/// Rapport

TOPOGRAFISCHE KAART NGI
1/10.000, RASTER, NUMERIEKE REEKS
De topografische kaart, 1:10.000, raster, voor heel
Vlaanderen en Brussel
Versie /// 1.0
Publicatiedatum /// 30/05/2017

www.vlaanderen.be/informatievlaanderen

Informatie Vlaanderen ///

Datum aanmaak: 30/05/2017
Datum afdruk: 10 augustus 2017
Interne bestandsnaam: Leesmij Topografische kaart NGI 1/10.000
Documenthistoriek:
Versie
Opmerking
Datum
1.0
Aanpassen layout
30/05/2017

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 /// 14

10.08.17 /// Topografische kaart NGI 1/10.000

/// Informatie Vlaanderen

INHOUD
Inhoud......................................................................................................................................................................3
1 Achtergrondinformatie ....................................................................................................................................5
1.1
Inleiding ......................................................................................................................................................5
1.2
Technische specificaties van de rasterversie van de topografische kaart 1:10.000...................................5
1.3
Technische specificaties van de vectorversie van de topografische kaart 1:10.000 ..................................6
1.4
Legende ......................................................................................................................................................6
1.5
(Neven)producten ......................................................................................................................................8
1.6
Productiedatum kaartbladen....................................................................................................................10
2 Inhoud van het downloadpakket ...................................................................................................................11
2.1
Opgenomen productdata .........................................................................................................................11
2.2
Naamgeving downloadpakket ..................................................................................................................11
2.3
Mappenstructuur downloadpakket..........................................................................................................11
2.4
Documenten en bestanden in ‘root’ ........................................................................................................12
2.5
Formaatmap .............................................................................................................................................13
2.5.1
Map extra ...............................................................................................................................................13
3 Geografische software ...................................................................................................................................13
4 Ondersteuning ...............................................................................................................................................14

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Topografische kaart NGI 1/10.000 /// 10.08.17

3 /// 14

/// Informatie Vlaanderen

1 ACHTERGRONDINFORMATIE
1.1 INLEIDING
De downloadpakketten bevatten de nieuwe reeks van de topografische kaart op schaal 1 : 10 000, bekend onder
de benaming “Top10r” en aangemaakt door het Nationaal Geografisch Instituut. De voornaamste kenmerken
zijn de recente opnamedatum (1991-2008), de overvloedige kaartobjecten (230-tal) en de weergave in kleur
(pseudo-color).
Het geheel is gebiedsdekkend voor Vlaanderen en Brussel en wordt verdeeld aan de partners van GISVlaanderen (MVG, VOI, provincies en gemeenten).
De kaart in rastervorm kan worden gebruikt bij het voorstellen van eigen gegevens ter oriëntatie. Ze kan ook
dienen als referentiekader voor het digitaliseren van middenschalige ruimtelijke gegevens of voor het
inventariseren van het bodemgebruik. Op basis van de kleurinformatie kunnen 230 gekarteerde gegevens
onderscheiden worden.

1.2 TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE RASTERVERSIE VAN DE
TOPOGRAFISCHE KAART 1:10.000
Elk kaartblad van de nieuwe topografische kaart op schaal 1 : 10 000 is een superpositie van diverse rasterlagen:
basis-, hoogtelijnen- en toponiemenkaart.
De basiskaart is een digitale verrastering met resolutie 381dpi naar tiff-formaat van het gegeorefereerde
vectoriele topografische kaartblad op schaal 1 : 10 000. De “hoogte”- en “schrift”-kaart is het resultaat van een
scanning van de originele drukfilm met een drumscanner en een transformatie naar de hoekpunten op de
basiskaart. De hoogtelijnen zijn afkomstig van een digitaal terreinmodel dat fotogrammetrisch bepaald is. De
“schrift”-laag bevat de beschrifting met betrekking tot de situatie, de hydrografie, de hoogspanningleidingen en
de altimetrie.
Het geïntegreerde beeld wordt geconverteerd naar geotiff-formaat en gecomprimeerd met packbit LZW. De
pixelresolutie is 381 inch bij 381 inch of 0,667 m bij 0,667 m. De beelden zijn gegeorefereerd in Lambert 72/50.
De parameters voor georeferentie zitten in de header van het bestand.
De kaartbladen zijn 8 km bij 5 km groot of 12000 pixels bij 7500 pixels. Deze versnijding komt overeen met de
1/16e kaartbladversnijding of halve achtste kaartbladen (Noord en Zuid).
De rasterbeelden zijn 1-kanaalsbeelden in pseudo-kleur. De pixelwaarden variëren van 0 tot en met 104. De
diverse symbolen en sjablonen van de 230 gekarteerde objecten worden in deze 105 kleuren weergegeven. De
pixelwaarde wordt bepaald door de kleur van het hoogste gelegen object in superpositie. De volgorde van de
lagen is identiek aan de hiërarchie van de vectoriele kaart: basiskaart, hoogtelijnen en tenslotte toponymie.
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1.3 TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE VECTORVERSIE VAN DE
TOPOGRAFISCHE KAART 1:10.000
De opmaak van de vectoriele topografische kaart op schaal 1 : 10 000 wordt in 6 fasen gerealiseerd: luchtfoto’s,
terreinwaarneming, restitutie, vectorisatie, databank en symbolisatie.
De basisgegevens zijn afkomstig van luchtfoto’s (op schaal 1/21.000) die in het terrein geïnterpreteerd en
aangevuld worden door de cartografen van het NGI. Die cartografen identificeren en selecteren hierbij alle
gegevens met betrekking tot de kaartlegende. Dit werk is zeer belangrijk, want de kwaliteit van de aangevulde
foto’s bepaalt de kwaliteit van de database en bijgevolg ook die van de kaart. De cartografen volgen zeer
specifieke instructies die de keuzes en normen van de kaartontwerpers concretiseren.
De geselecteerde gegevens worden vervolgens verwerkt door digitale restitutietoestellen die de basisgeometrie
op schaal 1 : 10 000 uittekenen. Die geometrie vormt het geraamte van de toekomstige, conventionele kaart:
ze omvat, bijvoorbeeld de omtrek van de gebouwen, de assen van verkeerswegen, de randen van kruispunten,
de oevers van waterlopen die meer dan 3 m breed zijn, de grenzen van watervlakken (vijvers, meren, bekkens)
en van de begroeide zones, de punten die puntvormige details lokaliseren, enz.
Daarna worden de gegevens op vectorsystemen geïdentificeerd, op bijzondere wijze gestructureerd aan de hand
van geometrische, semantische, topologische en grafische descriptoren en opgeslagen in een database. De
geometrische descriptoren geven de coördinaten van de punten, lijnen en veelhoeken die de gekarteerde
objecten voorstellen (soms ook op basis van interpolaties tussen geselecteerde punten). De semantische
descriptoren definiëren de items van de legende. Zij zijn van kapitaal belang want zij bepalen de juistheidgraad
van het GIS of van de kaart (m.a.w. de overeenstemming met de werkelijkheid). Er worden 230 objecten
onderscheiden. De topologische descriptoren beschrijven de ruimtelijke relaties tussen de objecten (verband,
continuïteit, nabijheid, aangrenzing, intersectie, insluiting of uitsluiting). Tenslotte vertalen de grafische
descriptoren de grafische informatie in duidelijke conventionele tekens en kleuren.
Om de gegevens in kaart te brengen (m.a.w. om de GIS-informatie grafisch voor te stellen), gebruikt het NGI
geautomatiseerde symbolisatieprocedures die door de ontwikkeling van de grafische computertechnologieën
mogelijk zijn geworden.

1.4 LEGENDE
De legende wordt als een apart beeld in het downloadpakket meegegeven. Ze bevat zowat 230 objecten
gesorteerd op basis van hoofdklasse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bodembedekking
constructies, inrichtingen en diverse objecten
elektrisch hoogspanningsnet (bovengronds)
gebouwen
hydrografie
kruisingen
lijn- of puntvormige begroeiing
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8.
9.
10.
11.
12.

muren en grenslijnen
pijpleidingen
spoorwegen
terreinvoorstellingen
wegen

De juiste weergave van elk object kan dan in het legende-beeld visueel opgezocht worden.
Hierna worden enkele opvallende kenmerken van de weergave van verschillende objecten beschrijvend
weergegeven:
•

De bebouwde gebieden worden volledig gerestitueerd en daardoor veel uitvoeriger in kaart gebracht. B.v.
gebouwen die meer dan 50m hoog zijn worden met een dikke omtreklijn in volzwart weergegeven.

•

De wegen die minder dan 14 m breed zijn, worden in 5 klassen ingedeeld en conventioneel voorgesteld. De
wegen meer dan 14 m breed worden op ware grootte afgebeeld.

•

De functie of het statuut van de wegen worden in specifieke kleuren weergegeven ( bv paars voor de
snelwegen).

•

Elk spoor van het spoorwegnet wordt, ook in complexe gehelen, in de bruine kleur voorgesteld.
Geëlektrificeerde lijnen worden anders voorgesteld dan niet-geëlektrificeerde lijnen.

•

De metrolijnen en metrostations worden, net als stadstramlijnen, in volzwart voorgesteld.

•

De hydrografie (waterlopen en kanalen) die meer dan 3 m breed zijn, worden op ware grootte in
cyaanblauw voorgesteld. De intensiteit van de kleur duidt aan of de waterloop al-dan-niet toegankelijk is
voor handelsschepen. Kleinere waterlopen worden conventioneel in een stippellijn weergegeven.

•

In de cyaankleur zijn er ook nieuwe conventionele tekens die een onderscheid maken tussen een bron en
een wederuitvloeiing, een verdwijngat en een waterwinningsplaats, een fontein, een openbaar
openluchtzwembad en een stuwdam. De intermitterende watervlakken krijgen een specifieke sjabloon.

•

De magentakleur wordt enkel gebruikt om objecten die verband houden met de elektriciteitsproductie, de
elektriciteitsvoorziening en de telecommunicatie, voor te stellen.

•

De inventarisatie van de bodembedekking is zeer uitgebreid. Er worden diverse klassen voorzien binnen de
groepen houtige bosvegetatie, houtige vegetatie buiten bossen, grasachtige vegetatie, gemengde houtige
en grasachtige vegetatie, vegetatie voor landbouw, en tenslotte gronden met minerale bedekking, dunne
begroeiing of steriele oppervlaktes. De lijn- en puntvormige vegetatie wordt in een speciaal groen
voorgesteld.

•

De gebouwen worden meestal in bruin voorgesteld. Maar opvallende gebouwen bv kerken, industriële
gebouwen, stadhuizen, …) worden met afzonderlijke kleuren of symbolen weergegeven.

•

De slakkenbergen (terrils) worden nauwkeuriger voorgesteld door hoogtelijnen afkomstig van fotorestitutie.
Er wordt ook onderscheid gemaakt in grootte.

•

Een vijftigtal andere objecten die topografisch relevant zijn worden met speciale tekens voorgesteld (bv.
silo, hoge schouw, koeltoren, windmolen, …)
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1.5 (NEVEN)PRODUCTEN
Naast het geïntegreerde beeld (figuur 1) kunnen de afzonderlijke rasterlagen ook bij het AGIV besteld worden,
nl. hoogtelijnen (figuur 2) en toponymie (figuur 3). De toponymie bestaat uit 3 afzonderlijke lagen, namelijk
volttekst, hydrotekst en toponiem.
Om de huidige gebruikers van de oude zwartwit gescande versie van topografische kaart op schaal 1 : 10 000
tegemoet te komen, wordt de nieuwe kleurenversie (pixelwaarde 0 tot 104) vertaald naar een zwartwit versie
(pixelwaarde 0 of 1) mbv diverse filtertechnieken (figuur 4). Ook deze zwartwit rasterversie kan afzonderlijk
besteld worden.

Figuur 1: voorbeeld van geïntegreerd beeld
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Figuur 2 : voorbeeld van hoogtelijnen

Figuur 3: voorbeeld van toponymie
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Figuur 4: een voorbeeld van een zwartwit beeld weergegeven op schaal 1/5.000

1.6 PRODUCTIEDATUM KAARTBLADEN
Niet alle kaartbladen zijn op hetzelfde ogenblik gekarteerd en geproduceerd. Op het onderstaande kaartje ziet
u een grafische weergave van de productiedatum per kaartblad
In het downloadpakket staat dit beeld naast de directory “tif”, in de root, samen met de artikeldocumenten en
legende.
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2 INHOUD VAN HET DOWNLOADPAKKET
2.1 OPGENOMEN PRODUCTDATA
De “Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, numerieke reeks” bevat 6 entiteiten in onderstaande tabel
opgelijst:
PRODUCTENTITEIT (label)
volledige kaart
hoogte
toponiem
volttekst
hydrotekst
zwartwit

CODE ENTITEIT
VolledigeKrt
Hoogte
Toponiem
Volttekst
Hydrotekst
ZwartWit

2.2 NAAMGEVING DOWNLOADPAKKET
De naam van het downloadpakket voor rastergegevens, is als volgt samengesteld:
Top10<ent>.zip

Waarin:
- Hierbij is <ent> de weergave van de benaming van de cd’s. Volgende codes zijn gebruikt:
▪ Volledige kaart: geen code
▪ Hoogte:
Hoogte
▪ Schrift:
Schrift
▪ ZwartWit
ZW
▪ Voorbeeld:
 “Top.zip” is de volledige kaart voor gans Vlaanderen. Alle kaartbladen en bijhorende bestanden staan
hier onder gegroepeerd.

2.3 MAPPENSTRUCTUUR DOWNLOADPAKKET
In het downloadpakket vindt u volgende mappen:
Top10<ent>.zip
│
├── <documenten>
│
└── geotif
└── <data>
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-

Hierbij is <ent> de weergave van de benaming van de cd’s. Volgende codes zijn gebruikt:
o Volledige kaart: geen code
o Hoogte:
Hoogte
o Schrift:
Schrift
o ZwartWit
ZW
De data zitten rechtstreeks onder de map “geotif”, de documenten, de legende en een kaartje van de
productiejaartallen staan onder de root

2.4 DOCUMENTEN EN BESTANDEN IN ‘ROOT’
BESTANDSNAAM
Leesmij_Top10r.pdf

FORMAAT

BESCHRIJVING

Pdf

Leesmij-tekst
met
achtergrondinformatie,
gebruiksinformatie en een overzicht van de inhoud van
dit pakket

Meta_Topografische_kaart_NGI_1_10_000
_raster_numerieke_reeks.pdf
Meta_Topografische_kaart_NGI_1_10_000
_raster_numerieke_reeks.xml

Pdf

Metadataset in pdf-formaat van de dataset

Xml

Metadataset in xml-formaat van de dataset

Gebruik_Topografische_kaart_NGI_1_10_
000_raster_numerieke_reeks.pdf
Legende_top10r.tif

Pdf

Gebruiksvoorwaarden van de gegevens

tif

Het legende beeld, een niet gegeorefereerd packbitsgecomprimeerd tiff-formaat bestand

jaartalProductie.jpg

JPEG

kaartje met de productiejaartallen per kaartblad

Alle bestanden die meegeleverd worden, vallen onder de voorwaarden beschreven in het document
“Gebruik_Topografische_kaart_NGI_1_10_000_raster_numerieke_reeks.pdf”.
Bestanden in pdf-formaat (Adobe Portable Document Format) kunnen op scherm weergegeven en afgedrukt
worden met Adobe Reader software.
(http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html)
Metadata geven de informatie over de inhoud van de dataset, over de ruimtelijke fenomenen of geografische
objecten die in de data zijn opgenomen. Verder bevatten metadata belangrijke administratieve gegevens over
de dataset, en kunnen metadata ook informatie bevatten over de kwaliteit van de data. De opgenomen
metadata zijn opgesteld volgens de vigerende normen. Informatie Vlaanderen heeft van deze ISO-normen en
de INSPIRE-richtlijn, Best Practices opgesteld die geïmplementeerd zijn in de nieuwe metadatacenters van de
GDI-Vlaanderen (https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/). Meer informatie over metadata is te vinden op
http://www.geopunt.be/geowijzer, onder de rubriek Metadata.
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2.5 FORMAATMAP
Onder de formaatmap “geotif” zit telkens het rasterbestand van de topografische kaart in kwestie.
De rasterbestanden kunnen herkend worden aan de extensie ‘.tif’. de bijkomende informatie (voor de
projectie, georeferentie en symbologie) hebben als extensie ‘.tfw’ (ESRI georeferentie).
Bepaalde (oudere) versies van diverse GIS- of CAD–sofwares kunnen niet van de in het tiff-bestand
opgenomen georeferentie gebruik maken. Ten behoeve van deze applicaties zijn bijhorende, aparte
georeferentiebestandjes (met extensie .tfw), bij het tiff-beeld opgenomen. Deze georeferentiebestandjes
dragen dezelfde “voornaam” als het overeenkomstige tiff-beeld waarbij ze behoren. De coördinaten en
afstanden zijn uitgedrukt in meter.
De naamgeving van elk bestand bestaat uit 5 karakters: de letter ‘t’, het achtste kaartbladnummer (bv 075) en
tenslotte ‘n’ of ‘z’ als aanduiding van het halve kaartblad.
Bestandsnaam
Bv. t075n.tif
Bv. t075n.tfw

Beschrijving
Het rasterbeeld van het halve achtste kaartblad van de topografische kaart 1 : 10 000
nl noordelijke helft van kaartblad 07/5
ASCII-georeferentiebestand voor Arc/Info en ArcView

Voor elke provincie wordt een ESRI-image-catalog opgenomen met de tiff-beelden die voorhanden zijn in deze
map.
Naamgeving: icl<productcode><NISCODE>.dbf
Met “icl”: ImageCataLog; “productcode” zie tabel; “NISCODE” de niscode van de provincie.

2.5.1 Map extra
In de map /geotiff/extra wordt het legende-beeld opgenomen (“legende.tif”), dit is een niet-gegeorefereerd
packbits-gecomprimeerd tiff-formaat bestand.
Niet alle kaartbladen zijn op hetzelfde ogenblik gekarteerd en geproduceerd. Op het kaartje dat als
“jaartalProductie.jpg” in deze directory zit ziet u een grafische weergave van de productiedatum per kaartblad.

3 GEOGRAFISCHE SOFTWARE
Als u niet over een geografische applicatie beschikt om de geografische gegevens te gebruiken, dan kan u
terecht op de website van Geopunt via volgende link:
http://www.geopunt.be/nl/over-geopunt/links-en-adressen
Hier vindt u verwijzingen naar onder andere software die via het internet verspreid wordt en waarmee de
geografische gegevens in dit downloadpakket kunnen geraadpleegd of gebruikt worden.
Informatie Vlaanderen biedt geen software-ondersteuning.
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4 ONDERSTEUNING
contact opnemen met:
Informatie Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
tel: +32 9 276 15 00
fax: +32 9 276 15 05
website: https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
e-mail: informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
Voor Inhoudelijke ondersteuning over de topografische kaarten kan u contact opnemen met:
Nationaal Geografisch Instituut
Abdij Ter Kameren 13
1000 Brussel
tel: 02/629.82.11
fax: 02/629.82.12
website: http://www.ngi.be/
contactpersoon: Raf Muylaert
tel: 02/629.82.91
fax: 02/629.82.83
e-mail: rmu@ngi.be
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