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1. WIJZEN VAN GEBRUIK BAYESPMAP 
BayesPMap kan op 3 manieren worden gebruikt: 

1. Het interactief combineren van een vondst/non-vondstkaart met één of meer hulpkaarten  

en vervolgens toepassen van Bayesiaanse statistiek om de kans-op-vondst te berekenen 

(hoofdstuk 2 gevolgd door hoofdstuk 3); 

2. Het toepassen van Bayesiaanse statistiek op een eerder gemaakte combinatie van een 

vondst/non-vondstkaart met één of meer hulpkaarten (hoofdstuk 3); 

3. Het toetsen van de kwaliteit van een gemaakte predictieve kaart met (onafhankelijke) 

hulpinformatie (hoofdstuk 4). 

In alle gevallen ziet het openingsscherm er als volgt uit: 
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2. INTERACTIEVE COMBINATIE VAN GEOGRAFISCHE 
GEGEVENS 

In het geval dat interactief gegevensbestanden worden gecombineerd bij de kartering, wordt 

vanuit het openingsscherm verder gewerkt in Tabblad 1: Define data configuration. 

Alle te gebruiken kaarten dienen als ascii-grid te worden aangeboden aan het programma, en 

dienen dezelfde gridextent te hebben, dus dezelfde startpunten van het grid, hetzelfde aantal 

rijen en kolommen en dezelfde gridcelgrootte. 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van een ascii-grid, de eerste regels van dit bestand 

geven de gridextent. 

 
Er zijn feitelijk 3 soorten kaarten die aan het programma kunnen worden aangeboden: 

1. Kaarten die per gridcel aangeven of er vondsten zijn gedaan, non-vondsten zijn gedaan of 

niet is geprospecteerd (NODATA). 

2. Kaarten die per gridcel het klassenummer van een variabele aangeven. Bovenstaande 

figuur is een voorbeeld: met “1” in het wordt de landbouwstreek “Kempen” aangeduid. 

3. Kaarten die per gridcel de reeële waarde van een variabele weergeven. Een voorbeeld kan 

zijn: de terreinhoogte in meters TAW. 

Door indrukken van de knop naast “File name” opent een dialoogscherm en kan één van 

bovenstaande kaarttypes worden aangekoppeld: 

 
Het eerste bestand dat moet worden aangekoppeld is dat met de vondsten en non-vondsten. 

Na het aankoppelen van de voorbeeldfile JASCposneg_definitief.asc (deze bevat vondsten en 

non-vondsten) reageert het programma door het bestand in te lezen, waarna het scherm er als 

volgt uit ziet: 
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In het linkerdeel van het scherm staat vermeld dat er 2 items in het bestand zijn aangetroffen 

(de codes voor “vondst” en voor “non-vondst”), en in het rechterdeel van het scherm is op een 

kaart aangegeven waar de (non-)vondsten zijn gelokaliseerd. Nu moet nog aan het programma 

worden doorgegeven welk van de 2 waarden in dit bestand correspondeert met “vondst” en 

welke met “non-vondst”. Door klikken op het ▼knopje naast de 2 items kan één van de 

mogelijke waarden worden geselecteerd. Daarna kan op het knopje “presence indicator” 

(=vondst) worden gedrukt om de juiste combinatie met de waarde in het bestand te leggen. 

Dit wordt herhaald voor de “absence indicator”.  

 

Dan is de lijst met mogelijke itemwaarden leeg (onderstaand figuur), wordt de knop “Add 

specified selection to data configuration” actief en kunnen deze instellingen worden bewaard 

door indrukken van deze knop.  
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Vervolgens kunnen hulpkaarten worden ingelezen. Of dit klasse-kaarten zijn of kaarten met 

continue getallen is niet belangrijk. Opnieuw de knop naast “File name” indrukken opent 

opnieuw het dialoogscherm en daarmee kan een nieuwe kaart worden aangekoppeld. 

Als dit een kaart is met een continue variabele, ziet het scherm er na aankoppelen (inlezen) 

bijvoorbeeld als volgt uit: 
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Er zijn nu zeer veel “Unique values” (het is een continue variabele, in het voorbeeld variërend 

tussen 0 en 55.147), en daarom is de volgende stap een klasse-indeling te maken door te 

drukken op de knop “Classify”, waarna een nieuw scherm opent. In dit scherm kan het aantal 

klassen worden ingesteld tussen 2 en 20, en kunnen ook de klassengrenzen worden aangepast. 

Let wel op: na aanpassing van het aantal klassen wordt de ligging van de klassengrenzen 

automatisch aangepast zodat alle klassen even breed zijn.  

Voor een ingestelde klasse-indeling kan worden onderzocht hoe het histogram er uit ziet (hoe 

zijn vondsten en non-vondsten over de klassen van de hulpvariabele verdeeld), en ook wat de 

χ
2
- waarde is. Hiermee kan interactief de klasse-indeling worden aangepast en tegelijk het 

effect op χ
2
 worden nagegaan. Bij de keuze voor 8 gelijke klassen, ziet het scherm er na 

indrukken van de knop “Draw (refresh) histograms for absences/presences” er bijvoorbeeld 

uit als hieronder: 

 
Nadat de aanpassingen gereed zijn kan met de knop “Ready” dit scherm worden gesloten en 

na indrukken van “Add specified selection to data configuration” in het hoofdscherm zijn de 

instellingen bewaard. 

 

Dit kan worden herhaald totdat alle gewenste (maximaal 10) kaarten zijn aangekoppeld en 

van een klasse-legenda zijn voorzien. Dan kunnen alle instellingen naar een bestand worden 

weggeschreven door te drukken op de knop “Check consistency and save data configuration 

to file”. De standaardnaam van dit bestand is: “BayesPMap Config.txt”. Als alle ascii-grids 

dezelfde gridextents hebben, volgen er geen foutmeldingen en opent het tabblad 2 “Audit data 

configuration”. Vanaf dit punt kan de Bayesiaanse kartering beginnen. Dit wordt beschreven 

in het volgende hoofdstuk.
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3. PREDICTIEVE MODELLERING DOOR KARTERING VAN 
DE BAYESIAANSE KANS-OP-VONDST 

3.1.  Tabblad 2: onderzoeken van de data configuratie 
De predictieve modellering begint met tabblad 2 “Audit data configuration”. Indien nog niet 

interactief de data-configuratie is aangemaakt, dan dient een configuratiebestand te worden 

ingelezen door indrukken van de knop “a. Load existing configuration file”. Na aankoppelen 

van het juiste bestand ziet het scherm er uit zoals hieronder. 
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De dataconfiguratie moet nu door het programma worden onderzocht. Dit geschiedt door 

indrukken van de knop “b. Audit data configuration (frequencies+Chi2”. In deze stap maakt 

het programma hulpbestanden aan (waardoor het later sneller kan werken), worden voor alle 

klassen in de hulpkaarten de vondsten en non-vondsten geteld, en worden χ
2
-testen 

uitgevoerd. Resultaat in het voorbeeld is het onderstaande figuur: 

 
In dit voorbeeld is de gehanteerde klasse-indeling blijkbaar informatief, want alle χ

2
 zijn 

**significant. Soms is de klasse-indeling niet geschikt, en dan kan opnieuw worden begonnen 

met het aankoppelen van hulpkaarten om een betere klasse-indeling te zoeken. In tabblad 1 

staat onderaan een overzicht van de aangekoppelde kaartbestanden. Door de cursor boven een 

te verwijderen hulpkaart te plaatsen en op de rechter-muisknop te drukken, kan deze 

hulpvariabele worden verwijderd. Hierna kan deze hulpvariabele opnieuw worden 

aangekoppeld en van een nieuwe klasse-indeling worden voorzien.  
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Hoewel het optimaliseren van de klasse-indeling door uitproberen (trial-and-error) moet 

gebeuren, kan het programma hierbij assisteren. Hiervoor kan op de knop “Graphical display 

of data relations” worden gedrukt, waarna een nieuw schermpje opent waarop histogrammen 

van 2 hulpvariabelen en een scatterplot (spreidingsdiagram) van deze 2 hulpvariabelen 

worden geselecteerd. De hulpvariabelen worden interactief uit de lijst geselecteerd, en de 

vertoonde diagrammen worden als bitmap (*.bmp) bewaard. Een voorbeeldscherm, verkregen 

na selectie van 2 hulpvariabelen en daarna indrukken van de knop “c: Show + save diagrams” 

is hieronder weergegeven. In de figuren zijn telkens de non-vondsten in rood aangegeven en 

de vondsten in groen. De histogrammen kunnen worden gebruikt om na te gaan welke klassen 

eventueel kunnen worden samengevoegd (omdat de aantallen vondsten en non-vondsten 

vergelijkbaar zijn). Het scatterdiagram geeft aan of bij bepaalde combinaties van de 2 

hulpvariabelen meest vondsten of non-vondsten voorkomen. 

Het scherm wordt afgesloten door op “Close” te drukken waarna men in tabblad 2 terugkeert. 
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Indien de klasse-indeling goed genoeg is, dan kan in tabblad 2 op de knop “c. Submit final 

data configuration for mapping” worden gedrukt. Er worden nog enkele hulpbestanden 

aangemaakt en de eigenlijke Bayesiaanse kartering kan beginnen (het tabblad 3 opent): 

 
 

3.2.  Tabblad 3: Bayesiaanse kartering 
De Bayesiaanse kartering bestaat uit het uitrekenen van de posteriorkans op vondst (dat is wat 

we willen weten) door vermenigvuldiging van de priorkans met de gecombineerde 

conditionele kansen welke zijn geassocieerd met de geklassificeerde hulpvariabelen. De 

conditionele kansen worden door het programma berekend door tellingen van vondsten en 

non-vondsten in de grids, maar de priorkansen moeten door de gebruiker worden ingegeven. 

Een priorkans is een schatting “met de natte vinger” en deze kans wordt dus door het 

programma bijgesteld. Het ingeven van de priorkans is de eerste stap bij het maken van de 

Bayesiaanse kans-op-vondst kaarten. Voor de bepaling van de priorkans zijn er 3 

mogelijkheden: 

1. Priorkansen worden door de gebruiker ingegeven (priorkans presentie: getal tussen 0 en 1 

ingeven, de priorkans voor absentie (non-vondst) is dan het complementaire getal; 

2. Door het programma berekenen van de priorkansen door te tellen in het grid met de 

(non-)vondsten welke fractie van de waarnemingen een vondst was (en welke 

corresponderende fractie een non-vondst). Deze keuze impliceert dat de gebruiker de 

waarnemingen als een ruimtelijke toevalssteekproef wil behandelen, dat wil zeggen dat de 

waarnemingslocaties worden verondersteld aselect met teruglegging te zijn gekozen. Dit 

is meestal niet het geval! 

3. Door het programma berekenen van de priorkansen door de waarnemingen te 

“de-clusteren”. Hiermee wordt aan elke waarneming een areaal toegekend dat groter is als 

een locatie meer geïsoleerd ligt, en kleiner als het in een cluster ligt. Dit areaal wordt als 

gewicht gebruikt bij berekening van de gebiedsgemiddelde fractie van de waarnemingen 

met vondst (of non-vondst). Deze methode is meer geschikt voor de meeste 

waarnemingsconfiguraties, want de waarnemingen zijn meestal in een serie velden 
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(clusters) gedaan. Echter, deze methode kost vrij veel rekentijd en daarom wordt meestal 

toch voor methode 2 gekozen. 

 

Hierna moet worden aangegeven of een “evidence-filter” moet worden toegepast bij de 

kartering, en hoe streng dat filter moet afgesteld. Het evidence filter wordt geactiveerd door 

het veldje “Consider uncertainty (Bootstrapping and error propagation)” aan te vinken. De 

strengheid van het filter wordt afgesteld door te kiezen uit de mogelijkheden tussen “(all)”: 

geen filter en “vstrong”: een streng filter dat alleen sterk door bewijs ondersteunde delen van 

de kaart laat passeren. 

Keuze voor het “evidence” filter impliceert dat de kartering een aantal keren (50x)  wordt 

herhaald, en dat wordt bekeken welke delen van de kaart het meest persistent zijn bij deze 

herhalingen. Dit kost bij grote gebieden veel rekentijd. 

 

Tenslotte wordt de knop “c. map Bayesian probability of occcurrence” ingedrukt om de 

kartering te starten. Het programma meldt welke activiteiten worden uitgevoerd, en als de 

berekeningen gereed zijn, is het onderstaande scherm zichtbaar. 

 
De tabel linksmidden in het scherm geven de tellingen van vondsten en non-vondsten in de 

verschillende klassen in de hulpkaarten, de hiermee berekende conditionele kansen (“CP”) 

voor aanwezigheid en afwezigheid, en de priorkans. 

De tabel linksonder in het scherm geeft het resultaat van een aantal extra χ
2
-toetsen waarmee 

is gekeken of de conditionele kansen van aanwezigheid en afwezigheid van vondsten 

significant van elkaar verschillen. Rechtsonder op het scherm is de kanskaart weergegeven. 

Deze kanskaart wordt door het programma ook bewaard als bitmap: 

 “Bayeslog10P.bmp” bevat de kaart van de log10-getransformeerde Bayesiaanse kans-op-

vondst (posteriorkans); deze kaart geeft vaak meer detail. 

 “BayesP.bmp” bevat de kaart van de niet-getransformeerde Bayesiaanse kans-op-vondst 

(posteriorkans). 
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Alle tabellen worden bewaard in het log-bestand “BayesPMap.log” bij afsluiten van het 

programma. De GIS-kaarten met de (niet getransformeerde) Bayesiaanse kans-op-vondst zijn 

bewaard als  

1. “BayesPMap.asc” indien NIET voor “Consider uncertainty” is gekozen; 

2. “AVGBayesP.asc” indien WEL voor “Consider uncertainty” is gekozen. In dit geval is 

tevens een bestand “SDBayesP.asc” geproduceerd; hierin staat de onzekerheid van de 

kansen weergegeven zoals die is gekwantificeerd door middel van de bootstrapping en 

foutenvoortplantingsanalyse.
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4. TOETSING VAN DE KWALITEIT VAN EEN PREDICTIEVE 
KAART 

Een predictieve kaart, of die nu de Bayesiaanse kans-op-vondst bevat of getallen waarbij een 

groter getal slechts een hogere kans betekent, kan worden getoetst met onafhankelijke 

waarnemingen. Hiervoor wordt tabblad “4: Validate with independent data” gebruikt. De 

hiervoor beschreven kartering behoeft dus niet met BayesPMap te zijn uitgevoerd, het enige 

dat nodig is, zijn: 

1. Een kaart (*.asc) met de predictieve kaart; 

2. Een gestructureerd bestand (*.txt) met op X en Y de code voor vondst of non-vondst. 

Tabblad 4 ziet eruit als hieronder weergegeven. 
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Eerst moet het gestructureerde bestand met de validatiegegevens worden aangekoppeld en 

ingelezen. Hiertoe wordt de knop naast “File name” ingedrukt. Na selectie van een bestand 

wordt dit bestand weergegeven in het tabblad, zodat de kolom met X, Y en validatiecode 

kunnen worden geselecteerd, en de gehanteerde code voor vondst en non-vondst kan worden 

geselecteerd. 
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Nadat de juiste keuzes zijn gemaakt, wordt op de knop “a. Import+sort validation data” 

gedrukt, waarna de gegevens in een tabel verschijnen links in het tabblad. In het voorbeeld is 

de code “0” toegekend aan een non-vondst, en “1”aan een vondst. 
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De volgende stap is het aankoppelen van de predictieve kaart. In het voorbeeld kiezen we 

voor het bestand “JASCdeductive.asc”. Daarna wordt de knop “c. Evaluate accuracy 

(ROC+AUC)” actief. Als we die indrukken dan worden beide kwaliteitskenmerken berekend 

en in een grafiek weergegeven. 

 
Bij afsluiten van het programma wordt de grafiek bewaard als bitmap (*.bmp) en worden alle 

analyseresultaten bewaard in het bestand “BayesPMap.log”. 
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5. EEN SPECIAAL GEVAL 
In het geval waar alleen vondsten zijn genoteerd (en dus geen non-vondsten) kan BayesPMap 

toch worden uitgevoerd. Het programma loot dan op toevalslocaties non-vondsten, waarbij 

het aantal locaties met non-vondsten wordt bepaald door de priorkans die de gebruiker zelf 

ingeeft. Als de priorkans bijvoorbeeld 50% is, dan loot het programma evenveel locaties met 

non-vondsten als er locaties met vondsten zijn aangetroffen in het invoerbestand. De 

betrouwbaarheid van de geproduceerde kans-op-vondst is uiteraard lager, hetgeen vaak blijkt 

uit het kleinere deel van de kaart dat het “evidence-filter” passeert. 

Concrete verschillen in het gebruik van het programma zijn: 

1. In tabblad 1 wordt bij het bestand met de vondsten alléén de code voor vondsten 

ingegeven met de knop “Presence indicator”; 

2. In tabblad 3 bestaat alleen de mogelijkheid zelf priorkansen in te geven. 
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