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Samenvatting

In dit project wordt onderzocht of een deep learning model uitkomsten biedt voor de herkenning
van groen en verharding van stedelijke gebieden op luchtfoto’s. Resultaten kunnen functioneren
als informatiebron voor UDC’s bij het meten van ontwikkeling gerelateerd aan de oppervlakte-
verhouding tussen groen en verharding in gemeentes.

Een HSV mask op infraroodbeelden is gebruikt voor de annotatie daar deze de nauwkeu-
righeid van een mens benaderd bij het classificeren van groen op beelden met een resolutie van
25cm bij 25cm. Deze ’ground truth’ is gebruikt om verschillende neurale netwerken mee te
trainen. Het U-Net Inceptionv3 met pretrained weights blijkt het meest nauwkeurig groenop-
pervlak te kunnen herkennen op RGB luchtfoto’s, met een precisie van 0.87 en een recall van
0.90 voor de klasse ’groen’.

Het Regentessekwartier in Den Haag is als case study gebruikt voor het schatten van het
groenoppervlak. Het gebruikte model bepaalt dat een stijging van het groenoppervlak van
2017 naar 2018 heeft plaatsgevonden. Op luchtfoto’s kan deze ontwikkeling soms gevalideerd
worden, maar soms zijn misclassificaties en een veranderende invalshoek van de luchtfoto de
oorzaak van de geschatte veranderingen in het groenoppervlak.



1 Inleiding

1.1 Titel en thema

Binnen dit onderzoek wordt onderzocht of het analyseren van RGB (rood groen blauw kleuren-
spectrum) luchtbeelden met behulp van een deep learning model tot een nauwkeurige schatting
kan komen van de oppervlakte-verhouding tussen groen en verharding. Een dergelijk model
is relevant daar gemeentes beleid voeren om het groenoppervlak binnen steden te vergroten.
Inzicht in de ontwikkeling van groenoppervlak kan helpen bij het beoordelen of beleidsingrepen
leiden tot het gewenste effect.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt er gepoogd een inschatting te maken
van de verhouding tussen groen en verhard grondoppervlak. Ten tweede wordt als doel gesteld
om de hierbij gebruikte algoritmes te vergelijken met simpelere technieken die dezelfde schatting
proberen te maken, om zo iets te zeggen over de eventuele toegevoegde waarde van het toepassen
van neurale netwerken binnen het analyseren van luchtbeelden. Resultaten zijn potentieel
interessant binnen de totale informatievoorziening van het CBS richting de Urban Data Centers
(UDC’s). Veel gemeenten hebben beleid geformuleerd om de verhouding groen/verharding
binnen hun gemeente te bëınvloeden en kunnen resultaten van dit onderzoek gebruiken om het
effect van hun beleid te valideren. Daarnaast kan de gevonden groen/verharding verhouding
gebruikt worden door een UDC in de analyse van afwateringsproblemen en hittestress. De
verhouding groen/verharding in steden is van belang daar het direct gelinkt kan worden aan
SDG (Sustainable Development Goal) 11, ‘sustainable cities and communities’ (United Nations,
2019). Het onderzoek sluit aan bij eerder onderzoek binnen het CBS, waarbij onderzocht is hoe
groen en verhard oppervlak zich ontwikkelden tussen 2013 en 2016 (Bosch et al., 2018). Hierbij
is gebruik gemaakt van verschillende databronnen, waaronder luchtfoto’s en satellietbeelden.
De NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) werd hier gebruikt om landoppervlak te
classificeren als verhard of groen.

1.3 Neuraal Netwerk

Groenoppervlak kan relatief eenvoudig herkend worden op infraroodbeelden door de kleur van
deze beelden te analyseren. In dit onderzoek wordt een van die methodes (een HSV mask)
toegelicht en ook gebruikt voor het bepalen van de ’ground truth’ (zie Paragraaf 3.2). Er is om
twee redenen gekozen om de potentie van de inzet van een neuraal netwerk te onderzoeken:

1. Ten opzichte van RGB beelden zijn infraroodbeelden minder vaak openbaar beschikbaar.
Daar het neurale netwerk getraind wordt op RGB beelden heeft dit neurale netwerk een
hogere inzetbaarheid.

2. Methodes zoals de HSV mask zijn gelimiteerd tot het analyseren van kleuren in pixels.
Neurale netwerken kunnen patronen herkennen die niet kleurafhankelijk hoeven te zijn.
Hiermee heeft een neuraal netwerk de potentie om complexer werk te verrichten. Ge-
dacht kan worden aan onderscheiden van meerdere soorten groen (bijvoorbeeld bomen en
grasoppervlak).
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1.4 Vraagstelling

De hoofdvraag die wordt beantwoord met dit onderzoek luidt als volgt:

“Kan beeldherkenning met behulp van deep learning ingezet worden om landopper-
vlak te classificeren als verhard of groen?”

Een aantal deelvragen zullen worden beantwoord die gezamenlijk bijdragen aan het antwoord
op de hoofdvraag. De deelvragen structureren het onderzoek en vormen de indeling van het
bijbehorende rapport:

1. Welke buurt(en) leent zich als case study voor het onderzoek?

2. Welk deep learning model kan het best groenoppervlak herkennen?

3. Hoe nauwkeurig is het deep learning model?

4. Hoe ontwikkelt het groenoppervlak zich van 2016 tot 2018 in de buurt van de case study?

1.5 Data

Er wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s (resolutie 25cm x 25cm), verstrekt via het Nationaal
Georegister (Nationaal Georegister, 2019). De luchtfoto’s zijn beschikbaar voor de jaren 2016
t/m 2018 en bestrijken heel Nederland1.

1.6 Methode

De luchtfoto’s zullen ten eerste moeten worden geannoteerd, waardoor het mogelijk wordt om
een deep learning algoritme te laten leren. Vervolgens zal een deep neural network getraind
worden, waarbij verschillende lagen toe worden gevoegd die nodig zijn om van beeldmateriaal
een klasse (groen of verhard) vast te stellen. Het model zal gevalideerd worden door het model
te laten classificeren op een testset. In eerder onderzoek van het CBS werd in de aanbevelingen
aangegeven dat o.a. schaduw classificatie kan vermoeilijken en dat het meenemen van vorm
en kleur kan helpen om te bepalen of iets verhard of groen is (Bosch et al., 2018). Een deep
learning model kan vorm en kleur meenemen als informatie voor de classificatie.

1.7 Opbouw rapport

In dit rapport is per deelvraag een hoofdstuk opgesteld. In hoofdstuk 2 wordt de selectie van
de buurten die zijn onderzocht uitgelegd en worden simplificaties en aannames toegelicht. Ver-
volgens zal de opbouw en de werking van de neurale netwerken worden toegelicht in hoofdstuk
3. De resultaten van het model zijn gepresenteerd in hoofdstuk 4 en deze resultaten worden
vergeleken met de resultaten van alternatieve methoden in hoofdstuk 5. Het laatste hoofdstuk
bevat conclusies en aanbevelingen over het gebruik van deep learning algoritmes voor de analyse
van luchtfoto’s.

1Aan het eind van dit onderzoek is ook de luchtfoto voor 2019 beschikbaar gekomen. Deze data is echter
nog niet meegenomen in dit onderzoek.
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2 Afbakening

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het onderzoek is afgebakend. Hierbij hoort een geo-
grafische afbakening (i.e. welke buurten worden geanalyseerd). Daarnaast wordt vastgesteld
welke beperkingen het onderzoek heeft, ofwel welke simplificaties er zijn gemaakt binnen het
onderzoek.

2.1 Geografische afbakening

Voor het onderzoek is gekozen om klein te beginnen. Dat wil zeggen dat enkele buurten wor-
den onderzocht, waardoor resultaten gerichter kunnen worden gecontroleerd en de werklast voor
annotatie beperkt blijft. Aangezien er wordt gewerkt met luchtfoto’s, verkregen via het Natio-
naal Georegister, is het een eis dat de geselecteerde buurten in Nederland liggen. Daarnaast is
het interessant als de geselecteerde buurten een ontwikkeling hebben ondergaan wat betreft de
verhouding tussen groen en verhard oppervlak. Als deze ontwikkeling gestimuleerd is door de
gemeente dan is dit extra interessant, daar er dan iets gezegd kan worden over de effectiviteit
van het beleid. Een wens is dat deze buurten binnen een gemeente liggen die aangesloten is
bij een UDC, omdat UDC’s de potentiële afnemer zijn van het eindproduct van dit onderzoek.
Per UDC1 is in kaart gebracht of er actief beleid wordt gevoerd op het bëınvloeden van de
verhouding groen en verhard oppervlak2.

Den Haag

De gemeente Den Haag probeert de stad klimaatbestendiger te maken, onder andere door te in-
vesteren in groenoppervlak in de openbare ruimte (Gemeente Den Haag, 2017). Het groene dak
op de Sportcampus Zuiderpark en het groen op het Slachthuisplein worden genoemd als voor-
beelden. Richting burgers stimuleerde de gemeente tussen 2016 en 2018 de aanleg van groene
daken door het aanbieden van een subsidie. Ook doet Den Haag mee aan ‘Operatie Steenbreek’
(landelijke campagne om tuinen te vergroenen). Evenementen waarbij tegels ingeruild kunnen
worden voor tuinplanten worden georganiseerd vanuit Operatie Steenbreek.

Eindhoven

Ook de gemeente Eindhoven doet mee in ’Operatie Steenbreek’. Deze keuze is vastgelegd in
het Gemeentelijk Rioleringsplan (Gemeente Eindhoven, 2018), samen met de ambitie om in te
zetten op meer groene daken. Voor zowel het vergroenen van tuinen, het aanleggen van groene
daken en het afkoppelen van de riolering is subsidie aan te vragen (Eindhoven Duurzaam, 2019).

Groningen

Groningen biedt subsidies voor groene daken. Ook doet de gemeente mee aan ’Operatie Steen-
breek’. Daarnaast kunnen burgers een boomtuin of geveltuin aanvragen om hun straat te
vergroenen (Gemeente Groningen, 2019).

1Alleen gemeentelijke UDC’s zijn meegenomen in de verkenning, om gerichter te kunnen zoeken.
2Websites van gemeentes zijn bekeken voor deze verkenning. Beleid dat niet op deze websites is gepubliceerd

is niet meegenomen.
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Heerlen

Voor de gemeente Heerlen zijn geen maatregelen gevonden die direct op de verhouding tussen
groen en verhard oppervlak sturen. Wel is er een subsidie voor het afkoppelen van de riolering
voor de afvoer van hemelwater (Gemeente Heerlen, 2019).

Leiden

Bij de gemeente Leiden kunnen burgers aanvraag doen voor een subsidie voor groene daken.
Ook doet de gemeente mee aan ’Operatie Steenbreek’ (Gemeente Leiden, 2019).

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg doet mee aan ’Operatie Steenbreek’. In het verleden zijn er subsidies
beschikbaar geweest voor groene daken (Gemeente Leidschendam-Voorburg, 2019).

Schagen

Voor de gemeente Schagen zijn geen maatregelen gevonden die de verhouding tussen groen en
verhard oppervlak trachten te bëınvloeden.

Veenendaal

De gemeente Veenendaal zet in op bewustwording van burgers over de voordelen van groen (Ge-
meente Veenendaal, 2019). Overige maatregelen om privaat en publiek oppervlak te vergroenen
zijn niet gevonden.

Venlo

Voor de gemeente Venlo zijn geen maatregelen gevonden die direct op de verhouding tussen
groen en verhard oppervlak sturen. Wel is er een subsidie voor het afkoppelen van de riolering
voor de afvoer van hemelwater (Gemeente Venlo, 2019), en is het mogelijk om een boomtuin
of geveltuin aan te leggen.

Zwolle

De gemeente Zwolle verwijst voor hulp bij het vergroenen van tuin en straat door naar subsi-
dieregelingen op het niveau van waterschap en provincie (Gemeente Zwolle, 2019).

Definitieve Keuze

De gekozen buurt is het Regentessekwartier in Den Haag. Den Haag leent zich goed voor dit
onderzoek omdat er actief beleid wordt gevoerd op groen in de stad. Daarnaast is Den Haag
een praktische keuze omdat er gemakkelijk contact gelegd kan worden met ambtenaren van de
gemeente. Het Regentessekwartier is gekozen daar er relatief veel stenen zijn opgehaald met
Operatie Steenbreek in deze wijk.
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2.2 Simplificaties

Binnen dit onderzoek worden een aantal aannames gedaan. Deze aannames leveren beper-
kingen op voor de interpretatie van uitkomsten, maar maken het onderzoek uitvoerbaar en
overzichtelijk. De volgende aannames zijn binnen dit onderzoek gedaan:

◦ Er is een HSV mask op infraroodbeelden gebruikt voor de annotatie. Dit betekent dat
roodgekleurde oppervlaktes in de infraroodbeelden automatisch zijn geclassificeerd als
groenoppervlak. Deze classificatie is gebruikt als ’ground truth’. In Paragraaf 3.2 is
verder toegelicht waarom deze vorm van annotatie is gekozen.

◦ Er zijn twee grondtypen, te weten ’groen’ en ’niet groen’. Dit betekent dat bijvoorbeeld
wateroppervlak (met uitzondering van begroeid wateroppervlak) wordt geclassificeerd als
’niet groen’ terwijl dit oppervlak wel positieve invloed heeft op hittestress en waterafvoer-
capaciteit.

◦ Er wordt één type groen onderscheiden. Gras, struiken en bomen worden allen geclas-
sificeerd als ’groen’. In de werkelijkheid kunnen deze typen groen verschillende effecten
hebben op hittestress en waterafvoercapaciteit.

◦ Een boomkruin wordt gezien als ’groen’. Daar het oppervlak onder de boomkruin niet
groen hoeft te zijn kan dit vertekenend zijn wanneer wordt gezocht naar een indicatie van
waterafvoercapaciteit. De gehele boomkruin is echter voordelig voor het tegengaan van
hittestress, waardoor deze simplificatie geen grote beperking hoeft op te leveren voor de
analyse wanneer naar hittestress wordt gekeken.

◦ Verdord groen wordt beperkt meegenomen als ’groen’. Infrarood beelden worden aange-
wend voor de annotatie van de data. Op deze beelden is verdord oppervlak soms niet
goed te onderscheiden van ’niet groen’ oppervlak. Verdorde planten hebben een minder
grote invloed op het voorkomen van hittestress, waardoor deze simplificatie geen grote
beperking hoeft op te leveren voor de analyse wanneer naar hittestress wordt gekeken.
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3 Methode

Dit hoofdstuk zal toelichten welke stappen zijn ondernomen in het analyseproces.

3.1 Data Acquisitie

De gebruikte data is open data van het Nationaal Georegister(Nationaal Georegister, 2019).
Op de site van het Nationaal Georegister kan de link voor de WebMapService (WMS) worden
opgehaald. In Python kan met de OWSLib package een connectie worden gelegd met de WMS.
Vervolgens kan er een lijst opgeroepen worden met de namen van de beschikbare kaartlagen.
Vervolgens kan er per laag kaartmateriaal op worden gehaald. Dit wordt gedaan in tegels van
512 bij 512 pixels, daar dit het benodigde inputformaat zal zijn later in de analyse. Longitu-
dinaal en latitudinaal wordt er gëıtereerd over de onderzoekslocatie en wordt de tegel lokaal
opgeslagen. Naast de RGB data wordt ook de infrarood data opgehaald.

from owslib.wms import WebMapService

url = 'https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/' \

'rgb/wms?request=GetCapabilities&service=WMS'

wms = WebMapService(url)

layers = list(wms.contents)

print(layers)

# returns ['2016_ortho25', '2017_ortho25', '2018_ortho25', 'Actueel_ortho25']

tile_bbox = (4.255, 52.07, 4.2564, 52.0708)

tile_map = wms.getmap(

layers=[layers[0]],

srs='EPSG:4326',

bbox=tile_bbox,

size=(512, 512),

format='image/jpeg')

with open('example_tile.jpg', 'wb') as out:

out.write(tile_map.read())

De binnengehaalde data is in train- en testdata gesplitst. Hierbij is de traindata gebruikt
om het model mee te trainen en te valideren. De testdata is de data van het gebied wat als case
study wordt onderzocht in dit onderzoek, te weten het Regentessekwartier (Figuur 3.1b). De
traindata is data van het gebied direct ten oosten van het Regentessekwartier (Figuur 3.1a).
De traindata is opgedeeld in blokken van 512 bij 512 pixels, wat resulteert in 11 ∗ 11 = 121
tegels.
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(a) Traindata (b) Testdata

Figuur 3.1: Overzicht van train en testdata

3.2 HSV Annotatie

Na het binnenhalen van de RGB en infrarood data wordt de data geannoteerd. De annotatie
gedaan door het toepassen van een HSV (Hue, Saturation, Value) mask op de infrarood data.
Deze methode is in een vergelijkbaar onderzoek van het Office for National Statistics (2019)
gebruikt als vergelijkend model ten opzichte van een neuraal netwerk, waar een HSV mask
is toegepast op een RGB foto. Er is gekozen voor het annoteren met een HSV mask op de
infrarood beelden om twee redenen:

1. Ten opzichte van het annoteren met de hand is het HSV mask erg accuraat. Groenop-
pervlak is, bij de resolutie van 25cm per pixel, soms erg lastig te annoteren aan de hand
van RGB beeld. Op infraroodbeelden is duidelijker te onderscheiden voor het menselijk
oog wat groenoppervlak is. Een HSV mask waarmee de rode kleur wordt gefilterd werkt
nagenoeg even goed als het menselijk oog op deze resolutie beelden.

2. Het annoteren van genoeg data voor het trainen van een neuraal netwerk is zeer arbeids-
intensief, wanneer gedaan met de hand. Een HSV mask op de infraroodbeelden levert
binnen enkele minuten miljoenen geclassificeerde pixels op.

Vegetatie kleurt rood op infrarood foto’s, daar het chlorofyl (bladgroen) in bladeren infrarood
licht weerkaatst. Na het omzetten van de infrarood foto naar het HSV spectrum kan er een
bandbreedte worden guedefinieerd waarbinnen alleen de kleur rood valt. Na enkele iteraties
zijn de volgende bandbreedtes genomen voor het maskeren van de begroeiing:

◦ Hue: 0 - 10, Saturation: 60 - 255, Value: 60 - 255

◦ Hue: 170 - 180, Saturation: 60 - 255, Value: 60 - 255

Door voor alle pixels te beschouwen of de HSV waardes binnen de gedefinieerde bandbreedte
vallen worden alle pixels geclassificeerd. Bij een HSV waarde binnen de bandbreedte wordt een
pixel geclassificeerd als ’groen’. De overige pixels worden beschouwd als ’achtergrond’. Na deze
stap zijn losse pixels groen binnen de achtergrond, en achtergrond binnen groen verwijderd om
een meer egaal beeld te krijgen. Het resultaat van deze stappen is te zien in Figuur 3.2.
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import cv2

def mask_hsv(filename):

'''Mask red in HSV spectrum, filter loose pixels'''

img = cv2.imread(filename)

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img_hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2HSV)

# make mask for red areas

lb_mask0, ub_mask0 = (0, 60, 60), (10, 255, 255)

mask0 = cv2.inRange(img_hsv, lb_mask0, ub_mask0)

lb_mask1, ub_mask1 = (170, 60, 60), (180, 255, 255)

mask1 = cv2.inRange(img_hsv, lb_mask1, ub_mask1)

mask = mask0 + mask1

# create masked images

img_mask = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask)

# filter loose pixels

kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)

opening = cv2.morphologyEx(img_mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

closing = cv2.morphologyEx(opening, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

# make mask black/white

blackwhite = closing

blackwhite[blackwhite>0] = 255

return blackwhite

filename = 'example_tile_ir.jpg' # Figuur 3.2b

mask = mask_hsv(filename) # returns Figuur 3.2c

(a) RGB (b) Infrarood (c) HSV mask

Figuur 3.2: Voorbeeld tegel

Omdat de groene oppervlaktes voor een groot deel worden onderscheiden met het HSV
mask is dit een methode om snel grote hoeveelheden data te kunnen annoteren. Het neurale
netwerk zal op deze geannoteerde dataset kunnen leren, waarna er handmatig aanpassingen
gedaan kunnen worden aan de annotatie.

3.3 Data Transformatie

Voordat een neuraal netwerk getraind kan worden op het classificeren van groenoppervlak moet
de data getransformeerd worden naar het formaat wat ingelezen kan worden in het neurale
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netwerk. De volgende stappen zijn hiervoor ondernomen:

◦ Bundelen van alle data in een s ∗ h ∗ b ∗ d matrix, met s is het aantal luchtfoto’s, h en b
respectievelijk de hoogte en breedte van de luchtfoto in pixels en d het aantal dimensies,
waarbij het aantal dimensies 3 is bij een RGB foto. Dit levert twee matrices op, te weten
de luchtfoto’s (X) en de classificatie (y):

– X: 396 ∗ 512 ∗ 512 ∗ 3

– y: 396 ∗ 512 ∗ 512 ∗ 1

◦ Toevoegen van een transparantielaag aan X, nodig voor de interpretatie van de systemen
bij Ellipsis-Earth. Dit levert een extra dimensie op voor de matrix X

◦ Normaliseren van X. Neurale netwerken blijken beter en sneller getraind te kunnen
worden op genormaliseerde data. De normalisatie wordt gedaan met de volgende formule:

Xn = Xn − (
1

n
∗

n∑
1

Xn)

met n = s ∗ h ∗ b ∗ d

◦ Splitsen van de data in train- en testdata. Hierbij wordt een verhouding van respectievelijk
0.7/0.3 gebruikt.

3.4 Definiëren Neuraal Netwerk

De modellen in Python zijn gedefinieerd met behulp van het package ’segmentation models’(Yakubovskiy,
2019). Om een model te creëeren moet er een keus gemaakt worden voor het type model en
een backbone (verder toegelicht in Hoofdstuk 4).

import segmentation_models as sm

# Specify variables

backbone = 'resnet34'

modelname = 'unet_{}'.format(backbone)

input_shape = (512, 512, 3)

# Specify model structure (unet without pretrained weights)

model = sm.Unet(backbone, input_shape=input_shape, classes=1,

activation='sigmoid', encoder_weights=None)

# Compile model, specify loss function and metrics

model.compile('Adam', loss=sm.losses.binary_crossentropy,

metrics=[sm.metrics.iou_score])

3.5 Trainen Neuraal Netwerk

Na het prepareren van de data en het definiëren van het model kan een neuraal netwerk wor-
den getraind. Gekozen is om het model te laten trainen op het gebied ten grootte van het
Regentessekwartier, ten oosten van het Regentessekwartier. Deze set wordt opgedeeld in 70%
traindata en 30% testdata. Het model probeert 20 keer (epochs) een optimale set waardes
voor de gewichten in het neurale netwerk te vinden. Aan het eind van elke epoch wordt er
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gekeken hoe goed het getrainde model scoort op de testdata. Na de eerste epoch wordt het
model opgeslagen en na elke epoch wordt er gekeken of het nieuw getrainde model beter scoort
dan het reeds opgeslagen model. Zo ja, dan wordt dit model opgeslagen over het oude model
heen. De lossfunctie die is gebruikt voor het scoren van de modellen is de ’Intersection over
Union’ (IoU) Score. Deze score wordt berekend door de overlap tussen het oppervlak van de
voorspelling en de ground truth te delen door het totale oppervlak van de voorspelling én de
ground truth, zoals te zien in Figuur 3.3.

Figuur 3.3: IoU formule

# Get the train- and testdata

x_train, y_train, x_test, y_test = get_data() # Custom function

# Train the model

results = model.fit(x=x_train,

y=y_train,

batch_size=4,

epochs=20,

callbacks=callbacks,

validation_data=(x_test, y_test))

# Specify callbacks

callbacks = [EarlyStopping(patience=10, verbose=1),

ReduceLROnPlateau(factor=0.1, patience=3,

min_lr=0.00001, verbose=1),

ModelCheckpoint('{}.h5'.format(modelname),

verbose=1,

save_best_only=True,

save_weights_only=False)]

# Evaluate model

model.load_weights('{}.h5'.format(modelname))

model.evaluate(x_test, y_test, batch_size=4)
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4 Modellen

Bij het geautomatiseerd analyseren van beelden zijn verschillende technieken beschikbaar voor
verschillende doelen. Een van de meest voorkomende vormen van analyses is beeldclassificatie.
Hierbij krijgt de computer bijvoorbeeld de taak om te herkennen of er een hond of een kat op een
foto staat. Voor het doel van dit onderzoek is het echter niet genoeg als de computer bepaalt dat
er groen te vinden is op een luchtfoto. Per pixel moet bepaald worden of de pixel groen is of niet.
Deze vorm van beeldanalyse wordt semantische segmentatie genoemd. De consequentie van deze
analyse op pixelniveau is dat de output van het model dezelfde resolutie (i.e. aantal pixels)
moet hebben als de input van het model. Het voordeel van een neuraal netwerk (ten opzichte
van bijvoorbeeld een HSV mask) is dat patronen herkend worden die pixel-overstijgend zijn.
Dat wil zeggen dat de context van een pixel, ofwel de omliggende pixels, extra informatie bieden
over de klasse van de pixel. Ook kan een neuraal netwerk mogelijk complexere taken aan dan
het herkennen van groen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herkennen van de soorten groen,
zoals bomen, struiken en gras, wat perspectief biedt voor toekomstige onderzoeken. Hiervoor
zal uiteraard extra annotatie en extra training voor nodig zijn. In de afgelopen jaren zijn er een
aantal algoritmes ontwikkeld die goed om kunnen gaan met deze semantische segmentatie. Drie
van deze algoritmes, schematisch weergeven in Figuur 4.1, zijn te gebruiken voor onze dataset
via de Python package segmentation models (Yakubovskiy, 2019). Deze algoritmes tijdens dit
onderzoek gebruikt voor de analyse van luchtfoto’s zoals die in Figuur 3.2a.

(a) U-Net (b) LinkNet

(c) FPN

Figuur 4.1: Modelstructuren

Voor de drie algoritmes kunnen verschillende ’backbones’ worden gebruikt, die correspon-
deren met de structuur van gepubliceerde modellen. Uit deze backbones zijn ’ResNet34’ en
’Inception-v3’ gekozen, daar deze twee modellen relatief hoge scores hebben laten zien, ter-
wijl de complexiteit van de modellen relatief laag is (Canziani et al., 2017). Hierbij is het
’Inception-v3’ model iets gecompliceerder, maar bleek in eerdere experimenten ook accuratere
voorspellingen te kunnen doen dan ’ResNet34’. De technische modelspecificaties zijn te vin-
den in de Github repository van dit project (Delfos, 2019). De totstandkoming van de U-Net,
Linknet en FPN algoritmes zijn beschreven in (Ronneberger et al., 2015; Chaurasia and Cu-
lurciello, 2017; Kirillov et al., 2019). Naast de combinaties van de algoritmes en de backbones
is er ook getest met ’pretrained weights’. Deze gewichten komen voort uit het trainen van de
modellen op de ImageNet ILSVRC2012 dataset (Stanfort Vision Lab, 2012). Deze pretrained
weights kunnen als voordeel bieden dat het model minder snel overtraind raakt op de trainset,
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daar de modellen al getraind zijn op een vergelijkbare taak (Kemker et al., 2018; Garcia-Garcia
et al., 2017). Overtraining is een risico bij dit soort modellen, daar het aantal parameters zeer
hoog is.

Door de algoritmes, backbones en de optie om met pretrained weights te werken te combi-
neren ontstaan er 12 modelspecificaties. Deze specificaties zijn weergeven in Tabel 4.1

Tabel 4.1: Modelspecificaties

# Algoritme Backbone Pretrained
1 U-Net ResNet34 Nee
2 U-Net ResNet34 Ja
3 U-Net Inception-v3 Nee
4 U-Net Inception-v3 Ja
5 LinkNet ResNet34 Nee
6 LinkNet ResNet34 Ja
7 LinkNet Inception-v3 Nee
8 LinkNet Inception-v3 Ja
9 FPN ResNet34 Nee
10 FPN ResNet34 Ja
11 FPN Inception-v3 Nee
12 FPN Inception-v3 Ja

4.1 Resultaten

In de volgende secties worden de resultaten van de verschillende modellen gepresenteerd. Kwan-
titatieve resultaten laten in tabelvorm zien hoe de verschillende modellen scoren. Kwalitatieve
resultaten laten daadwerkelijke voorspellingen zien van de modellen aan de hand van figuren.
Resultaten van de metingen die met de modellen zijn gedaan zijn gerapporteerd in Hoofdstuk 5.

De lezer moet zich bij de interpretatie van de resultaten realiseren dat er is geannoteerd
door middel van een HSV mask op infraroodbeelden (zie Paragraaf 3.2). De resultaten die in
de volgende secties worden getoond zijn daarmee scores ten opzichte van deze annotatie, en
niet ten opzichte van handmatige annotatie. De reden voor, en de legitimiteit van deze vorm
van annoteren is opgenomen in Paragraaf 2.2.

4.1.1 Kwantitatieve Resultaten

Zoals genoemd in Hoofdstuk 4 worden er 3 modelstructuren getest, met twee verschillende
backbones en de optie om pretrained weights mee te nemen. Dit leidt ertoe dat er 12 mo-
delspecificaties zijn gebruikt binnen dit onderzoek. Binnen dit onderzoek is het niet gelukt
om de modellen met een ResNet34 backbone waardevolle resultaten te laten produceren. De
precision en recall van deze modellen benaderde 0. Hierom zijn de resultaten van deze modellen
niet getoond in onderstaande tabellen. Tabellen 4.2 tot 4.7 laten de scores zien van de overige
modellen. Ondanks de onbalans in de observaties van de twee klassen (15% groenoppervlak in
een totaal van ongeveer 104 miljoen pixels) scoren de modellen allemaal boven de 85% voor de
groene klasse.
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Tabel 4.2: U-Net inceptionv3

precision recall f1-score
class: achtergrond 0.97 0.97 0.97
class: groen 0.86 0.88 0.87

macro avg 0.91 0.92 0.92
weighted avg 0.95 0.95 0.95

Tabel 4.3: U-Net inceptionv3 pretrained

precision recall f1-score
class: achtergrond 0.98 0.97 0.97
class: groen 0.87 0.90 0.88

macro avg 0.92 0.93 0.93
weighted avg 0.95 0.95 0.95

Tabel 4.4: Linknet inceptionv3

precision recall f1-score
class: achtergrond 0.97 0.97 0.97
class: groen 0.86 0.88 0.87

macro avg 0.92 0.92 0.92
weighted avg 0.95 0.95 0.95

Tabel 4.5: Linknet inceptionv3 pretrained

precision recall f1-score
class: achtergrond 0.97 0.97 0.97
class: groen 0.87 0.89 0.88

macro avg 0.92 0.93 0.93
weighted avg 0.95 0.95 0.95

Tabel 4.6: FPN inceptionv3

precision recall f1-score
class: achtergrond 0.97 0.97 0.97
class: groen 0.86 0.87 0.87

macro avg 0.92 0.92 0.92
weighted avg 0.95 0.95 0.95

Tabel 4.7: FPN inceptionv3 pretrained

precision recall f1-score
class: achtergrond 0.98 0.96 0.97
class: groen 0.85 0.90 0.87

macro avg 0.91 0.95 0.92
weighted avg 0.95 0.95 0.95

4.1.2 Kwalitatieve Resultaten

Figuur 4.2: Voorspelling met U-Net/Inceptionv3 model
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Figuur 4.3: Voorspelling met U-Net/Inceptionv3 model met pretrained weights

Figuur 4.4: Voorspelling met LinkNet/Inceptionv3 model
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Figuur 4.5: Voorspelling met LinkNet/Inceptionv3 model met pretrained weights

Figuur 4.6: Voorspelling met FPN/Inceptionv3 model
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Figuur 4.7: Voorspelling met FPN/Inceptionv3 model met pretrained weights
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5 Resultaten

Door de neurale netwerken te laten voorspellen op het gebied van de case study, te weten het Re-
gentessekwartier, kan er een schatting gemaakt worden van het percentage groen in dit gebied.
Figuur 5.1 laat zien wat het geschatte percentage groenoppervlak in het Regentessekwartier is
per jaar, voor elk model. Ook de ground truth (HSV) is meegenomen in het diagram. Te zien
is dat de schattingen voor 2016 en 2017 beiden rond de 17% liggen. Van 2017 naar 2018 is
een stijging richting 23% te zien. Om gerichter te kijken naar het Regentessekwartier is er in
Figuren 5.2 en 5.3 per tegel het groenoppervlak bepaald met het best scorende model, te weten
de pretrained U-Net Inceptionv3 model. De tegels zijn vervolgens in een 2D matrix geplaatst
waardoor de grafieken kaarten van het Regentessekwartier vormen. Gelijksoortige kaarten zijn
te zien in Figuur 5.4, waarin de verschillen jaar op jaar te zien zijn. Hierin is te zien dat er een
aantal tegels groen en/of rood oplichten. Een van die tegels is tegel x = 6; y = 4. In Figuren 5.5
tot 5.7 zijn de infraroodbeelden en voorspellingen voor deze tegel te zien. De toename in groen
van 2016 naar 2017 is echter te wijten aan een misclassificatie van een kunstgrasveld in de linker
bovenhoek van de foto. In andere tegels zijn soms door het model daadwerkelijke verandering
in het groen gevonden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een verandering in de grootte van een
boomkruin, het aanleggen of verwijderen van openbaar groen of een verschil tussen jaren in hoe
dor de grond is. Echter, veel van de door het model uitgewezen veranderingen zijn te wijten
aan factoren die niet iets zeggen over het daadwerkelijke groenoppervlak. Zo maakt het model
fouten bij groenoppervlak in beschaduwde oppervlaktes. Ook is de hoek van de foto rondom
relatief hoge gebouwen van invloed op de waar te nemen opperlakte, waardoor groen wegvalt.

Figuur 5.1: Percentage groen in het Regentessekwartier per jaar per model
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(a) 2016 (b) 2017

Figuur 5.2: Percentage groen in het Regentessekwartier 2016 en 2017

Figuur 5.3: Percentage groen in het Regentessekwartier 2018
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(a) Verschil 2017 ten opzichte van 2016 (b) Verschil 2018 ten opzichte van 2017

Figuur 5.4: Verandering groen in het Regentessekwartier

(a) Infraroodbeeld tegel x = 6; y = 6 (b) Predictie tegel x = 6; y = 6

Figuur 5.5: Tegel x = 6; y = 6 in 2016
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(a) Infraroodbeeld tegel x = 6; y = 6 (b) Predictie tegel x = 6; y = 6

Figuur 5.6: Tegel x = 6; y = 6 in 2017

(a) Infraroodbeeld tegel x = 6; y = 6 (b) Predictie tegel x = 6; y = 6

Figuur 5.7: Tegel x = 6; y = 6 in 2018
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6 Conclusie en Aanbevelingen

In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag:

“Kan beeldherkenning met behulp van deep learning ingezet worden om landopper-
vlak te classificeren als verhard of groen?”

Om deze vraag te beantwoorden is ten eerste gezocht naar een buurt die zich leent voor de
case study. Het Regentessekwartier in Den Haag is gekozen. In deze buurt is met ’Operatie
Steenbreek’ verharding verruild voor groen, waardoor het interessant was om te zien of dit
terug te zien is in de resultaten van dit onderzoek.

Voor dit onderzoek is gekozen om met behulp van een HSV mask te annoteren op infra-
roodfoto’s. Deze manier bleek in de praktijk kwalitatief nagenoeg gelijk aan manuele annotatie
en gaf de kans om zeer snel miljoenen pixels te classificeren. Met behulp van deze geannoteerde
dataset zijn meerdere deep learning modellen getraind. Er is gekozen om U-Net, Linknet en
FPN modellen te trainen, daar deze modellen zich goed lenen voor image segmentation. Ver-
schillende modelspecificaties zijn voor deze drie modellen geprobeerd, waaruit volgt dat een
U-Net model met pretrained weights en een Inceptionv3 backbone de beste resultaten oplevert.
Op de niet-groen klasse scoort dit model een precisie van 0.98 en een recall van 0.97. Voor de
groenklasse levert dit model een precisie van 0.87 en een recall van 0.90. De andere modellen
met de Inceptionv3 backbone leveren soortgelijke, maar net minder accurate resultaten op. De
modellen met de ResNet34 backbone leveren geen nuttige resultaten op. Het blijft onduidelijk
waarom dit het geval is.

Wanneer het model wordt gebruikt voor de classificatie van oppervlakte in het Regentes-
sekwartier is te zien dat in 2016 en 2017 het percentage ongeveer gelijk blijft met 17%. In
2018 is het groenoppervlak gestegen naar 23%. Wanneer gekeken wordt naar de voorspellingen
van het model op het niveau van een tegel van 128 bij 128 meter is meer gedetailleerd te zien
waar in het Regentessekwartier veranderingen waar te nemen zijn in het groenoppervlak. Op
deze manier kan gericht gekeken worden naar de ontwikkelingen van het groen in een bepaald
gebied. Wanneer deze gebieden onderzocht worden is meermaals te zien dat het model een
verandering in groen correct heeft bepaald. Aanleg of verwijdering van groenoppervlak en het
verschil in droogte per jaar zijn hierin bepalende factoren. Echter, sommige veranderingen in
groenoppervlak zijn te wijten aan andere factoren die niets zeggen over het groenoppervlak. Zo
maakt het model soms misclassificaties bij kunstgras en bij gebieden in de schaduw. Ook speelt
de hoek waaronder de luchtfoto is genomen een rol in de buurt van relatief hoge gebouwen.

Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is om een deep learning netwerk te gebruiken
om groen te herkennen op RGB luchtfoto’s. Indien er geen infraroodfoto’s beschikbaar zijn kan
een een deep learning model dus uitkomst bieden. Een HSV mask op een infrarood foto blijft
echter nauwkeuriger.

6.1 Verder Onderzoek

Binnen dit onderzoek is gebleken dat het op luchtfoto’s met een resolutie van 25cm bij 25cm
lastig is om manueel een nauwkeurigere annotatie maken in vergelijking met een HSV mask op
een infraroodfoto. Echter, luchtfoto’s met een hogere resolutie (10cm bij 10cm) zijn gemakkelij-
ker manueel te annoteren. Op deze resolutie zijn ook groenoppervlaktes in de schaduw relatief
goed waar te nemen. Het trainen van een deep learning model op een handmatig geannoteerde
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dataset is binnen dit onderzoek niet uitgevoerd en zou dus andere en betere resultaten kunnen
geven. Hiervoor is data met een hogere resolutie nodig. Deze data is op dit moment niet
openbaar aanwezig.

Ondanks dat er vele modelspecificaties zijn gebruikt om tot nauwkeurige resultaten te ko-
men, zijn er nog steeds zeer veel modelspecificaties voor neurale netwerken niet geprobeerd
binnen dit onderzoek. Het zou kunnen dat andere modelspecificaties leiden tot betere resulta-
ten.

Een van de aanleidingen om een neuraal netwerk te gebruiken voor de taak van het herkennen
van groenoppervlak is dat deze optie wellicht de mogelijkheid biedt om de taak complexer te
maken. Bijvoorbeeld het herkennen van verschillende soorten groen zou tot de mogelijkheden
behoren. Dit is echter niet getest binnen dit onderzoek. Verder onderzoek hiernaar geeft meer
inzicht in het nut van het gebruik van deep learning modellen binnen dit thema.

6.2 Aanbevelingen

Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van een HSV mask op infraroodbeelden de voorkeur
geniet boven het gebruik van een deep learning model op RGB beelden, wanneer er wordt
gezocht naar de meest accurate schattingen van het percentage groen. Het is dus aan te raden
de eerstgenoemde techniek te gebruiken voor schattingen indien infraroodbeelden beschikbaar
zijn.

Daarnaast is aan te raden om de mogelijkheid te onderzoeken om te werken met beeldma-
teriaal van een hogere resolutie (10cm bij 10cm). De eerste indruk is dat met deze resolutie
groen met het menselijk oog veel beter te herkennen is dan groen in beeldmateriaal van 25cm
bij 25cm. De kans is groot dat een deep learning model nauwkeurigere schattingen zal doen op
deze beelden.
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