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1 Voorwoord

Jarenlang hebben ecologen terreincondities vooral geïnterpreteerd op basis van hun veldkennis. Het
"ecologisch geweten" zoals een van hen dat noemde - werd geleidelijk aan ondersteund door de
ontwikkeling van modelsystemen en indicatorwaarden. De ontwikkeling van ITERATIO was daarin een
belangrijke stap, omdat met een eenvoudig en krachtig algoritme en een zorgvuldig samengestelde
database van gemeten referentiewaarden - betrouwbare indicaties van abiotische factoren berekend
konden worden voor gehele gebieden. De basis hiervoor zijn de vegetatiekaarten en de daaraan ten
grondslag liggend -opnamen. ITERATIO is door de provincies gekozen voor het opstellen van
abiotiekkaarten ten behoeve van de SNL Beheertypenkaarten en de Natura 2000 Habitattypenkaarten.
Sinds 2018 is het eigendom van ITERATIO door Staatsbosbeheer overgedragen aan BIJ12.

Eind 2018 heeft BIJ12 aan Wageningen Environmental Research (WEnR) de opdracht gegeven voor de
herbouw van ITERATIO. Dat was noodzakelijk omdat de door Jan Holtland (Staatsbosbeheer) en Peter
Schnitger (Probos) ontwikkelde versie een MS Access-applicatie betreft, die niet meer onder recente
versies van MS Access kan draaien. Ook staan niet alle organisaties het gebruik van MS Access toe.

Stephan Hennekens (WEnR) en Jan Holtland (Staatsbosbeheer) hebben voor de herbouw de handen
ineen geslagen en ITERATIO in een nieuwe jas gestoken en onafhankelijk gemaakt van MS Access. Deze
nieuwe ITERATIO (versie 2) ligt hier voor u en heeft naast de reeds bestaande functionaliteit opgenomen
in de oude versie van ITERATIO, ook GIS-functionaliteit, waardoor het hele proces van inlezen van een
kartering tot en met het maken van kaarten van abiotische terreincondities in één applicatie is
ondergebracht. Ook is voorzien in diverse uitvoermogelijkheden zodat verdere analyse met GIS-
applicaties als QGIS en ArcGIS mogelijk is. Tevens is er uitvoer naar de Rekentool Natuurkwaliteit
toegevoegd zodat analyse van SNL-karteringen gemakkelijk zijn uit te voeren. Een belangrijke aanvulling
is dat ITERATIO 2 voorziet ook in procedures om sequentiële karteringen te vergelijken. Hierdoor kunnen
ontwikkelingen van terreincondities in de tijd expliciet worden gemaakt.

Behalve dat men met ITERATIO 2 de karteringen opgesteld volgens de Digitale Standaard gemakkelijk
kan verwerken, is ook voorzien in de import van GeoPackage-uitvoer van de Nationale Database Vegetatie
en Habitats (NDVH). Door de koppeling met de NDVH zal het analyseren van grote aantallen
vegetatiekarteringen met ITERATIO structureel bij gaan dragen aan verbreding en verdieping van onze
kennis van natuurterreinen ten behoeve van hun behoud, beheer en herstel.      

Peter van der Molen, BIJ12 

 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/monitoring-en-natuurinformatie/voorzieningen-en-rekentools/rekenmodule-natuurkwaliteit-natuurnetwerk-nederland/
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2 Installatie en registratie

Installatie
ITERATIO 2 kan worden geïnstalleerd middels een setup die via de link
https://www.synbiosys.alterra.nl/Iteratio/Setup/SetupIteratio2.exe kan worden opgehaald. De setup
maakt automatisch een snelkoppeling op het bureaublad aan.
Als alternatief kan een gezipte installatie worden opgehaald. Dit bestand hoeft alleen te worden
uitgepakt. Een snelkoppeling naar Iteratio.exe dient dan wel handmatig te worden aangemaakt. 

Voor de opslag van projecten maakt ITERATIO standaard gebruik van de folder <Mijn
documenten>\Iteratio. Deze wordt door het programma automatisch aangemaakt. Indien ITERATIO is
geïnstalleerd in de folder <Mijn documenten>\Iteratio  zal het programma een extra folder 'Projecten'
aanmaken (<Mijn documenten>\Iteratio\Projecten).
Er kan echter ook een geheel andere folder worden geselecteerd voor de opslag van projectbestanden.
Kies daarvoor in het menu direct bij bij het openen van het programma Projecten -> Projectenfolder.  Dit
kan wel betekenen dat reeds opgezette projecten verplaatst moeten worden van de oude opslagfolder
naar de nieuwe. Een ander pad kan ook rechtstreeks worden opgegeven in de Registry door in de key
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Alterra\Iteratio\Algemeen] een waarde (foldernaam) toe te
voegen voor LaatstGeopendeProject.

Behalve ITERATIO 2 moet ook TURBOVEG 2 (versie 2.141 of hoger) zijn geïnstalleerd. TURBOVEG is
nodig om opnamegegevens, horende bij een kartering, om te zetten naar een opnamentabel. 

Updates
ITERATIO controleert bij het starten of een update van het programma voorhanden is. Wordt een
nieuwere versie aangetroffen dan zal rechts bovenaan op het scherm de melding 'Er is een nieuwe versie
is beschikbaar. Ga hiervoor naar de website.' verschijnen. Door op de melding te klikken wordt
doorgeschakeld naar de website.
De melding voor de update kan ook worden uitgeschakeld door  ITERATIO te starten met de parameter
donotcheckforupdate. 

Probleem met starten applicatie
Als direct bij het starten van de applicatie foutmeldingen optreden dan is het aan te raden ITERATIO te
starten met de parameter donotloadsvg. Door deze instelling zal het startscherm met de drie opties
Nieuw, Open en Help niet worden getoond. Deze opties zijn echter ook via het menu te benaderen.

Registratie
De eerste keer dat ITERATIO wordt gestart zal een verplichte registratie moeten worden uitgevoerd. Na
het invullen van de volledige naam en e-mailadres, en het akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden,
kunnen de gegevens worden opgestuurd middels de knop Versturen. Kort daarna zal een registratiecode
worden toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Na het invoegen van de code kan de registratie
worden afgesloten middels de knop Opslaan.
Registratie zal op iedere computer moeten worden uitgevoerd waarop een gebruiker met ITERATIO wil
werken.  

https://www.synbiosys.alterra.nl/Iteratio/Setup/SetupIteratio2.exe
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Het scherm wordt automatisch afgesloten als 'Ik  ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden' wordt
aangevink t.
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3 Introductie

Gradiënten in abiotische variabelen (vocht, nutriëntenrijkdom, pH en saliniteit) zijn zichtbaar
in de vegetaties die we in het veld tegenkomen. In het natuurbeheer worden die abiotische
variabelen, de terreincondities, aangepast zodat in de terreinen de voorwaarden gecreëerd
worden voor waardevolle natuur. Er wordt daarom gemeten aan de terreincondities:
peilbuizen vertellen wat de vochttoestand van een terrein is, analyses aan de bodemchemie
laten zien hoe zuur, kalkrijk of voedselrijk een bodem is. Maar het nadeel van deze metingen
is dat ze nooit vlakdekkend zijn en vaak veel inspanning vergen. Doordat het verband
terreinconditie – vegetatie zo sterk is, is het ook mogelijk uitspraken te doen over die
condities aan de hand van de vegetatie. Op deze relatie tussen abiotiek en vegetatie is het
computerprogramma ITERATIO gebaseerd. De bedoeling hiervan is om directe metingen niet
meer nodig te maken, of althans in mindere mate. Lang niet alle abiotische meetdoelen zijn
met ITERATIO te beantwoorden.
ITERATIO is een computerprogramma dat berekeningen uitvoert voor het maken van kaarten
van de terreincondities (abiotische waardenkaarten). Hiervoor maakt ITERATIO gebruik van
de gegevens van vegetatiekarteringen. In het figuur hieronder is de opbouw van een
vegetatiekartering weergegeven.

Figuur 1: opbouw van vegetatiekarteringen
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Op een vegetatiekaart worden in verschillende vlakken de voorkomende vegetatietypen
weergegeven. De volledige vegetatietypologie, alle vegetatietypen bij elkaar, worden
onderbouwd met opnamen. Ideaal gesproken wordt elk vegetatietype onderbouwd met
minimaal vijf opnamen, maar in de praktijk zijn dit er doorgaans minder. Idealiter zijn deze
opnamen een representatieve weergave van de vegetatietypen. 

Rechts in de figuur is weergegeven hoe de gegevens van een kartering opgenomen volgens
de Digitale Standaard zijn opgenomen. De vegetatiekaart staat in een ESRI-shapefile. In deze
file is in feite alleen de geometrie opgenomen en per vlak een id. Dit id verwijst naar de
Digitale Standaard. Dit is een MS Access-database waar nagenoeg alle tabellarische
gegevens in zijn opgeslagen als de vegetatietypologie, de waargenomen typen en soorten.
Het enige wat vaak niet in de Digitale Standaard zit, zijn de vegetatieopnamen. Deze zijn
opgeslagen in een standaard formaat in TURBOVEG 2. Met deze producten (de
vegetatiekaart, de typologie en de opnamen) kan een analyse in ITERATIO worden
uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van een analyse is de opbouw van een vegetatiekartering belangrijk: de
vegetatie wordt beschreven door vegetatieopnamen en de opnamen worden beschreven door
de soorten die erin voorkomen. Door een aantal plantensoorten een indicatiewaarde te
geven voor een abiotische variabele, kan per opname een gemiddelde waarde voor de
betreffende variabele berekend worden. En omdat een aantal opnamen een vegetatietype
beschrijven, kan voor het type ook weer een gemiddelde waarde worden berekend. Deze
waarde kan dan zichtbaar worden gemaakt op een kaart. Dit proces - van een set
vegetatieopnamen, via berekeningen naar een abiotische waardenkaart - is in figuur 2
weergegeven. Hieronder volgt in het kort een beschrijving. 

Stap 1 – Invoer
Voor een analyse zijn drie digitale producten nodig: 

1. de vegetatiekaart
2. de vegetatietypologie
3. de vegetatieopnamen. 

Stap 2 – Analyse
In eerste instantie wordt de terreinconditie gekozen die geanalyseerd moet worden. In dit
voorbeeld is dat de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG). Vervolgens worden voor de
analyse de vegetatieopnamen in ITERATIO ingelezen. Aan een deel van de voorkomende
soorten wordt een indicatiewaarde voor de GVG gekoppeld. Een reeks itererende
berekeningen levert een indicatiewaarde voor alle soorten op, en een gemiddelde waarde
voor de GVG voor alle opnamen. De verschillende vegetatietypen worden doorgaans
onderbouwd met een aantal opnamen. Van de GVG-waarden voor de opnamen behorend bij
een vegetatietype wordt daarom een gemiddelde genomen. Dit is de invoer voor het maken
van de GVG-kaart.

Stap 3 – Uitvoer naar een GIS-kaart
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In ITERATIO heeft elk vegetatietype een waarde voor de GVG gekregen. Deze waarden
worden aan elk vlakje van de vegetatiekaart gekoppeld en zichtbaar gemaakt middels
kleuren in de abiotische waardenkaart.

Figuur 2: het proces voor het maken van een abiotische waardenkaart op basis van de vegetatiekaart,
de vegetatietypologie, de opnamen met bijbehorende soorten en ITERATIO. Als voorbeeld wordt hier het
maken van een GVG-kaart (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) gebruik t.
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In de paragraaf Achtergrond wordt de berekening uitgebreider toegelicht.
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4 Aan de slag

Om aan de slag te kunnen gaan met de analyse van een kartering moeten allereerst alle bestanden
klaarstaan waarmee dat kan worden uitgevoerd. Gaan we uit van een kartering uitgevoerd volgens de
Digitale Standaard dan moeten de volgende datasets in stelling worden gebracht:

1. De TURBOVEG-database met vegetatieopnamen
2. De shapefile met vlakkeninformatie
3. De MS Access-database

Wordt gewerkt met een GeoPackage binnengehaald via de website van de NDVH dan hoeft maar één
bestand in stelling worden gebracht.

Zie Project aanmaken voor meer informatie.

Alvorens met ITERATIO aan de slag te gaan moet in TURBOVEG de opnamenset worden geëxporteerd
naar een ITERATIO-bestand. Kies in het menu: Export, Iteratio input file. Selecteer uitvoer voor ITERATIO
2. Het resultaatbestand is een csv-bestand. De opbouw van het bestand is uitgelegd in paragraaf
Turboveg opnamentabel.  

Open daarna ITERATIO en kies voor Nieuw project.

In het dialoogvenster worden alle verwijzingen naar naar de relevante bestanden opgenomen en kan met
de knop Uitvoeren door worden gegaan naar de analyse.

In het scherm dat dan verschijnt wordt de opnamentabel gepresenteerd met links de indicatiewaarden
van de vaste soorten (de soorten waarvan een indicatiewaarde bekend is) en de weegwaarden.

Door middel van de knop Iteraties uitvoeren kan in een aantal in te stellen iteraties de indicatiewaarden
van alle soorten (en tevens de opnamen)worden berekend.

Nadat de berekening is uitgevoerd kunnen direct de abiotiekkaarten worden bekeken op het vierde
tabblad (Abiotiek-kaarten).
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5 Openingsscherm

Op het openingsscherm bevinden zich drie ronde knoppen waarmee respectievelijk een nieuw project kan
worden aangemaakt, een bestaand project kan worden geopend en de Help kan worden opgevraagd.
Deze drie functies zijn ook via het menu bovenin het scherm op te roepen.
Links boven op het scherm is een link naar het laatst geopende project. Rechtsboven verschijnt een
aanklikbare link als er een nieuwe versie van het programma beschikbaar is.
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6 Project aanmaken

De allereerste keuze die gemaakt moet worden bij het aanmaken van een nieuw project is of de te
analyseren data betrekking heeft op een terrestrisch ecosysteem of aquatisch ecosysteem. Voor beide
systemen zijn aparte referentietabellen voorhanden. 

Terrestrisch systeem

Vegetatiekarteringen van terrestrische vegetatie kunnen op drie manieren worden aangeleverd:
1. Via een kartering opgezet volgens de Digital Standaard (verder aangeduid als DS).
2. Via een opnametabel geëxporteerd uit Turboveg 2.
3. Via een GeoPackage geëxporteerd uit de Nederlandse Database Vegetatie en Habitats (NDVH). 
4. Via een kartering met alleen een opnametabel en een shapefile (vrij formaat).

1 - Digitale Standaard

Een kartering opgezet volgens de DS bevat de volgende componenten:
ü een Turboveg 2 database met de vegetatieopnamen;
ü een MS Access-database;
ü een Shapefile met vlakinformatie.

Alvorens aan de slag te kunnen gaan met ITERATIO moet eerst in Turboveg een export worden gemaakt
naar een Opnamentabel. In TURBOVEG (versie 2.140 of hoger) is voorzien in een uitvoer naar
ITERATIO 2. Dit is een csv-bestand dat niet worden gewijzigd. Zie TURBOVEG opnametabel voor
toelichting.
 
Naast het invoeren van verwijzingen naar Opnametabel, MS Access-database en Shapefile moet ook
een projectnaam worden ingevoerd en een Landschapstype voor de pH-berekening worden
geselecteerd. Daarnaast kan nog een aanvullende opnametabel worden opgegeven. Deze tabel moet ook
in TURBOVEG worden aangemaakt via de ITERATIO exportoptie.Een aanvullende tabel omvat idealiter
vegetatieopnamen uit het hetzelfde gebied, of tenminste gerelateerd aan het zelfde landschapstype.    
Pas als alle gegevens zijn opgeslagen in een ITERATIO-project kan een analyse worden uitgevoerd.
 
De ingevoerde meta-gegevens worden opgeslagen in een bestand dat als naam '<projectnaam>.iteratio'.
Opslag vindt plaats in de folder <Mijn documenten>\Iteratio. De opnametabel en andere aan de kartering
ontleende gegevens worden bewaard in een beveiligde Excel-tabel. Door deze manier van opslag kan een
ITERATIO-project weer gemakkelijk worden opgevraagd. Wel moeten alle basisbestanden bereikbaar
blijven zodat een project ten alle tijden herladen kan worden. Herladen van een project kan nodig zijn als
bijvoorbeeld alle aanpassingen ongedaan moeten worden gemaakt.
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2 - Vegetatiekaart zonder kaart

Om met ITERATIO te kunnen werken kan worden volstaan met alleen een opnamentabel als invoer. Het
spreekt vanzelf dat uitvoer naar een kaart dan niet mogelijk is. Wel kunnen gemiddelde indicatiewaarden
van iedere opname in de tabel worden berekend, al dan niet ondersteund door een aanvullende
opnametabel. 
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3 - NDVH-GeoPackage

De gemakkelijkste manier om met ITERATIO aan de slag te gaan is door het importeren van een uit de
NDVH (https://www.ndvh.nl) opgehaald GeoPackage. Dit bestand bevat alle informatie met betrekking tot
een kartering, waaronder de vegetatieopnamen, de vegetatietypologie en de GIS-kaart met
vlakinformatie. 
GeoPackage is een open standaard voor distribueren van GIS-informatie. Voor meer informatie over deze
standaard zie https://www.geopackage.org.

https://www.ndvh.nl
https://www.geopackage.org
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4. Vrij formaat

In dit geval bestaan de invoerbestanden alleen een uit TURBOVEG geëxporteerde vegetatietabel  en een
shapefile.
Wat betreft het 'vrije formaat' zijn er twee mogelijkheden:
1. Een formaat waarmee ieder vegetatietype is vertegenwoordigd door één kolom in de attribuuttabel van

het shapefile, waarbij met een getal tussen de 0 en 100 het percentage wordt aangegeven waarmee
het type een vlak bedekt. Voorwaarde is wel dat de attribuuttabel de kolom 'ELMID'  (afkorting voor
'element ID') bevat waarin unieke numerieke waarden zijn opgenomen.

2. Een formaat waarbij in een Excelbestand, met dezelfde naam als het shapefile en in dezelfde
folder opgeslagen als waar het shapefile zich bevind, in vier kolommen (A, B, C en H)
respectievelijk een objectID, een vegetatiecode een percentage en een velddatum worden opgevoerd.
De aanduiding in cel A1 moet overeen komen met de naam van de corresponderende kolom in de
attribuuttabel van het shapefile. In de voorbeeldtabel hieronder is dat 'ID', echter in sommige gevallen
kan het ook 'ELMID' of 'OBJECTID' zijn. 
De datum moet in het format YYYY/MM/DD worden ingevuld in kolom 'H'. Om te voorkomen dat
Excel de waarden als datums herkent en veelal converteert dient de gehele kolom als text te worden
geformatteerd. 

ID Vegtyp
e

Perc Datum

4115 B1a 100 2006/0
6/02

4116 R1 100 2006/0
6/02
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4117 B3 80 2006/0
6/02

4117 B5 20 2006/0
6/02

4118 B6 100 2006/0
6/02

4119 B5 100 2006/0
6/02

4120 B3 100 2006/0
6/02

4121 G2 100 2006/0
6/02

Voor beide formaten geldt dat in het geval van een complex er meerdere typen kunnen zijn die zijn
toegewezen aan één vlak. De som van de percentages moet idealiter 100 zijn.

Aquatisch systeem

De projectformats die geselecteerd kunnen worden voor karteringen van terrestrische begroeiingen gelden
ook voor aquatische systemen. Echter in de meeste gevallen zal alleen een vegetatietabel voorhanden
zijn. Karteringen van aquatische begroeiingen zijn nauwelijks voorhanden.  
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7 Project openen

Een ITERATIO-project kan gemakkelijk worden geopend en middels de knop Uitvoeren worden
geactiveerd. Daarbij wordt allereerst een controle uitgevoerd op aanwezigheid van alle genoemde
bestanden.  
In het voorbeeld hieronder, de kartering van Bargerveen in 2014 worden tevens de opnamen van de
kartering van 1997 toegevoegd aan het project. De dataset van 1997 wordt meegenomen in de
berekening van de indicatiewaarden, maar speelt verder geen rol bij het maken van de abiotische kaarten.

Een project kan Herladen worden als terug moet worden gegaan naar de oorspronkelijke
gegevensbestanden. Binnen een project kunnen namelijk opnamen worden uitgesloten van de analyse,
kunnen indicatie- en weegwaarden worden aangepast en gemiddelde indicaties van lokale vegetatietypen
worden toegevoegd of aangepast. Door een project te herladen worden deze aanpassingen ongedaan
gemaakt.

Met de knop Uitvoeren kan het project worden uitgevoerd.

Openen van een project ontleend aan een kartering opgezet volgens de Digitale Standaard. 
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8 Uitvoeren analyse

In de vier volgende paragrafen wordt uitgelegd welke informatie te vinden is op de vier tabbladen
Opnamentabel, Statistiek soorten, Statistiek vegetatietypen en Abiotiek-kaarten.

8.1 Opnamentabel

Nadat een project geladen is wordt het volgende scherm getoond waarin op het eerste tabblad de tabel
wordt getoond, met links de indicatiegetallen van de soorten en hun weegwaarden, bovenin de
kopgegevens met de lokale en landelijke typeaanduiding en mogelijk andere kopgegevens. Het grootste
deel van de tabel wordt in beslag genomen door de bedekkingswaarden van de soorten in de opnamen,
geschaald 1 t/m 9 (ordinale schaal of ook wel genoemd de Van der Maarel schaal).

Het tweede, derde en vierde tabblad worden pas gevuld nadat berekening van de indicatiewaarden van
alle soorten is uitgevoerd. Het Aantal iteraties (berekeningsstappen) kan onder aan het scherm worden
ingesteld. Kies minimaal voor 50 tot 100 iteraties om tot een stabiele uitkomst te komen. Stabiel
betekent dat de indicatie van soorten niet meer veranderd na een bepaald aantal iteraties. Met de knop
Iteraties uitvoeren kan de analyse worden gestart. 

Door Waarden aanpassen aan te vinken kunnen indicatie- en wegingswaarden van soorten handmatig
worden aangepast. De aangepaste waarden worden opgeslagen in het projectbestand en worden bij een
volgende sessie weer gebruikt. Door een project te Herladen worden de handmatig ingestelde waarden
verwijderd. Voor het aanpassen van waarden moeten natuurlijk gefundeerde redenen zijn.

Aan de linkerkant van het scherm is een paneel waarop de te analyseren factoren staan. Deze kunnen
worden aan- of uitgevinkt. Door op het teken '<<' te klikken kan het paneel worden opgeborgen zodat
meer ruimte voor de tabel voorhanden is. 

Terrestrisch
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Aqualtisch
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8.2 Statistiek soorten

Op het tabblad Statistiek soorten is allerlei soort-specifieke informatie te vinden waarmee de kwaliteit
van de analyse kan worden beoordeeld. In het hoofdstuk Controles na het itereren wordt hier dieper op in
gegaan. Op het rechterdeel van het scherm zijn de opnamen geplaatst waarin de geselecteerde soort
voorkomt. De opnamen zijn gesorteerd naar oplopende indicatiewaarde.
Met de knop Grafiek kan van een of meerdere soorten een grafiek worden getoond waarbij de
indicatiewaarde is uitgezet tegen de bedekking van een soort. Zulks een geeft informatie over de
ecologische spanwijdte van een soort of soortgroep, al dan niet in relatie tot de bedekking. Zie voorbeeld
van een grafiek hier.
Met de knop Groeperen kunnen soorten worden gegroepeerd naar indicatiewaarden. Hiermee kan
worden verduidelijkt in welke groep (klasse) een soort domineert. Zie voorbeeld van groepering hier.

In de tabel hieronder staat wat de betekenis is van de verschillende kolommen.

Grafiek indien in de grafiek informatie van meerdere soorten moet worden opgenomen dienen ze in
deze kolom worden aangevinkt

Vast of de soort al dan niet een vaste waarde heeft
Gewicht het gewicht dat aan de soort is toegekend
IN de waarde van de soort die als invoer voor de berekening wordt gebruikt
UIT de waarde van de soort die door de berekening wordt gegenereerd. Bij niet-vaste soorten is de

IN-waarde gelijk aan de UIT-waarde
v het verschil tussen IN- en UIT-waarde. Deze is altijd 0 voor niet-vaste soorten
Aantal het aantal opnamen waarin de soort voorkomt
StdDev de standaarddeviatie, ofwel een maat voor de spreiding van de indicatie van de soort
Breedte het verschil tussen de hoogste en laagste indicatiewaarde
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Groeperen van soorten

De soorten kunnen gegroepeerd (geklassificeerd) worden op basis van hun numerieke indicatiewaarde.
Het aantal groepen kan worden ingesteld via Aantal klassen, waarbij de klasse-minima en -maxima
automatisch wordt ingesteld. Het is echter ook mogelijk de klassengrenzen handmatig in te stellen.  

Resultaat van een groepering

De getallen in de groene kolommen geeft de frequentie aan waarmee soorten tot een bepaalde klasse
zijn gerekend. Intensivering van de groene kleur wordt alleen toegepast als een soort een weegwaarde
heeft van 200 of groter en in 10 of meer opnamen voorkomt.
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Grafiek

8.3 Statistiek vegetatietypen

Op het tabblad Statistiek vegetatietypen is allerlei (statistische) informatie te vinden over de
vegetatietypen waarmee de kwaliteit van de analyse kan worden beoordeeld. In het hoofdstuk Controles
na het itereren wordt hier dieper op in gegaan. Op het rechterdeel van het scherm zijn de opnamen
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geplaatst die aan het geselecteerde type zijn toegewezen. De opnamen zijn gesorteerd naar oplopende
indicatiewaarde.
Met de knop Groeperen kunnen vegetatietypen worden gegroepeerd naar indicatiewaarden. Hiermee
kan worden verduidelijkt in welke groep (klasse) een type domineert. Zie voorbeeld van groepering hier.

In de gele kolom kunnen indicatiewaarden worden aangepast en toegevoegd wanneer voor een bepaald
geen indicatiewaarde kan worden berekend, bijvoorbeeld als er geen opnamen zijn die tot het type
kunnen worden gerekend. 

In de tabel hieronder staat wat de betekenis is van de verschillende kolommen.

Aantal het aantal opnamen behorende bij een vegetatietype
Min de minimale indicatiewaarde van het vegetatietype
Max de maximale indicatiewaarde van het vegetatietype
Gemidde
ld

de gemiddelde indicatie van het vegetatietype

StdDev de standaard deviatie, ofwel een maat voor de spreiding van de indicatie van het vegetatietype
v Absolute verschil tussen de minimale en maximale waarde
Opp (ha) totale oppervlakte van het vegetatietype in ha.

Groeperen van typen

De vegetatietypen kunnen gegroepeerd (geklassificeerd) worden op basis van hun numerieke
indicatiewaarde. Het aantal groepen kan worden ingesteld via Aantal klassen, waarbij de klasse-minima
en -maxima automatisch wordt ingesteld. Het is echter ook mogelijk de klassengrenzen handmatig in te
stellen.  
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Resultaat van een groepering

De getallen in de groene kolommen geeft de frequentie aan waarmee soorten tot een bepaalde klasse
zijn gerekend. Intensivering van de groene kleur wordt alleen toegepast als er 4 of meer opnamen aan het
vegetatietype zijn toegewezen en de frequentie groter gelijk 50 is.
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8.4 Abiotische kaarten

Op het tabblad Abiotiek-kaarten worden voor alle geselecteerde ecologische parameters op
verschillende tabbladen een abiotiek-kaart getoond. Rechts op het scherm is de kaartlegenda
opgenomen en daaronder een lijst van typen zonder ecologische indicatie. Het betreft typen die
weliswaar op kaart voorkomen, maar niet gedocumenteerd zijn door middel van vegetatieopnamen.
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Vlakken worden gearceerd indien het bepalende type minder dan 20% van de totale oppervlakte bedekt.
De indicatiewaarde van dat vlak wordt dan als onbetrouwbaar beschouwd.  Zie voorbeeld hieronder
waarbij type 16-3 slechts 10% van de het karteervlak bedekt maar wel het enige type is met een
indicatiewaarde.
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9 Controles na het itereren

Nadat de technische analyse heeft plaatsgevonden is het raadzaam een aantal controles uit te voeren. 

1 - Soorten die geen waarde krijgen
Bij zeer soortenarme opnames waarvan de samenstellende soorten geen indicatiewaarde hebben, en die
soorten ook niet in de rest van de table voorkomen, dan zullen die soorten en typen geen indicatiewaarde
krijgen tijdens het iteratieve rekenproces. Dergelijke soorten krijgen dan op de achtergrond de waarde -
9999 en worden in de tabel zonder waarde getoond. Dat is te controleren door in het tabblad Statistiek
Soorten de kolom UIT per factor (bv pH) oplopend te sorteren. Als de typen waar deze opnamen mee
verbonden zijn veel bedekken, is het raadzaam een waarde te schatten voor deze typen. Zie verder onder
5.

2 - Van soorten met een hoog gewicht (200 of 300) moet de IN waarde dicht bij de UIT waarde
liggen
De soorten met een hoog gewicht zijn soorten met een smalle amplitude voor een bepaalde factor. Als
die soorten in opnamen voorkomen die qua berekende indicatiewaarde toch sterk afwijken van de IN
waarde, dan ontstaat er een groot verschil tussen IN en UIT, berekend in kolom v (verschil). Een afwijking
van de GVG en GLG waarde van meer dan 10 cm is tussen -10 cm en 30 cm ten opzichte van maaiveld
is als een groot verschil aan te merken. Voor pH is dit een afwijking van meer dan 0,5 pH punt, idem voor
Trofie: meer dan 0,5 punt voor de numerieke waarde. Vaak zal dit het gevolg zijn van inhomogene
opnamen, bv waterplantenvegetaties waarbij ook de soorten van de droge oever meegenomen zijn in de
opname. Gewogen gemiddeld kan zo’n opname (en dus ook het vegetatietype) dan vochtig worden in
plaats van nat. De samenstellende soorten komen dan gewogen gemiddeld te droog uit. Het is lastig om
hier in de basis (de opnamen) iets aan te doen. Volstaan kan worden om het type in tabblad Statistiek
vegetatietypen zo nodig een nattere waarde te geven in de kolom Gemiddeld. Het karterend bureau
kan een signaal krijgen dat beter gelet moet worden op het maken van homogene opnamen. Mogelijk is
het nodig de instructie van het bureau aan te passen, bijvoorbeeld voor het maken van opnames in
bossen met veel kleinschalig reliëf. 

3 - soorten met een onverwachte waarde
Wanneer een soort aangetroffen wordt met een andere indicatiewaarde dan je zou verwachten, dan is het
mogelijk na te kijken hoe dat ontstaat. Dubbelklik op die soort en er wordt automatisch doorgeschakeld
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naar tabblad Statistiek soorten waar de opnamen worden getoond waar die betreffende soort in
voorkomt. Om te zien op basis waarvan een specifieke opname een indicatiewaarde krijgt ga dan de
betreffende opname in het tabblad Statistiek vegetatietypen en sorteer die opname door te klikken in
de bovenste kopregel. Dan is per soort de toegekende dan wel geïtereerde indicatiewaarde en het
gewicht te zien. Zie figuur hieronder.

4 - zijn alle opnamen gelinkt aan een lokaal type? 
Het komt voor dat er schrijffouten gemaakt worden in het veld Loc_type van de opname in de
TURBOVEG-database. Zie figuur hieronder in de kolom Lokaal vegetatietype. Bij de typen 6-2, 6-1 en
anderen is de voorloopnul weggevallen, hetgeen onnodig tot typen zonder indicatiewaarde leidt. Dit is te
herstellen door in de opnamen in de TURBOVEG-database de verwijzing te corrigeren in de kolom
Loc_type. Vervolgens dient er een nieuwe export gemaakt te worden naar een opnamentabel en het
project dient te worden herladen.
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5 - Zijn er lokale typen die veel bedekken, zonder opname.
In het tabblad Statistiek Vegetatietypen kan oplopend worden gesorteerd naar bijvoorbeeld Landelijk
vegetatietype, de typen zonder opnamen komen dan bovenaan te staan. Rechts in de tabel is een
kolom met oppervlaktes per lokaal type weergegeven. Voor typen die serieus bedekken is het aan te
raden om indicaties voor de  verschillende factoren in te vullen. Standaard doe je dat voor GVG  en
mogelijk ook GLG (op dit moment alleen nog voor Hoogvenen beschikbaar) voor het type Open water.
Bijvoorbeeld voor de GVG is -30 of -50, afhankelijk van een eventuele aanduiding in de typebeschrijving in
de rapportage. 
Voor de overige typen kan als volgt worden gewerkt. Mogelijk heeft de eerdere of latere kartering een
vergelijkbaar lokaal type, in dat geval kunnen die waarden worden overgenomen. Dat kan ook voor een
overeenkomend landelijke type maar dan moet gekeken worden of de inhoud van de typen goed
overeenkomt (typologiebeschrijving van de karteringen). Een andere manier is kijken naar de naburige
lokale typen in het tabblad Statistiek vegetatietypen. Samen met de typebeschrijving kan dan over het
algemeen een redelijke inschatting gemaakt worden per factor, waarbij je ook naar de plek op de gradiënt
kunt kijken van eventueel dominante soorten in de beschrijving. Bij meer recente karteringen zouden
(vrijwel) alle lokale typen voorzien moeten zijn van één of meer opnamen. Bij twijfel is het beter om géén
waarde in te vullen, de abiotiekkaarten zullen dan wat grijze vlakken vertonen hetgeen overkomelijk is.
Belangrijker is dat een aantal vlakken dan geen verkeerde waarde krijgen: bij vlakken met meerdere
vegetatietypen wordt het gewogen gemiddelde weergegeven. Als er van typen geen waarde is berekend
of ingevuld dan krijgt het vlak een waarde op basis van het typen waarvan dat wel het geval is. Dit valt
natuurlijk minder goed op dan grijze vlakken.

6 - Vergelijken met directe metingen
Als er kwalitatief goede metingen beschikbaar zijn van het terrein dan kunnen die worden vergeleken met
de indicaties van de betreffende vlakken. Enige afwijking hoeft geen probleem te zijn omdat vlakken niet
altijd homogeen zijn. Op dit moment is er nog geen duidelijke werkwijze ontwikkeld hoe te handelen als
de verschillen groot zijn.
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7 - Vergelijken met AHN
In de huidige versie van ITERATIO is een AHN kaart oproepbaar, het is echter (nog) niet mogelijk om die
dynamisch in beeld te krijgen zoals dat wel kan met de AHN viewer -
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ of met ArcGIS.
Onlogische grote verschillen kunnen aanleiding geven om waarden van typen aan te passen, bedacht
moet echter worden dat bijvoorbeeld leemlagen en dergelijke kunnen leiden tot onverwachte GVG’s.
Laagten in hoogvenen kunnen een relatief lage waterstand hebben doordat de weerstandbiedende laag is
verwijderd. Op zich is dat dan weer een interessant gegeven voor een landschapsecologische analyse. 
In het algemeen valt op dat karterende bureaus weinig gebruik maken van het AHN, bijvoorbeeld voor het
maken van veldkaarten. Duidelijke laagten met een veel natter indicerende vegetatie worden soms over
het hoofd gezien, of andersom, of de begrenzing van vlakken past slecht op het AHN.
In het geval dat indicatiewaarden (en weegwaarden) worden aangepast worden deze opgeslagen in het
projectbestand. Ze worden bij een volgende sessie van het project automatisch geladen zodat er direct
mee verder kan worden gewerkt.

8 - Controle in het veld
Wellicht is dit de belangrijkste controle. Bijvoorbeeld de GVG kaart is rond 1 april, in een redelijk normaal
jaar, buiten redelijk goed te beoordelen. Ook de Trofiekaart is in het groeiseizoen goed te vergelijken met
veldobservaties. 

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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10 Uitvoer naar bestanden

Via het menuonderdeel Export kunnen kaarten en tabellen worden uitgevoerd, kaarten als ESRI
shapefile of KML-bestanden en tabellen als Excel-bestand. Bij uitvoer naar een KML-bestand wordt ook
de kleuren meegenomen.
Als extra export is uitvoer naar de Rekentool Natuurkwaliteit opgenomen. Dit betreft eveneens een
ESRI-shapefile met de berekeningsresultaten van alle indicaties (voor zover deze zijn geselecteerd). De 
uitvoer naar de Rekentool dient tevens als invoer de vergelijking van karteringen.

Voorbeeld van uitvoer naar KM L-formaat, geladen in Google Earth 
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11 Karteringen vergelijken

Op basis van uitvoer naar de Rekentool kan een vergelijking worden gemaakt tussen twee sequentiële
karteringen van een gebied, waarbij de terreincondities (pH, trofie, etc.) van de twee momenten met
elkaar worden vergeleken. 
De vergelijking kan op twee manieren:

1.  Door het opstellen van een verschillenkaart, waarbij een virtueel raster wordt geplaatst tussen de
twee karteringen en per rastercel het verschil wordt berekend. Zie verder Verschillen berekenen.

2.  Door de twee karteringen naast elkaar te plaatsen en plek voor plek visueel te inspecteren. Zie verder
Visuele inspectie. 

11.1 Verschillen berekenen

Onderaan op het scherm moet het pad naar de twee shapefiles worden aangegeven die de basis moeten
vormen voor de verschilkaarten. Voor Kaart 1 moet de oudste kartering worden opgegeven. Verder kan
een Gridgrootte worden ingesteld. Standaard is dat 10x10m. Voor een analyse met een hogere
resolutie kan gekozen worden voor 5x5 meter, maar deze neemt meer tijd in beslag. Door de knop
Bereken verschil te activeren wordt de analyse uitgevoerd.
Als de analyse is uitgevoerd kunnen de verschillende abiotiekkaarten worden bekeken door een keuze te
maken via het uitklapmenu Indicator bovenaan in de knoppenbalk.

Door in de kaartlegenda de Verschilkaart actief te maken en de knop op de knoppenbalk te
selecteren kan op ieder gewenst punt op de kaart del begin- en eindewaarde als ook het verschil
daartussen voor de verschillende factoren worden getoond. Voor uitleg van de verschillende functies op
de knoppenbalk zie GIS-functies.

In het voorbeeld hieronder zijn  twee karteringen van de Drentse Aa (1994/'̀ `96 en 2016) met elkaar
vergeleken De verschilkaart voor kwel is in beeld gebracht. Duidelijk is dat binnen een tijdsbestel van
zo'n 20 jaar de kwel in een behoorlijk deel van het gebied is versterkt.
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11.2 Visuele inspectie

Een visuele inspectie om de veranderingen in een gekarteerd terrein te observeren is door de
terreinconditiekaarten van beide karteringen naast elkaar te plaatsen. Door in te zoomen op bijvoorbeeld
de linker kaart, of  de kaart te verschuiven wordt de andere kaart hier automatisch op aangepast. De
synchronisatie werkt ook wanneer de kaart aan de rechterkant wordt gemanipuleerd.

Door de knop  actief te maken kan een punt op de kaart worden gemarkeerd en wordt in een popup-
venster de relevante informatie getoond van beide kaarten (zie figuur onderin).  

In het voorbeeld hieronder zijn  twee karteringen van de Drentse Aa (1994/96 en 2016) met elkaar
vergeleken. Duidelijk is dat binnen een tijdsbestel van zo'n 20 jaar de kwel in een behoorlijk deel van het
gebied is versterkt.



ITERATIO 250

© BIJ12

Popup-venster met informatie van een op de kaart geselecteerde puntlocatie.
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12 Projecten samenvoegen

Soms bestaat een gebiedskartering uit verschillende deelkarteringen. In zo'n geval kunnen de
deelkarteringen door ITERATIO worden samengevoegd tot één kartering. Dit heeft tot voordeel dat in de
totale opnamentabel ecologische gradiënten beter vertegenwoordigd zijn en de berekening van de
indicatiegetallen tot betrouwbaardere resultaten leidt dan wanneer analyses worden uitgevoerd op de
afzonderlijke deelgebieden. Bovendien resulteert de analyse is slechts één terreinconditiekaart per
ecologische factor.
 
Voor het samenvoegen mogen ook projecten zonder vegetatiekaart worden meegenomen. Zie ook
Project aanmaken.

Vink de optie Uniforme lokale typologie aan als over alle deelkartering een en dezelfde typologie is
gebruikt.

Om een samenvoeging van deelprojecten te kunnen aanmaken moeten tenminste twee projecten zijn
aangevinkt en een een Projectnaam zijn ingevoerd.

De verschillende deelprojecten mogen elkaar niet overlappen. Overlap kan resulteren in afwijkende
indicaties. Verder moeten de deelprojecten allemaal aan een en hetzelfde landschapstype gekoppeld
zijn.
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13 NDVH-karteringen importeren

Vegetatiekarteringen kunnen direct worden opgehaald uit de Nationale Database Vegetatie en Habitats
(NDVH). Daarvoor is wel een gebruikersnaam en wachtwoord nodig die middels registratie op de website
van de NDVH (https://www.ndvh.nl) verkregen kunnen worden.
Nadat Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn ingevoerd in ITERATIO kan worden ingelogd op de NDVH
en zal automatisch een lijst van alle beschikbare karteringen worden getoond. Aan de rechterkant van
het scherm verschijnen de locaties van de karteringen op kaart.
Na selectie van een kartering kan kan deze middels de Download-knop worden binnengehaald. Indien
de optie Maak direct een nieuw project aan is aangevinkt wordt direct nadat de kartering is
binnengehaald het dialoogvenster om een nieuw project aan te maken getoond met enkele gegevens al
ingevuld. Feitelijk hoeft dan alleen nog maar het landschapstype te worden geselecteerd, waarna het
project kan worden opgeslagen en vervolgens worden uitgevoerd.

De ontwikkeling van de NDVH verkeert momenteel nog in een acceptatiefase en zijn de thans aanwezige
karteringen alleen als test opgenomen. Waarschijnlijk zal in de loop van 2019 de database geleidelijk
gevuld gaan worden met gevalideerde en goedgekeurde karteringen. Zodra de NDVH in productiefase
komt zal ITERATIO hierop worden aangepast.

https://www.ndvh.nl


ITERATIO 256

© BIJ12



Achtergrond 57

© BIJ12

14 Achtergrond

14.1 Abiotische variabelen

In ITERATIO kunnen voor diverse abiotische variabelen de berekeningen worden uitgevoerd. Dat zijn de
trofie, de pH, de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG),  kwel, saliniteit conform Ellenberg, maar verbeterd voor Nederland en passend gemaakt voor
ITERATIO. Voor deze variabelen is in onderstaand overzicht de klassenindeling verduidelijkt. 

Terrestrische ecosystemen
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Aquatische ecosystemen

14.2 De iteratieve berekening

Voor een uitgebreide beschrijving van de methode en de statistische verantwoording zij verwezen naar
het artikel in AVS, 2010. 
In essentie komt het op het volgende neer. De opnamen waarvoor indicaties voor een bepaalde
milieufactor berekend moeten worden, moeten worden ingelezen in ITERATIO, zie hiervoor. Vervolgens
worden van uit standaard lijsten indicatiewaarden aan een deel van de soorten toegekend en aan alle
soorten een gewicht. 
De eerste stap is nu dat voor alle opnamen een eerste indicatie wordt berekend op basis van het
gewogen gemiddelde van de samenstellende soorten en hun bedekking in de opname. Veel opnamen
krijgen nog geen waarde om dat lang niet alle soorten een indicatiewaarde hebben gekregen. Een deel
van de opnamen wel omdat er minimaal 1 soort in voorkomt met een indicatiewaarde.
In een tweede stap wordt er nu voor alle soorten een indicatiewaarde berekend op basis van de in de
eerste stap berekende waarden van de opnamen waarin de soort voorkomt, ook nu weer als gewogen
gemiddelde over deze waarde, de bedekking van de soort in de opnamen en het toegekende gewicht van
de soort. Het aantal soorten met een indicatiewaarde is nu aanzienlijk groter geworden. De soorten met
een gefixeerde waarde worden op die waarde teruggeplaatst.
In een derde stap wordt stap 1 herhaald: de opnamen krijgen een nieuwe waarde op basis van de
samenstellende soorten. Nu krijgen veel meer opnamen een waarde.
In een vierde stap wordt stap 2 herhaald, en krijgen weer een groter aantal soorten een waarde, die
anders kan zijn dan die na stap 2. Opnieuw worden de gefixeerde waarden teruggeplaatst.
Na enkele tientallen herhalingen van deze stappen hebben alle soorten een indicatiewaarde gekregen,
net als alle opnamen. Deze waarden veranderen niet meer door meer iteraties. Normaal is dat het geval
na 30 tot 100 iteraties.
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De soorten zonder beginwaarde krijgen een waarde op basis van de soorten waarmee ze samen
voorkomen in de beschikbare opnamentabel. Brede soorten zullen voorkomen samen met diverse smalle
soorten over een groot deel van de milieu gradiënt en zullen een indicatiewaarde krijgen die ergens in het
midden zal liggen, tenzij hun bedekking aan een uiteinde van de gradiënt voor groter is dan voor de rest.
Betrekkelijk smalle soorten krijgen een waarde die afhangt van de smalle soorten waarmee ze samen
voorkomen en dat kan een waarde zijn overal op de gradiënt.

Het voordeel van deze in eerste instantie wat ingewikkelde berekening is dat de smalle soorten met hun
grote gewicht voorkomen dat er een sterke “middeling naar het midden” plaats vindt. Soorten met een
brede amplitude hebben op basis van uit metingen bekende gedrag een (zeer) laag gewicht gekregen in
de standaard indicatielijst. Ook dat maakt dat er minder “middeling naar het midden” plaats vindt.
Eigenlijk behandelt ITERATIO de opnamentabel als een super-vegetatieopname. Het gebiedseigen
karakter van het betreffende natuurgebied wordt op deze manier zo goed mogelijk tot expressie gebracht.

Het indirect afleiden van milieufactoren zoals pH op basis van een vegetatieopname en indicatiewaarden
van de samenstellende soorten is niet nieuw.
Indicatiesystemen werken tot nu toe vaak met optima van soorten zonder gewichten. Dit werkt in het
middengebied van een bepaalde milieu-as wel goed maar naar de extremen toe worden de afwijkingen
tussen de geïndiceerde waarden van vegetatieopnamen en de gemeten waarden (zeer) groot. De
geïndiceerde waarden worden namelijk naar het midden gemiddeld. Tijdens de ontwikkeling van
ITERATIO is er voor gekozen om te werken met vooral soorten met een smalle amplitudo voor een
bepaalde factor (bv GVG). Het punt is natuurlijk dat in lang niet alle opnamen dergelijke soorten
voorkomen. Echter door de nieuw ontwikkelde iteratieve berekening lukt het om op basis van vooral
smalle soorten toch om voor alle soorten en alle opnamen een indicatie te berekenen.

Voor een nauwkeurige en betrouwbare werking van ITERATIO is het van belang dat soorten op een
geobjectiveerde wijze indicatiegetallen en gewichten krijgen op basis van metingen.
Door soorten op basis van de volgende criteria indicatiewaarden en gewichten toe te kennen is het
mogelijk het verschil tussen geïndiceerde waarden en de gemeten waarden aanzienlijk te verkleinen.
Criteria:

1. Breedte van de ecologische amplitude van een soort in combinatie met bedekking (vorm van
de grafiek) Aan de hand van karakteristieken van het voorkomen van een soort op een milieu-as
kunnen aan soorten indicatiegetallen en gewichten toegekend worden. Van belang is niet alleen
de volledige breedte van een soort, maar ook de breedte van de range waarbij de soort met hoge
bedekkingen in de opnamen voorkomt.

2. Karakteristieke bedekking van een soort sommige soorten hebben altijd een lage bedekking,
bijvoorbeeld een aantal orchideeënsoorten, andere domineren heel vaak. Dit criterium kan
gebruikt worden om de gewichten via 1 te nuanceren: te verhogen voor “lage bedekkers”, te
verlagen voor soorten die (soms) met hoge bedekkingen in de opnamen voorkomen

3. Soortenrijkdom van de opnamen 
vaak verschilt de soortenrijkdom van opnamen met daarin een bepaalde soort aan de lage kant
van de milieu-as sterk van de hoge kant: zure kant van de range weinig soorten, basische kant
veel soorten. Een soort als Pijpenstrootje (zie hieronder) heeft een zeer brede range voor
zuurgraad. In het zure deel van de range gaat dit altijd gepaard met een zeer lage soortenrijkdom
van de vegetatie, vaak bedekt Pijpenstrootje hier tegen de 100%. Zie verder de tekst bij de
betreffende grafiek hieronder.

4. Soorten waarvan het optimum niet in het midden van hun range bevindt.
Veel soorten kunnen bijvoorbeeld wel vochtig voorkomen (vaak met lage bedekking) maar hebben
hun optimum in het droge bereik. Het probleem is dat daar relatief weinig gemeten wordt met
peilbuizen, die worden vooral geplaatst in het grondwaterafhankelijke bereik. In dergelijke
gevallen kunnen die soorten een laag gewicht krijgen en een droge indicatie. Daarmee wordt
bereikt dat de vochtige vegetaties toch wel vochtig geïndiceerd worden (de betreffende soorten
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hebben een laag gewicht) en de droge vegetaties toch wel droog omdat de betreffende soorten
een droge indicatie hebben.

Hieronder volgen wat voorbeelden van soorten, hun metingen en toekenning van indicatiewaarden en
gewichten.

X-as: gemeten pH’s van opnamen waarin Kantige basterdwederik  voorkomt.
Y-as: bedekk ing Kantige basterdwederik  op de schaal van Van der Maarel.

Een bereik op de pH as van 2 punten (ca 4,5 tot 6,5) komt bij heel veel soorten voor: het gewicht kan op
de standaard waarde gezet worden: 100 %  en de indicatiewaarde op het optimum (5,4) of het
gemiddelde (5,56). Gezien het lage aantal opnamen met hogere bedekkingen, ligt het gemiddelde voor
de hand, af te ronden op 5,6.
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Liggend walstro is een soort met een smalle range voor pH, gewicht 300% (dus x3), indicatiewaarde 4,5.

Duizendblad is een soort met een zeer brede pH range zonder duidelijk optimum: gewicht 5% (dus x
0,05), geen indicatiegetal, niet fixeren.

Ook Pijpenstrootje is een soort met een zeer brede pH range: 3,5 tot 7,5. Het midden van de range
bedraagt 5,5. Het gemiddelde van de metingen bedraagt 5,14. Volgens criterium 1 zou de soort een
indicatiegetal krijgen van 5,14 en een laag gewicht: 10%. Criterium 2 leidt tot een verlaging van het
gewicht (vaak dominantie): 5% (dus x 0,05). Soortenarme begroeiingen met Pijpenstrootje krijgen dan
echter een te hoge pH. In werkelijkheid worden hier namelijk vaak pH’s lager dan 4 gemeten. Door nu
Pijpenstrootje een indicatiegetal van 3,8 te geven en een zeer laag gewicht van 5% wordt bereikt dat
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dergelijke vegetaties een lage pH-indicatie krijgen. Als er echter soorten in de opname voorkomen die
een gemiddelde breedte voor de range hebben voor zuurgraad of smaller (dus een gewicht van 100% of
hoger) dan zal het effect van het lage indicatiegetal van Pijpenstrootje klein tot zeer klein zijn, afhankelijk
van de som van de bedekking van deze soorten en hun gewichten. Praktisch betekent dit dat
heidevegetaties met soorten die eenzelfde karakteristiek vertonen als Pijpenstrootje, zoals Dophei,
Struikhei en dergelijke, zuur zullen indiceren, maar zodra er bijvoorbeeld maar wat Klokjesgentiaan of
Liggend walstro tussen staat, de opname op een pH van 4,5 of hoger terecht komt. In het pH neutrale
bereik heeft Pijpenstrootje nauwelijks effect op de uitkomst omdat de bedekking daar vaak laag is en de
overige soorten een smalle amplitudo hebben, dus een hoog gewicht.

Klok jesgentiaan: gewicht 100%, indicatiegetal 5.

Soorten met een breedte die ligt tussen die van Gentiana pneumonanthe en Galium saxatile krijgen een
gewicht van 200%.

Nadere definities voor het toekennen van gewichten
Tekst volgt nog.

Toepassing van deze wijze van gewichten en indicatiewaarden levert de volgende relatie op tussen
gemeten en geïndiceerde pH’s. De hoge R2 is voornamelijk het gevolg van de specifieke aanpak van het
toekennen van indicaties en gewichten, regionalisatie en de specifieke statistiek van ITERATIO. Aan de
grafiek is goed te zien dat er heel weinig “middeling naar het midden” plaatsvindt.
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Horizontaal berekende indicaties met ITERATIO, verticaal zij de gemeten pH’s uitgezet.

In het artikel over ITERATIO in AVS is duidelijk gemaakt dat het voldoende is als 10 a 20% van de
soorten een indicatiewaarde krijgt. Later bleek dat de resultaten zelfs weer slechter worden als te veel
soorten een indicatiewaarde krijgen: specifieke kenmerken van gebieden worden daardoor teveel
weggedrukt. Het is voldoende als de relatief smalle indicatoren hun werk kunnen doen, geholpen door de
lage gewichten voor de brede soorten (doorgaans zonder gefixeerde indicatiewaarde). Een uitzondering
vormen de soorten met een optimum buiten het midden van hun brede range, het fixeren van die soorten
in combinatie met een laag gewicht, het aandeel van dergelijke soorten mag wel hoog zijn.

Regionalisatie
Een goede manier om de breedte van de ecologische amplitude van een soort te verkleinen is
regionalisatie. Bijvoorbeeld in de Kalkrijke duinen hebben veel soorten gemiddeld een duidelijk hogere pH
dan in de Kalkarme duinen. Omdat per locatie duidelijk is om welke Fysisch Geografische Regio het
gaat, zijn voor pH een afzonderlijke indicatielijsten opgesteld, uiteraard op basis van metingen. Voor
GVG zou dat waarschijnlijk ook helpen maar daarvoor zijn veel te weinig metingen beschikbaar.
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14.3 Inleeswaarden

De basis voor de berekeningen met ITERATIO zijn de sets met inleeswaarden, een set met de
zogenaamde IN-waarden (vaste indicatiewaarden) en gewichten. Deze waarden zijn voor pH bepaald op
basis van duizenden vegetatieopnamen en abiotische metingen. Voor GVG zijn ook metingen gebruikt,
maar daarvoor zijn actueel helaas veel minder betrouwbare metingen beschikbaar. Voor de GLG
hoogvenen is voor een groot gedeelte expertkennis gebruikt. Voor de factor Trofie is gebruik gemaakt van
de waarden uit het project van de Indicatorenreeks van KIWA/Staatsbosbeheer. Voor Saliniteit
Waddengebied is in eerste instantie gebruik gemaakt van Ellenbergwaarden voor Zout. Vervolgens zijn
die aangepast voor het Waddengebied en is op basis van de breedte van soorten aan iedere soort een
gewicht toegekend. Voor alle factoren geldt dat na het toekennen van de indicatiewaarden en gewichten
aan soorten, deze waarden zijn ingelezen in grote opnamensets om te zien of de smalle soorten dan nog
steeds small uit de berekeningen kwamen. Dat heeft tot verdere aanpassingen geleid. Beoordeling door
een ecoloog blijft echter altijd nodig.



Achtergrond 65

© BIJ12



ITERATIO 266

© BIJ12

15 TURBOVEG opnamentabel

Vanaf TURBOVEG 2 (versie 2.141 of hoger) is voorzien in een uitvoer van de opnamegegevens naar
ITERATIO 2. Wordt gebruik gemaakt van een oudere versie van TURBOVEG dan is het goed om
hieronder de randvoorwaarden te bekijken waaraan een tabel moet voldoen.
De uitvoer is een tabel in tekst format met TAB gescheiden kolommen, maar een tabel in Excel-formaat
kan ook worden geïmporteerd. 

Export naar ITERATIO in TURBOVEG 2.

Voor het goed kunnen inlezen van de opnamen in ITERATIO dient de tabel aan strikte voorwaarden te
voldoen.

· Kolom 1 bevat de omschrijvingen van de kopgegevens en soortnamen. Tussen omschrijvingen van
kopgegevens en soortnamen staat '_ITERATIO2_'.

· Kolom 2 is gereserveerd voor vegetatielagen, maar in de regel worden deze niet uitgevoerd. Voor
ITERATIO worden alle lagen van een soort samengevoegd.

· Rij 1 bevat - vanaf kolom 3 - de tabelnummers.
· Rij 2 bevat de codes voor de lokale typen (voor zover die voorhanden zijn).
· Vanaf rij 2 kan andere kopgegevens worden toegevoerd, voor zover deze relevant zijn voor de

analyse.
· Op de eerste rij staan de opnamenummers
· Direct na de rij waar 'ITERATIO2_' staat worden de soorten en hun bedekkingen opgenomen. De

bedekkingen moeten lopen van 1 t/m 9 (Ordinale schaal).
· Direct na de laatste opname volgt een kolom met soortnummers (FLORON-code) en direct

daarnaast de Nederlandse soortnamen.
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Opnamentabel zoals uitgevoerd in TURBOVEG
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16 GIS-functies

Hieronder worden de functies in de knoppenbalk waarmee het GIS in ITERATIO wordt aangestuurd
toegelicht.

Inzoomen op de kaart.

Uitzoomen op de kaart.

Kaart verschuiven.
Volledige bereik van alle kaartlagen.

Volledig bereik van geselecteerde kaartlaag.
Details tonen van geselecteerd punt op de kaart.

Kaartlaag toevoegen.

In de legenda geselecteerde kaartlaag verwijderen.

Zichtbare deel van de kaart kopiëren naar het klembord. Bij het kopiëren van de kaart naar het
klembord kan tevens de legenda worden toegevoegd en geplaatst worden in een van de vier
hoekpunten. Tevens wordt links onder de actuele datum geplaatst en de naam van het project.
Geselecteerde kaartlaag opslaan als shapefile.

Kaartservice toevoegen als onderlaag. Als kaartservices zijn AHN, Top10, Luchtfoto's 2017 en de
Basisregistratiekaart opgenomen.

Contourlijnen van het kaartvlak (on)zichtbaar maken

Stel de transparantie in van de kaartlaag met de terreinconditie

Legenda

Rechts van het kaartendeel is de legendatool geplaatst. Hierin worden de namen van alle geladen
kaartlagen geplaatst. De volgorde van de kaartlagen in het GIS kan worden aangepast door een laag met
de muis naar boven of onderen te verslepen, al naargelang de laag zichtbaar moet worden of juist naar de
achtergrond moet worden verplaatst. Door te dubbelklikken op een laag wordt de legenda-editor actief en
kunnen tal van eigenschappen van de kaartlaag worden aangepast, zoals transparantie, dikte van lijnen
of grootte van punten. In het algemeen hoeft deze functionaliteit niet worden aangesproken.



ITERATIO 270

© BIJ12



Ondersteuning 71

© BIJ12

17 Ondersteuning

Voor technische ondersteuning gelieve contact op te nemen met Stephan Hennekens (WENR), voor
inhoudelijke kwesties Jan Hotland (Staatsbosbeheer).
Voor vragen over de privacyverklaring en en gebruiksvoorwaarden dient contact te worden opgenomen
met Peter van der Molen (BIJ12).

mailto:stephan.hennekens@wur.nl
mailto:j.holtland@staatsbosbeheer.nl
mailto:Peter.vanderMolen@bij12.nl
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