklasse op een bepaalde locatie
die men vindt via de bodemkaart inderdaad de werkelijke textuurklasse
op die locatie. De bodemkaart kan dus beschouwd worden als een
geschikt middel om de textuurklasse van bosbodems in Vlaanderen te
voorspellen.
De textuurklasse wordt op de bodemkaart weinig of niet over- of
onderschat voor bosbodems in Vlaanderen.
De bodemkaart is voornamelijk geschikt voor de voorspelling van
variabelen die wel in de kaarteenheden zijn opgenomen, zijnde de
fysische bodemeigenschappen (textuur). De voorspellende kwaliteit
voor OM-W&B en pH is zeer klein.
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Het meest geschikte voorspellingsalgoritme is datgene dat de
bodemkaart en de HIBBOD-databank combineert. Voor alle onderzochte
variabelen (behalve pH) leverde dit voor bosbodems de beste
resultaten op.
Deze conclusies z1Jn gebaseerd op een beperkte dataset. De absolute
waarden moeten dus enigszins gerelativeerd worden, ze zijn enkel een
indicatie van de algemene trends. Niettemin kan algemeen besloten worden
dat de conclusies die uit vroeger onderzoek getrokken werden voor
landbouwgronden, eveneens van toepassing zijn op de bosbodems in
Vlaanderen.
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5. Bodemfysische kenmerken
5.1. Werkwijze
Tijdens de Nationale Bodemkartering werden de schijnbare dichtheid en
vocht karakteristiek (zijnde de relatie tussen het bodemvochtgehalte en de
zuigspanning van de bodem) van de beschreven profielen niet bepaald. Reden
hiervoor is dat deze kenmerken een ongestoorde monstername vereisen.
Nochtans zijn dit essentiële kenmerken indien de water- en
nutriëntenbeweging binnen bodems beschreven dienL te worden. Door de
problemen met monstername en de tijdrovende bepaling van de
vochtkarakteristiek worden deze kenmerken dan ook vaak afgeleid via
pedotransferfuncties (PTF's) uit primaire bodemkundige gegevens zoals
textuur, organisch materiaal, ...
Om een dergelijke werkwijze te herhalen voor de biologisch en
chemisch andere bosbodems dienen validatiegevens beschikbaar te zijn.
Vandaar dat van 23 profielen (van de 51 geselecteerd in Hoofdstuk 3) ook
ongestoorde bodemstalen werden genomen op 2 diepten (humeuze toplaag en
minder humeuze horizont), in 2 herhalingen, waarop de schijnbare dichtheid
en vochtkarakteristiek bepaald werden. Dit liet toe de bruikbaarheid van
beschikbare pedotransferfuncties te evalueren voor bosbodems.
Gebaseerd op vroeger onderzoek werd in dit onderzoeksproject
geopteerd voor de evaluatie van de PTF opgesteld door Vereecken et al.
(1989). Deze tracht de vochtkarakteristiek te voorspellen uitgaande van
volgende bodemeigenschappen:
klei- en zandfractie
organisch koolstofgehalte
schijnbare dichtheid
De aldus voorspelde vochtkarakteristiek werd vergeleken met de werkelijk
gemeten vochtkarakteristiek. Daarvoor werden een aantal standaard
validatie-indices gehanteerd. Op basis daarvan kon de bruikbaarheid van de
PTF geëvalueerd worden.

5.2. Belangrijkste resultaten en conclusies
De validatie gebeurde op de beperkte een beperkte dataset, namelijk 48
horizonten op 24 locaties. Desondanks kunnen algemeen een aantal
belangrijke conclusies getrokken worden:
1) De pedotransferfunctie opgesteld door Vereecken et al. (1989), is
eveneens toepasbaar op de bosbodems in Vlaanderen. De
voorspellingsnauwkeurigheid is echter lager dan voor agrarische bodems
omdat de PTF opgesteld is gebruik makend van meetgegevens op
landbouwgronden.
2) Ook kon waargenomen worden dat de PTF de vochtkarakteristiek het best
voorspelt in vochtige omstandigheden.
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........4iiii,emene evaluatie van het uitgevoerde
onderzoek
6.1. Relevantie voor natuurontwikkeling
Heel wat studies in het kader van natuurontwikkeling maken gebruik
van de bodemkaart als informatiebron. Vanuit de ervaring in stuurgroep~n
voor deze studies is gebleken dat de bodemkaart weinig kritisch wordt
benaderd, soms wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet is
geconcipieerd en soms wordt aangewend voor het genereren van nieuwe
gegevens zonder bijkomende foutenanalyse. Tot zover hebben weinig studies
de bodemkaart en de databank Aardewerk of HIBBOD zelf onder de loep genomen
en de waarde van deze historische gegevensset onderzocht voor het bepalen
van de actuele toestand. Deze studie is daartoe een aanzet en wil een
impuls geven voor verder onderzoek.
Een beter inzicht hoe en binnen welke randvoorwaarden de bodemkaart
en HIBBOD kan en mag gebruikt worden kan alleen het beleidsondersteunend
onderzoek en de beleidsdaden inzake natuurontwikkeling ten goede komen.
Hierbij wordt specifiek gedacht aan gebieds- en ecosysteemvisies, plannen
van ruimtelijke inrichting, bos en natuurbeheersplannen.

6.2. Ruimere toepassingen
De voorgestelde methoden en resultaten uit deze studie kunnen
aangewend worden in alle studies die zich baseren op de bestaande
bodemkaart enerzijds of nieuwe detailbodemkaarten van een gebied willen
aanmaken anderzijds. De werkwijze met het 'Unbalanced Hierarchical Nested
Sampling Scheme' kan aangewend worden om de bodemvariatie van een
doelvariabele te onderzoeken. Op basis daarvan kunnen betere grids worden
geconstrueerd en betere kaarten aangemaakt. Toepassingen zijn legio
waaronder de opmaak van landgebruikskaarten, bodemverontreinigingskaarten,
etc.
Niet alleen bodemvariatie maar alle ruimtelijk gecorreleerde informatie
kan in feite met de voorgestelde methodieken ingeschat worden.

6.3. Aanbevelingen voor het beleid
Een algemene aanbeveling is dat het beleid, wanneer zij studies laat
uitvoeren die zich baseren op de bodemkaart of HIBBOD, de uitvoerders op de
hoogte brengt van het bestaan en de resultaten van dit werk en dat ze daar
in de mate van het mogelijke rekening mee houd@n.
Daarom is het nuttig dat het beleid dit werk op een gemakkelijke
wijze ter beschikking stelt aan een ruim publiek. Downloading van deze
studie (pdf) vanaf een MVG-website is wellicht de meest efficiënte en
milieuvriendelijkste verspreidingswijze.
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Het (laten) ontwikkelen van een standaard protocol voor de opmaak van
signaalkaarten, gebaseerd op de resultaten van deze en andere studies,
lijkt een zinvol initiatief. OC-GIS Vlaanderen is daarvoor wellicht de
aangewezen initiatiefnemer.
Concrete aanbevelingen voor het beleid zijn opgenomen in het
hoofdverslag onder de subtitel: 'relevantie en praktische toepassingen' bij
elke onderzoeksfase.

Daar dit onderzoek een impulsstudie betrof waar binnen de termijn van
1 jaar het maximaal haalbare is gerealiseerd qua staalnames, analyse en
verwerking, was het niet meer mogelijk volgende facetten verder uit te
diepen of te onderzoeken:

>

optimalisatie van de ideale 'verkennende' bemonstering

Bij de 'Nested Design' hebben we ons gebaseerd op 50 staalnamepunten per
bosbestand met specifieke tussenafstanden. Deze keuze was een
vooropstelling gezien de haalbaarheid binnen de projecttermijn. De vraag
blijft of meer staalnamepunten en/of andere tussenafstanden eventueel
betere of slechtere resultaten hadden opgeleverd. Optimalisatie om met een
minimum aan staalnames (en dus kostprijs) een maximum aan
bodemvariatieinformatie in te winnen dringt zich op. Dit is een mogelijk
thema voor verder onderzoek.

>

her6ekijken van de conclusies inzake voorspellende kwaliteit, temporele
dynamiek en PTF's op een ruimere dataset

De conclusies in deze studie zijn gebaseerd op een beperkte dataset.
Uitbreiding van de dataset zal aantonen of de resultaten en conclusies
bevestigd worden en correct zijn.

>

testen van de performantie van meerdere PTF's voor de bepaling van pF en
Bulk Density.

De uitvoeringstermijn liet niet toe meerdere PTF's onderling te vergelijken
naar hun per~ormantie voor bosbodems. De uitgewerkte meth diek echter geeft
een ideale toetsingsbasis om dit uit te voeren.

>

evalueren van bijkomende voorspellingsalgoritmes om op basis van de
bodemkaart en HIBBOD gegevens de actuele waarde van bodemvariabelen te
voorspellen.

In deze studie zijn 3 algoritmes getest op hun voorspellingskracht.
Meerdere algoritmes zijn echter te bedenken en te evalueren op ruimere
datasets.

>

ontwikkeling van een protocol voor de opmaak van (signaal)kaarten en de
interpretatie van bodemkaart en HIBBOD gegevens.

Een document met richtlijnen en een protocol voor de 'good practice' bij de
opmaak van signaal kaarten zou een handig en nuttig instrument zijn. Hierbij
kan bovendien een vergaande standaardisatie en uniformisering van
werkwijzen doorgevoerd worden waarbij de kwaliteit en de bruikbaarheid van
het onderzoeksresultaten substantieel verhoogd kunnen worden.
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