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Mangrove bos: ca 40.000ha 

(op basis van forest cover map 2010) 



Maar hoe meet je hoeveel bos en ontbossing 

er is? 















Ontbossingskaart 2000-2009 en 2009-2013 v1.0 

Op basis van kaart: 

● Bosbedekking van ca. 94% 

● Ontbossing 2000-2009: ca. 30.000 ha 

● Ontbossing 2009-2013: ca. 40.000 ha 

 (voorlopige data) 

 

 

Forest cover 

 Ontbossings intensiteit 2000—2013 



Vervolgtraject 

Verder uitbreiden van legende in 

samenwerking met de relevante 

stakeholders.  

DOEL: Basiskaart 2014 met 

belangrijkste landgebruik- en 

landbedekkingsklassen (bos, water, 

mijnbouwgebieden, landbouw-

gebieden, urbane gebieden,  shifting 

cultivation, infrastructuur etc.) 

 

 

 



Methode om tot deze kaarten te komen 
Gebruik makende van open source software 

- QGIS 2.8.1 voor GIS, geoprocessing image processing 

- Openforis (FAO): image processing 

- TerraAmazon: visuele interpretatie met een team 

- RStudio: statistische analyses 

- PostGreSQL: databank beheer 

- PostGIS: Geografisch databankbeheer 

- OpenDataKit: real time datainvoer in het veld 

 

 

 

 



Methode om tot deze kaarten te komen 
Satellietbeelden zijn cruciaal in het proces 

- Globale trend: Vrij ter beschikking stellen van een scala aan data 

- Type beelden hangt af van budget en nagestreefd doel (onderstaand vb: Regionaal monitoring 

van ontbossing veroorzaakt door goudmijnactiviteiten in het Guiana Shield-  update 2014) 

 

 

 

 

Landsat- 30m resolutie 

Gratis ter beschikking  

Sinds 1972, elke twee weken  

SPOT5- 10m resolutie 

op bestelling of sporadisch uit 

archief, 0.7-2.4 € /km2  

SPOT 6- 1,5 m resolutie 

Op bestelling 



Methode om tot deze kaarten te komen 
Satellietbeelden zijn cruciaal in het proces 

- Globale trend: Vrij ter beschikking stellen van waaier aan data 

- type beelden hangt af van budget en nagestreefd doel  

 

 

 

 

Rapid Eye- 5m resolutie 

Eventueel voor selectieve houtkap, ca. 

1 € /km2  

SAR(Synthetic Aperture Radar)- Geen 

wolken!) 



Zuid-Zuid samenwerking versterkt de nationale kracht 

van beleid naar praktijk 1st phase: ”Monitoring 

deforestation, land use change 

and logging in the Panamazon 

forest” 

2nd phase: ”Monitoring the 

forest cover in the Amazon 

region” 

 

 

Doel 1: elk land is in staat 

om de bosbedekking en 

ontbossing te monitoren 

met satellietbeelden - hier 

door kunnen we regionale 

producten produceren 

Doel 2: er is een lange 

termijn platform gecreerd 

voor regionale 

kennisuitwisseling 

Ondertekend en herbekrachtigd in 

2010 en 2011 door de 8 ministers 

van Buitenlandse Zaken 



Opzetten en structuur FCMU 

Politieke focal point: Ministerie van 

Buitenlandse Zaken 

Technisch focal point: Ministerie van Ruimtelijke  

Ordening Grond en Bosbeheer 

Project uitgevoerd door Stichting voor Bosbeheer  

en Bostoezicht 

Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) 





If you want to go fast, go alone 

If you want to go far, go together 



Duurzame ontwikkeling door duurzaam 

beheren van het bos  



Ontbossingskaart 



Veld informatie – o.a. NFI 



Veld Informatie - Gemeenschaps monitoring 



Biodiversiteit 



Boomsoorten indentificatie 



Landgebruik - Concessie informatie 



Water kwaliteit/kwantiteit metingen 



Wetenschappelijk onderzoek 
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Data en informatie 

ETC… 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imageenvision.com/collection/papers.html&ei=EeiFVNyMA4mpyATJioGYBQ&psig=AFQjCNE7A6YLGKrNoYGvkINIGCxR7Bhyig&ust=1418148199230722


Betrouwbare en up to date informatie is ter beschikking over het bos als 

een integraal ecosysteem 

Data genereren 

Locale 

gemeenschappen 

Nationale en inter- 

nationale gemeenschap 

National Forest Monitoring System Eind gebruikers 

Overheids instellingen ETC… 

Private sector 

Wetenschappelijke instituten 

 en onderwijs instellingen 

NGO’s 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imageenvision.com/collection/papers.html&ei=EeiFVNyMA4mpyATJioGYBQ&psig=AFQjCNE7A6YLGKrNoYGvkINIGCxR7Bhyig&ust=1418148199230722


Bedankt 

“Better data leads to better decision making” 

Meer info: 

www.sbbsur.com 

www.OTCA.info 

www.inpe.br 

www.reddguianashield.com  

http://www.sbbsur.com/
http://www.otca.info/
http://www.inpe.br/
http://www.reddguianashield.com/



