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1 ACHTERGRONDINFORMATIE
1.1 INLEIDING
Dit downloadpakket bevat de topografische kaart op schaal 1/10.000, aangemaakt door het Nationaal
Geografisch Instituut. Het betreft hier de klassieke reeks die analoog is uitgegeven. De uitgave dateert van de
periode '78-'93.
Het geheel is gebiedsdekkend voor Vlaanderen en Brussel en wordt verdeeld aan de deelnemers van GISVlaanderen.
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 kleinschalige ruimtelijke gegevens of voor het
inventariseren van het bodemgebruik.

1.2 TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE RASTERVERSIE VAN DE
TOPOGRAFISCHE KAART 1/10.000
De rasterversie van de topografische kaart in dit downloadpakket werd aangemaakt door het NGI in opdracht
van de Vlaamse Milieumaatschappij. Ze werd bekomen door het scannen van de zgn. volledige trek, dit is een
combinatie van de vier originele drukfilms op schaal 1/10000 tot 1 film.
De films werden gescand op een drumscanner (grote nauwkeurigheid) en met een hoge resolutie: 400 dpi (dotsper-inch). Om Vlaanderen volledig te bedekken moesten 228 films worden gescand. De resulterende
rasterbestanden werden daarna onderworpen aan een reeks bewerkingen.
Om te beginnen kregen alle bestanden dezelfde virtuele oorsprong (0,0). Hierdoor liggen de pixels van twee
aanliggende bestanden steeds exact naast elkaar. Worden beelden gecombineerd tot 1 geheel dan moet
daardoor geen enkel beeld opnieuw gerasterd worden.
Een volgende stap bestaat in het georefereren van het beeld. Hiervoor werd een transformatie uitgevoerd van
de hoekpunten van de kaart in het beeld naar de werkelijke hoekpunten in het Lambert coördinatenstelsel. Om
praktische redenen werd een projectieve transformatie toegepast.
Elk van de beelden werd vervolgens afgesneden volgens het kader om informatie in de kaartrand (titel, legende,
schaal etc.) te verwijderen. Wat overbleef van de kaartrand werd weggefilterd. Hierdoor (en dankzij de
georeferentie) kunt u de kaartbladen naadloos aan elkaar zetten.
De rasterbestanden zijn in TIFF-formaat en ondergingen een compressie van het type G4. In totaal zijn er 228
verschillende rasterbestanden beschikbaar.
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1.3 NAAMGEVING RASTERBEELDEN
De naamgeving van de rasterbeelden bevat een verwijzing naar het “1/8 NGI kaartblad” waar het beeld in ligt.
kaartblad
23/4

•

Benaming
TOP<NNn>.tif

voorbeeld
TOP234.TIF

Waarbij NN het nummer van het kaartblad is, n de onderverdeling van het achtste kaartbladnummer (bv
075 voor kaartblad 7/5)

2 INHOUD VAN HET DOWNLOADPAKKET
2.1 OPGENOMEN PRODUCTDATA
De “Topografische kaart NGI 1 : 10 000, raster, Klassieke reeks” bevat slechts 1 entiteit
PRODUCTENTITEIT (label)
Volledige kaart

CODE ENTITEIT
Vollkrt

2.2 NAAMGEVING DOWNLOADPAKKET
De naam van het downloadpakket voor rastergegevens, is als volgt samengesteld:
TOP10S.zip

2.3 MAPPENSTRUCTUUR DOWNLOADPAKKET
In het downloadpakket vindt u volgende mappen:
TOP10S.zip
│
├── <documenten>
│
└── tif
└── <data>

De data zitten rechtstreeks onder de map “tif”, de documenten staan onder de root
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2.4 DOCUMENTEN EN BESTANDEN IN ROOT
BESTANDSNAAM
Leesmij_Top10r_kla.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_Klassieke_reeks.pdf
Meta_Topografische_kaart_NGI_1_10
000_raster_Klassieke_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_Klassieke_reeks.pdf

Pdf

Gebruiksvoorwaarden van de gegevens

Alle bestanden die meegeleverd worden, vallen onder de voorwaarden beschreven in het document
“Gebruik_Topografische_kaart_NGI_1_10 000_raster_Klassieke_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.

2.5 FORMAATMAP
Onder de formaatmap “tif” 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 de bestanden:
Bestandsnaam
Bv. TOP234.TIF
Bv. TOP234.tfw

Beschrijving
Het rasterbeeld van de kaartbladen van de topografische kaart 1 : 10
000 nl kaartblad 23/4
ASCII-georeferentiebestand voor Arc/Info en ArcView
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3 GEOGRAFISCHE SOFTWARES
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.

4 ONDERSTEUNING
Wanneer u problemen heeft met het gebruik van de bestanden, dan kan u 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
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