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INLEIDING

Marcelle beschrijft de weg die we gezamenlijk aan het bewandelen zijn, waar stonden we in 2014 en welke stappen
hebben we reeds afgelegd en hoe gaan we verder. BIJ12 heeft de opdracht om provincies te voorzien in één rekentool
voor abiotiek die een onderdeel uitmaakt voor de beoordeling van de natuurkwaliteit van Nederland.
In de eerste rekensessie hebben wij gezamenlijk de spelregels afgesproken voor de tweede rekensessie, waar we
vandaag met elkaar de resultaten bespreken. Uitgangspunt is om van elkaar te leren en kennis te delen en te kijken
waar tools elkaar kunnen versterken. Naar aanleiding van de twee sessies schrijft BIJ12 een advies voor het PCO (Provinciale coördinatoren overleg) de PIN (Projectgroep informatie voorziening natuur), de werkgroepen van de ecologen/beleidsmedewerkers van de provincies en de ICT groep van de provincies. Gezamenlijk bepalen ze welke richting
het op gaat.
Vragen nav de presentatie:
• V: Wat wordt er bedoeld met de vegetatiedatabank? Term is erg verwarrend.
• A: Een betere term zou zijn ‘vegetatiekarteringsdatabank’. Het is de databank waar opnamen en karteringen
worden opgeslagen. Hier wordt door BIJ12 momenteel aan gewerkt. Een verkennende studie en een businesscase zijn uitgevoerd en momenteel wordt gewerkt aan een Project Start Architectuur, wat de basis is
voor een Functioneel Ontwerp.
•
•

V: Worden de TBO’s ook benaderd voor deze rekentool, naast de provincies? Die hebben hier ook belang bij.
A: Het is wel de bedoeling dat dit breder wordt getrokken. Provincies kunnen geholpen worden door TBO’s.

•

V: Hoe zit het met de geheimhoudingsverklaring, dat is tegenstrijdig met open data verkeer. Bijna alle applicaties zijn vrij te verkrijgen.
A:. Het gaat nu om deze opdracht, eventuele punten die in de discussie aan de orde komen. De toekomstige
rekentool wordt openbaar met gebruik van open data.

•

1.1

Toelichting statistiek systemen door Cajo ter Braak

Cajo is gevraagd om over alle systemen iets te zeggen betreffende de achterliggende statistiek naar aanleiding van
aangeleverd materiaal. Gegevens van Estar worden nog aangevuld, waren niet geheel compleet aangeleverd door
BIJ12. Het rapport dat hij heeft geschreven is aan alle deelnemers toegezonden, en wordt nu tijdens de workshop
doorgenomen. Op- en aanmerkingen worden door Cajo verwerkt. Eventuele nadere opmerkingen kunnen daartoe via
de email aangeleverd worden vóór 9 juli, aan Cajo cajo.terbraak@wur.nl.
Hieronder staan de vragen en opmerkingen die er tijdens de bespreking zijn gemaakt.
Introductie:
• Helder verhaal. Er was wel vooraf onduidelijk wat zijn de relevante zaken die meegenomen moeten worden,
zoals: hoe werkt het systeem? via opnamen, vegetatie, etc.?
Algemene werkwijze:
• Welke systemen vallen er nu onder M1 en M2-type methode?
o Beide manieren gaan over het verzamelen van kennis over de relatie tussen het voorkomen van
planten soorten en milieucondities of milieufactoren ter plaatse
o M1; gaat alleen uit van metingen en transparante (statistische) relaties.
o M2; gebruikt expert kennis of verborgen training set. Bijna iedereen maakt gebruikt M2. Iteratio en
Wieger gebruiken beide methoden zowel, M1 als M2. Als een stap niet volgens een gestandaardiseerde methode wordt uitgevoerd door een computerprogramma dan valt dit onder methode M2.
• Iteratio: In de documentatie van het systeem is het niet terug te halen wat er precies gebeurd bij M2, hier is
geen standaard voor. Aanvulling van Jan: Het toedelen gewichten en indicaties is niet helemaal te automatiseren, maar veel scheelt het niet. De verdere berekening is wel geheel geautomatiseerd en
dus precies beschreven door formules.

2.2 Achtergrond gegevens, krimp en niet krimp methode.
• Onderliggende vraag ten opzicht van de factoren, gedragen soorten zich volgens een niche (optimum). Werkt
het benadrukken van dit optimum beter dan het voorliggende gemiddelde?
o Wieger; Een kwart van de soorten lieten een bimodale responscurve zien bij de pH. Wieger heeft de
data verdeeld over de Nederland uit verschillende projecten verkregen.
o Advies is: er zijn verschillende technieken maar, definieer vooraf wat je doel is en wat je wilt meten.
•

•

V: Correction to the mean, iedereen doet dit verschillend. Hoe moet dit nu echt? Wieger hanteerde de methode om de indicatiewaarden te corrigeren. Iteratio voorkomt het middelen naar het midden voor een groot
deel door brede soorten (die dit met name veroorzaken) sterk af te zwakken door een laag gewicht, en smalle soorten die deze krimp vooral voorkomen, te versterken met een hoog gewicht. De gebruiker kan meedenken met deze berekening, de berekening vind zo op inhoudelijke plaats.
A: Als je lineaire regressie gebruikt kan je dit herleiden tot indicatiewaarden. Geen van de methode gebruikt
de methode zoals in par 2.2 is beschreven. Methode van Wieger komt hier het dichtst bij.

3.1 Documentatie algemeen
• Van ieder systeem is documentatie opgevraagd en aan Cajo doorgestuurd. Verzoek uit de workshop is om alle opgestuurde data ook met alle anderen te delen. De deelnemers gaan hiermee accoord. Cajo stuurt de ge1
gevens die hij heeft gebruikt voor zijn rapport aan een ieder door .
3.2 Estar
• Het Estar rapport is van vorig jaar en hierin staan de indicatiewaarden. Om indicatiewaarden af te leiden en
te vertalen naar pH en GVG waarden loopt nu anders dan in dit stuk staat omschreven. Onduidelijk is hoe je
komt van opnamen naar vegetatietypen. Aanvulling Flip: hier is bestaande software voor die opnamen vertaalt naar vegetatietypen.

1

Jan vindt het na de bijeenkomst niet opportuun om de indicatiewaarden van Iteratio momenteel op tafel te leggen, omdat de
doorontwikkeling op dit moment nog niet duidelijk is, hij wacht op duidelijkheid rondom het vervolgtraject.
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3.3 Indica
• De KWR/SBB-indicatorsoorten boekjes waar Indica gebruik van maakt zijn al 15 jaar oud. Momenteel investeert KWR niet meer in Indica en houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van Estar. In Indica is de keuze
gemaakt voor een beperkt aantal vegetatietypen uit een beperkt aantal landschapstypen. Bij deze rekentest
moeten dan noodgedwongen veel opnamen buiten beschouwing worden gelaten en zijn er ook weinig soorten beschikbaar en dat zie je terug in de uitkomsten.
3.4 Iteratio
• Alle soorten hebben op basis van de breedte van hun ecologische amplitude een gewicht gekregen, soorten
waarvoor voldoende gegevens nog ontbreken om dat te kunnen doen hebben een standaard gewicht van
1/3.
• Een deel van de soorten hebben een gefixeerde indicatiewaarde gekregen, het gaat hierbij met name om
soorten met een smalle ecologische amplitude op basis van metingen. De overige soorten uit de te analyseren opnameset krijgen een niet gefixeerde indicatiewaarde op basis van hun “trouwgraad” aan de soorten
met een gefixeerde waarde in de opnamenset.
• De bedekking van soorten wordt in de iteratieve berekening meegenomen als een gewicht, om het effect van
de bedekking wat af te zwakken wordt de bedekking van de soorten omgerekend in de Van der Maarel
schaal.
• Actie Jan: formule doormailen aan Cajo. Aan smalle soorten worden via de schaal Van de Maarel indicatiewaarden gekoppeld. Daarnaast is er een lijst met bandbreedten waarin ze kunnen vallen.
3.5 Ellenberg
• Ellenberg maakt gebruik van vaste indicatiewaarden per soort. Hoe deze getallen tot stand zijn gekomen en
of zijn aangepast voor de Nederlandse versie is onduidelijk. Actie: Stephan zoekt dit uit.
3.6 Wieger
• Wieger Wamelink getallen berekent zowel gewogen als gemiddelden.
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• Correction to the mean; Verbeteren tot r en de regressielijn wordt niet altijd meegenomen.
• V: Er is een veelvoud aan methoden maar erg onduidelijk waar wat er nu gebruikt wordt? Wat is hier gebruikt?
• A: In het afsluitende rapport wordt dit beschreven. Actie: Wieger mailt dit rapport aan Cajo door
• V: Welke mate van keuze van de variatie wordt er gehanteerd?
• A: Gaat automatisch, je kunt opgeven vooraf welke mate van vrijheid je aan het systeem meegeeft.
5.1 afhankelijkheid tussen systeem en data
• Iteratio kent gewichten toe op basis van grote metingensets, dit gebeurd vooraf. Er is geen sprake van een
cirkelredenering in Iteratio, dit komt niet voor in de beschreven methoden.
5.5 Wat is de bandbreedte rond de geïndiceerde opnamen (onzekerheidsanalyse)?
• Er is altijd sprake van natuurlijke variatie in het veld in het voorkomen van soorten langs een ecologische gradiënt. Dit werkt ook door in de geïndiceerde opnamen. Deze bandbreedte zou nader onderzocht moeten
worden voor de verschillende vegetaties.
5.7 Speelt bedekkingsgraad een rol bij voorspelling abiotiek? Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
• Iteratio rekent standaard met de bedekkingsgraad, maar is optioneel. Het kan een rol spelen, is mogelijk significant, maar hoeft niet.
Afspraak
• Cajo stuurt de word versie van zijn rapport door aan iedereen zodat iedereen zijn opmerkingen met “trackchanges” kan maken. Graag voor 9 juli reageren anders kunnen de opmerkingen niet meer in rapport worden
meegenomen.
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RESULTATEN DOORREKENING SYSTEMEN

2.1

Resultaten berekening pH

Hieronder staan de discussiepunten weergegeven;
• Iteratio werkt met specifieke gebiedsindicatielijsten voor pH is Nederland opgedeeld in gebieden vergelijkbaar met een vereenvoudigde indeling van de Fysisch Geografische Regio’s, de vraag is wil je dit? Op deze
manier zou je naar de gewenste uitkomsten toerekenen. Cajo onderschrijft dat dit niet het geval is. Iteratio
wordt steeds nauwkeuriger als het gebaseerd is op meer metingen gekoppeld aan vegetatieopnamen. Bij
toepassing op een herhaalde vegetatiekartering worden. De oude opnamen opnieuw betrokken in de nieuwe
berekeningsronde zodat er geen verschillen op kunnen treden door gewijzigde indicatiegetallen of toevallige
verschillen in de beide opnamensets
• Indica maakt gebruik van een beperkte trits van verschillende systemen en landschapstypen. Bij de test is van
het landschapstypen beekdalen uitgegaan omdat niet bekend was in welke landschap de opnamen zijn gedaan. Als de data ook informatie over de landschapstypen hadden bevat dan waren de uitkomsten waarschijnlijk anders geweest.
• Voor Iteratio heeft Jan op grond van de XY-coördinaten een toekenning kunnen maken van landschapstypen
en daarmee het probleem ondervangen dat Indica ook had. Voor zijn berekeningen heeft Jan de opnamen
weggelaten die al gebruikt waren in Iteratio. De volledige en deze kleine dataset zijn beide doorgerekend.
• Bij de verzending van de abiotiekgegevens zijn beide datasets tegelijkertijd doorgestuurd – dit in tegenstelling
tot de afspraken. Redenen waren van praktische aard: de levering van de dataset door Bware duurde langer
dan verwacht en bevatte in eerste instantie ook gegevens die verwijderd moesten worden. Omdat wij BIJ12
de kans op fouten door verkeerde correcties van onze kant wilden uitsluiten, moesten we wachten op een
uiteindelijk correcte set en hebben deze direct doorgestuurd.
• Flip heeft nog een extra check gedaan op de calibratie-en validatie subsets. Hij heeft een permutatietest uitgevoerd (N=200) waarbij in iedere ronde een random helft van de opnamen gebruikt werd voor de kalibratie,
en de andere helft voor de validatie. Hij heeft dit doorgerekend voor alle systemen en de RMSE per systeem
vergeleken. Om dit helemaal goed te krijgen had Iteratio echter ook 1000 keer moeten itereren, dit is nu niet
gebeurd. Flip zijn inschatting is dat dit weinig uit had gemaakt. Aan de ene kant is nu bij iedere slag de
Iteratio optimalisatie gemist, aan de andere kant zijn nu 1000 validaties uitgevoerd op ca. 200
opnamen waarvan de helft door Iteratio was geoptimaliseerd.

RMSE: 1000 permutaties: P=1.40%
Ellen_cal
Estar_cal
Gemiddeld
stdev
•

0.861
0.025

0.860
0.030

Estar_org

Iter_cal

WW

Indica

0.847
0.029

0.768
0.033

1.020
0.034

1.061
0.035

WW: grafiek vertoont afbuiging naar beneden bij de hogere pH-waarden, waarom en hoe dit gebeurt gaat
Wieger nog achterhalen. Suggestie van Stephan is dat dit wellicht zou kunnen ontstaan door hogere soortenrijkdom bij opnamen boven pH=6.

Conclusies:
2
Bepaling RMSE en r voor deze dataset en exercitie zijn goede methoden om de systemen met elkaar te vergelijken.
Met beide methoden komen de systemen Iteratio, Ellenberg en ESTAR ongeveer hetzelfde eruit; maar over
de hele linie Iteratio iets beter. WW en Indica komen wat lager uit als gevolg van afwijkingen bij hogere pHwaarden, resp. een handicap nav landschapstypen.

2.2

Trofie en GVG

Discussiepunten over trofie en GVG:
• Trofie en GVG zijn in gezamenlijke histogrammen weergegeven voor GVG zijn ook de Bware gegevens weergegeven.
• We hebben met elkaar afgesproken dat wij met klassen gingen werken om dat ieder systeem met andere
waarden rekent en er zo geen vergelijking te maken was. Indeling in klassen, is een persoonlijke interpretatie
van de waarden voor elk rekensysteem. De vergelijking met klassen is dus relatief en heeft een beperkte
waarde.
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•
•
•

Er is nu geen ‘golden standard’ om de systemen te vergelijken voor Trofie en GVG. Een relatieve vergelijking
is wel mogelijk, over de ‘golden standard’ zou dan goed nagedacht moeten. Dit levert echter geen vergelijking op in de zin van toetsing aan de werkelijke waarden in het veld.
De eerste drie klassen van GVG zijn vaak bij elkaar genomen omdat beneden een bepaald niveau een GVG
geen ecologische betekenis heeft, misschien kan je daar wel iets mee doen dmv. droogtestress.
Ellenberg schat erg droog in, het is niet duidelijk waar dit aan ligt.

Conclusies:
• Het is opvallend dat voor de trofie en GVG de histogrammen qua klassenindeling enige overeenkomst vertonen. Dit zegt echter niet zoveel, omdat voor de inschatting van de klassen geen protocol is gevolgd.
• GVG en trofie zijn niet gevalideerd aan de dataset.
• Grondwater moet 30 jaar meten en vergelijken met een ecologische waterstand. Hier is geen goede dataset
beschikbaar voor, wat een validatie met veldwaarden lastig maakt.
• Van vernatting heeft een vegetatie veel meer last van
dan van de verdroging. Dat zou je dan gelijk terug zien in de
waarden.
• In de bepaling van de waarde van de GVG wel meenemen of het droge of natte jaren zijn geweest, voordat je je conclusie trekt. Waarden zeggen niet altijd iets wat er daadwerkelijk in het veld heeft plaatsgevonden.
• Presentatiewijze kan op een andere manier, hierin is
RMSE niet mogelijk omdat er geen validatie set aanwezig is. Flip
zet de vergelijking naast elkaar voor de factor vocht. Cajo berekent de onafhankelijke referenties. Wat levert dit dan op? De
klassen zijn te vaag, zo kan je dit niet naar buiten brengen als
vergelijking (relatieve verschillen en beredeneren waardoor
deze verschillen ontstaan). Je kunt geen uitspraak over de
waarneming doen maar je kan dit alleen goed doen als voldoende peilbuizen aanwezig zijn.
• Menyanthes is een systeem dat wat zegt over de waterstand en de relatie i.v.m. verdamping en neerslag.

•

Voor trofie: Een andere benadering zou zijn om de vegetatie om te zetten naar beheertypen en die indelen
naar klassen. Dit zouden dan wel typische vegetatie zijn. Vb 400 opnamen naar beheertypen vertalen, dan
heb je minder variatie in klassen. Beheertypen zijn gebaseerd op WW en Ellenberg getallen.
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Conclusies:
Voor een echte vergelijking zou een dataset met veldwaarden nodig zijn. Cajo kan echter een methode bedenken om een analyse te maken op basis van deze dataset en relatieve vergelijking. Cajo kan dit offreren.
BIJ12 gaat na of hier budget voor beschikbaar is.
Nina is vanmiddag aanwezig omdat ze betrokken is bij het BO traject indicatoren voor de PAS. Momenteel is
er een methodiek ontwikkelend waarmee indicatorsoorten gekozen kunnen worden op basis van hun trouwgraad en presentie in habitattypen. Daarmee ontbreekt nog een keuzemogelijkheid louter op basis van ecologie.

2.3

vergelijking systemen

Ieder heeft zijn op- en aanmerkingen opgeschreven over de systemen van anderen (niet het eigen systeem, in de
categorieën knelpunten, verschillen, raakvlakken, etc.
Overeenkomsten
Estar
WW
Iteratio

SynBioSys
Indica

Deels als Elllenberg
Model
Geeft meetbare waarden net als WW
Gebaseerd op metingen
Model
Lijkt op ESTAR
Model

Nadelen
Ecologisch minder geschikte locaties
Beperkt, geen duinen
pH NaCl
Estar
Transparantie: is per opnamen snel en helder te zien waarde in welke uitkomst
WW
water minder goed uitgewerkt. Geldt ook voor INDICA, Ellenberg, Iteratio.
Iteratio
Dataset verkleind vanwege eerder gebruikte data
Landschapstype kiezen voor optimale werking (2x)
Veel werk voor heel NL
Ondoorzichtig
Niet openbaar, dus moeilijk te beoordelen
Wegens afscherming rem op wetenschappelijke ontwikkeling
Niet vaststaande indicatiewaarden (Flip)
SynBioSys
Vertaling naar meetbare waarden
Indica
Landschapstype kiezen voor optimale werking
Weinig soorten gebruikt als basis (3x)
Dataset

Verschillen
Voor allen
Estar
WW
Iteratio

Gebruikte indicatielijsten

‘zwevende’ indicatiewaarden (vast bij anderen)
Voorspelling hangt af van te voorspellen zet (validatieset)

SynBioSys
Indica
Raakvlakken
Estar
WW
Iteratio

Net als INDICA per landschapstype
Gebruik van smalle soorten

SynBioSys
Indica
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Sterke punten
Estar

WW
Iteratio

SynBioSys
Indica

Gebruiksvriendelijk
Snel
Indicatorwaarden voor veel parameters
Gebaseerd op metingen
Openbaar en gepubliceerd
Beschrijft optimaal variatie binnen gebied
Beste; uitstekende voorspelling (2x)
Gebruikt geografische coördinaten landschapstype te gebruiken indicatielijst
Heldere aanpak
Openbaar
Werken per landschapstype (FGR) is wel een sterk punt

Opmerkingen c.q. aanvullingen bij de opmerkingen die er gemaakt zijn:
Sheets:
Overeenkomsten:
• Wat betekent de kreet ‘model’ op de sheets? A: Wieger werkt met getallen en niet met een model.
• Wat heb je nodig vanuit N2000 en SNL en wat moet je er minimaal in moet stoppen aan gegevens. Moet het
uitgangspunt zijn voor het systeem.
• SynBioSys gebruikt de zelfde waarden als Estar
• Indicatiewaarden worden ieder keer opnieuw berekend in Iteratio
Nadelen:
• Dataset beperkt niet landelijke dekking
• Hoe snel ben ik bij de onderbouwing van een afwijkend getal (Estar)
• Planten per landschapstypen hanteren is volgens Flip niet juist, planten reageren niet anders in een ander
gebied.
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3

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

3.1

Algemeen

De vragen waarmee we in eerste instantie zijn begonnen kunnen met de bijeenkomsten en de informatie die we tot
nu hebben gekregen beantwoorden. Dit had met name als doel om vragen vanuit provincies en andere partijen te
beantwoorden, en dankzij jullie gezamenlijke hulp gaat dit nu lukken. Die vragen gingen over verschillende punten:
• Twijfels of je met een 'rekenmodel' überhaupt een ecologische waarde kunt berekenen die nauwkeurig is.
• Vervolgens de vraag waarom voor Iteratio als (stand-alone) applicatie gekozen is om abiotiek te bepalen. De
achterliggende vraag daarvan was, wat de mogelijkheden waren van de verschillende andere tools, en hoe
goed zij gebruikt kunnen worden voor de weergave van de abiotiek in het veld.
Dat tegen de achtergrond van de vraag van de provincies om voor de rapportage voor de abiotiek van de gebieden
maar 1 rekentool te hebben.
We kunnen concluderen:
• We hebben kunnen zien dat het inderdaad mogelijk is om met behulp van "een computerprogramma" een
betrouwbare uitspraak te doen over abiotische condities in het veld. We hebben dat in detail gedaan voor
pH, aan de hand van de door iedereen ingestemde en uitgevoerde methode van Flip. Voor Trofie en GVG
hebben we niet in detail gekeken omdat we geen absolute vergelijking konden maken, maar hebben we (hoe
relatief ook) wel de gezamenlijke afspraak gemaakt om dit in klassen te bekijken. De gesplitste dataset is ook
door Flip nog extra onderzocht middels RMSE en is als valide beoordeeld.
• We hebben ons hier gebogen over de tijdens de bijeenkomst door jullie gestelde vraag over de relatieve vergelijking voor de factoren Trofie en GVG en of verder onderzoek nog mogelijk was. Er blijkt geen financiële
ruimte voor het verder onderzoeken van de GVG en Trofie en het budget dat nog over is besteden we liever
aan een eventuele test van data voor de Superlearner.
• We hebben ook gezien dat voor het aspect pH - Iteratio de beste resultaten opleverde, vervolgens Estar en
de Ellenberg waarden, daarna de Wamelink waarden en tenslotte Indica (verschil RMSE: 0,08 – 0,10). Indica
had daarbij last van het feit dat het geen gebruik kon maken van de landschapstypen die dit model juist nodig
heeft. Iteratio kon daar met enige moeite min of meer gebruik van maken, maar moest weer bijna 40% van
de opnamen buiten beschouwing laten omdat die al in het systeem zaten. Daarnaast is dit model specifiek
gemaakt voor een gebiedsgerichte analyse en kon dit door het anonimiseren van de data nu niet benutten.
De Wamelink getallen bleken onverwacht nadelige effecten te krijgen boven een pH 6, waarschijnlijk veroorzaakt door de soortenrijkdom van de kalkrijkere vegetaties. Estar en de Ellenberg waarden hadden geen nadelen.
• Zoals Jan terecht opmerkte, is de toepassing binnen de SNL en Natura 2000/PAS uitsluitend op gebiedsniveau. Daar hebben Iteratio en Indica hun kracht liggen en dan kan met name Iteratio snelle slagen maken
omdat het in tegenstelling tot de andere modellen kan 'leren' van aanvullende metingen. Als er verbeterde
indicatielijsten gebaseerd op meer metingen beschikbaar komen, zullen de indicaties per gebied
verbeteren. In de test die we nu hebben uitgevoerd kon voor deze twee modellen hun slagkracht op ge-

•

•

biedsniveau niet worden aangewend. Flip ziet dit als nadeel, zwevende indicatiewaarden en dus geen vaste
maatstaven.
Cajo heeft elk model de nieren geproefd en dat hebben we gezamenlijk besproken. Ook eventuele informatielacunes hebben we aan bod gehad en we hebben denk ik voldoende stil kunnen staan bij de vragen die er
over en weer leefden, zodat we misverstanden uit de weg hebben kunnen ruimen en inzicht hebben gekregen in elkaars werkwijze. Zowel Flip als Wieger zagen wij geïnspireerd ideeën opvangen voor de verbetering
van hun systemen - wat deel van het doelstelling was: van elkaar leren. We denken dat de deuren naar elkaar
nu voldoende open staan.
Andere conclusie is dat gebruikers behoefte hebben aan een transparant systeem, waarin het mogelijk is na
te gaan hoe uitkomsten worden verkregen. Cruciaal daarin is de traceerbaarheid van de verkregen indicaties.
Het moet mogelijk zijn om op eenvoudige wijze (plotseling optredende afwijkende) indicaties te verifiëren.
De indicaties van Ellenberg zijn genoegzaam bekend, die van de Wamelink getallen en Estar zijn gepubliceerd,
Indica en Iteratio (nog) niet, maar alleen van het laatste model is het mogelijk om dat in de bewerking snel
terug te halen, en te zien welke soorten en opnamen hebben bijgedragen aan het verkregen resultaat.

Hoe gaan we verder? Deze resultaten worden in een adviesrapport aan het PCO en de PIN aangeboden. Vooraf wordt
het rapport nog met jullie gedeeld voor op en aanmerkingen. Aanvullende acties voor vocht en trofie worden zoals
eerder besproken aangescherpt daarnaast wordt het rapport van Cajo aangescherpt. Aan de hand van de interviews
zijn de systemen in kaart gebracht; wat heb je nodig, wat komt eruit en is het toegankelijk.

10

3.2

Superlearner

Laatste alinea rapport Cajo:
Wat vinden jullie van een Superlearner systeem?
• Deze vraag moet je voorleggen aan de gebruiker.
Zijn vermoeden is dat met een dergelijk model het geheel beter zou kunnen zijn dan de som der delen: met andere
woorden - dat de uitkomsten van alle modellen (op enigerlei wijze) gecombineerd - beter kan zijn dan van de individuele modellen.
• Zo'n systeem heeft één voordeur, daarachter gebeurt de berekening en er komt één uitkomst uit. Hoe kunnen gebruikers zien welk model op welke wijze heeft bijgedragen aan het eindresultaat? Komt er een soort
"bijsluiter" bij het eindresultaat dat dit laat zien?
• Gaan modellen die (in een bepaald traject) minder presteren niet het eindresultaat omlaag trekken? Kortom gaan we modellen die goed presteren nu niet benadelen?
• Kunnen modellen worden uitgeschakeld zodat enkel met bepaalde selecties van modelsystemen gewerkt kan
worden?
Voorstel is om eerst de uitkomsten per systeem van de huidige dataset te combineren en te kijken of dit een voordeel
oplevert. Het meenemen van de resultaten nemen van zowel de validatie en kalibratieset. Indien dit een beter uitkomst oplevert dan kunnen alle getallen in het SynBioSys ingebracht worden. Indica, Estar en Wieger zitten hier al in,
Iteratio kan hier ook ondergebracht worden. In het systeem zou een gezamenlijke uitkomst van alle systemen berekend kunnen worden. Bij afwijkingen moet dan wel te achterhalen zijn welk rekenmodule afwijkend gedrag toont.
•

•

De discussie ging toen verder over het gebruiken van SynBioSys als platform waar de andere applicaties ingeladen zouden kunnen worden. Dit idee had enkel betrekking op het uitvoeren van de Superlearner test, en is
zeker niet bedoeld als vaststaand systeem voor de toekomst. De test voor de Superlearner zien wij als doorkijk richting verdere ontwikkeling. Wij streven wij naar één uiteindelijke rekentool. Dit hoeft niet beperkt te
blijven tot één methodiek, maar het betekent ook niet dat alle modellen persé in een uiteindelijke Superlearner terecht hoeven te komen. Daarbij spelen zeker ook de conclusies zoals hierboven getrokken: waarin met
name de focus op de rapportage per gebied centraal moet staan.
Om te kijken of een Superlearner daadwerkelijk kan leiden tot betere resultaten, zullen wij eerst in gesprek
gaan met Cajo. Daar zullen we moeten verkennen wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor een
dergelijke exercitie en een duidelijk beeld hebben van de meerwaarde ervan. Daarom hebben we nog geen
planning opgenomen, maar zullen we jullie verder informeren na onze verkenning van deze mogelijkheid.

Levendige discussies tijdens de workshop.
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