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1 ACHTERGRONDINFORMATIE
1.1 INLEIDING
Dit downloadpakket bevat de nieuwe reeks van de topografische kaart op schaal 1/100.000, aangemaakt door
het Nationaal Geografisch Instituut. De voornaamste kenmerken zijn de recente opnamedatum (2001-2006) en
de weergave in kleur.
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 1:100.000
Elk kaartblad van de nieuwe topografische kaart op schaal 1/100.000 is een superpositie van diverse rasterlagen:
basis-, hillshade- en toponiemenkaart.
De basiskaart is een digitale verrastering met resolutie 381dpi naar tiff-formaat van het gegeorefereerde
vectoriele topografische kaartblad op schaal 1/100.000. De grondresolutie in x en y is +/- 6.66m De “namen”
bevat de tekst (toponymie) met betrekking tot de terreinsituatie, de hydrografie en de altimetrie.
Het geïntegreerde beeld wordt geconverteerd naar geotiff-formaat en gecomprimeerd met packbits. De
beelden zijn gegeorefereerd in Lambert 72/50, en zijn afgeleid van rasterbeelden in Lambert 2008, hierdoor
hebben de beelden een kleine rotatie ondergaan. De parameters voor georeferentie zitten in de header van het
bestand.
De kaartbladen zijn 9600 x 6000 pixels groot. Deze versnijding komt ongeveer overeen met 4 “1/1 NGI
kaartbladen” samengenomen.
De rasterbeelden zijn 1-kanaalsbeelden in pseudo-kleur. De pixelwaarden variëren van 0 tot en met 254.

1.3 OVERZICHT RASTERBEELDEN
Naar karteringsperiode:
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Overzicht naamgeving:

De naamgeving van de rasterbeelden bevat een verwijzing naar de “1/1 NGI kaartbladen” die door het beeld
bedekt worden.

•

onderdeel
Volledige
kaart
basiskaart

Benaming
top100rvolkrt_<NN_NN>.tif

voorbeeld
top100r_volkrt_14_15_22_23.tif

top100r_baskrt_<NN_NN>.tif

top100r_baskrt_14_15_22_23.tif

namen

top100_namen_<NN_NN>.tif

top100r_namen_14_15_22_23.tif

hillshade

top100r_hillsh_<NN_NN>.tif

top100r_hillsh_14_15_22_23.tif

Uitsneden
4 kbl NGI
4 kbl NGI
4 kbl NGI
4 kbl NGI

Met “<NN_NN>” de opsomming van alle NGI kaartbladen die door dit beeld beslaan worden.
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2 ONDERDELEN VAN DE TOPOGRAFISCHE KAART NGI 1:100.000,
RASTER
Het product bevat 4 productentiteiten:
1. Topografische kaart 1 : 100 000, raster, volledige kaart
Dit is de “volledige kaart” in kleur, dus met reliefschaduw en toponymen.
2. Topografische kaart 1 : 100 000, raster, basiskaart
De basiskaart is de volledige kaart zonder reliefschaduw en toponymen.
3. Topografische kaart 1 : 100 000, raster, namen
Dit zijn de namen zoals opgenomen op de topografische kaarten.
4. Topografische kaart 1 : 100 000, raster, hillshade,
Dit is een weergave (schaduwimpressie) van het reliëf

2.1 VOLLEDIGE KAART
Dit is het kaartbeeld met alle onderdelen, komt overeen met het beeld van een gedrukte kaart
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2.2 BASISKAART
Dit is het kaartbeeld zonder tekst of reliëfschaduw, ideaal als achtergrond voor eigen thematische kaarten

2.3 NAMEN
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2.4 HILLSHADE

3 INHOUD VAN HET DOWNLOADPAKKET
3.1 OPGENOMEN PRODUCTDATA
De “Topografische kaart NGI 1 : 100 000, raster” bevat 4 entiteiten in onderstaande tabel opgelijst:
PRODUCTENTITEIT (label)
Volledige kaart
Basiskaart
Namen
Hillshade

CODE ENTITEIT
Vollkrt
Baskrt
Namen
Hillsch

3.2 NAAMGEVING DOWNLOADPAKKET
De naam van het downloadpakket voor rastergegevens, is als volgt samengesteld:
Top100r.zip

▪

Het zip-pakket bevat alle kaartbladen die in Vlaanderen gelegen zijn, gegroepeerd per productentiteit.
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3.3 MAPPENSTRUCTUUR DOWNLOADPAKKET
In het downloadpakket vindt u volgende mappen:
Top100r.zip
│
└── ent
│
├── <documenten>
│
└── tif
└── <data>
Hierbij is “ent” de weergave van de entiteit volgens de oude naamgevingslogica die gebruikt is bij het aanmaken van de cd’s. Volgende codes zijn
gebruikt:

▪ Volledige kaart: volkrt
▪ Basiskaart: baskrt
▪ Namen: namen
▪ Hillshade: Hillsh
De data zitten rechtstreeks onder de map “tif”, de documenten en de legendebeelden staan onder de root van
de entiteitmap.

3.4 DOCUMENTATIE EN BESTANDEN IN ‘ROOT’
BESTANDSNAAM

FORMAAT

BESCHRIJVING

Leesmij_Top100r.pdf

Pdf

Meta_Topografische_kaart_NGI_1_100_000_ras
ter.pdf

Pdf

Leesmij-tekst
met
achtergrondinformatie,
gebruiksinformatie en een overzicht van de inhoud
van dit pakket
Metadataset in pdf-formaat van de dataset

Meta_Topografische_kaart_NGI_1_100_000_ras
ter.xml
Gebruik_Topografische_kaart_NGI_1_100_000_
raster.pdf

Xml

Metadataset in xml-formaat van de dataset

Pdf

Gebruiksvoorwaarden van de gegevens

legciv_100k_p1.tif

tif

Het legende beeld, twee niet gegeorefereerd
packbits-gecomprimeerd tiff-formaat bestand

legciv_100k_p2.tif

Alle bestanden die meegeleverd worden, vallen onder de voorwaarden beschreven in het document
“Gebruik_Topografische_kaart_NGI_1_100_000_raster.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)
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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.
Daarnaast wordt tevens de legende opgenomen, in 2 beelden (“legciv_100k_p1.tif” en “legciv_100k_p2.tif”), dit
zijn niet-gegeorefereerd packbits-gecomprimeerd tiff-formaat bestand.

3.5 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. top100r_volkrt_27_28_29_36_37.tif

Beschrijving
Het rasterbeeld van de kaartbladen van de topografische kaart 1 : 100
000 nl kaartbladen 27, 28, 29, 36 en 37
Bv. top100r_volkrt_27_28_29_36_37.tfw ASCII-georeferentiebestand voor Arc/Info en ArcView

4 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.
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5 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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