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1 Inleiding
Historische kaarten geven inzicht in de evolutie van het landgebruik. De historische kaarten geven aldus een
belangrijke insteek naar de potenties voor natuur, bos en landschappen. Vandaar dat historische kaarten
een belangrijke rol spelen in het natuurbehoud en daarbij vaak geraadpleegd worden. Deze informatie is nu
enkel op analoge drager beschikbaar en sommige kaarten zijn in de dagelijkse praktijk niet raadpleegbaar
(bijv. originele Ferraris-kaarten en de gereduceerde kadasterkaarten uit de eerste helft van de 19de eeuw).
In de VLINA-studie “Ecosysteemvisie bos Vlaanderen" (VLINA/C97/06b, IBW) is al een digitalisatie uitgevoerd van het habitattype “bos” op diverse historische kaarten. Naar aanleiding van de meerwaarde en de
ervaringen die hieruit voortvloeiden is beslist om ook niet-bos ecotopen en méér historische kaarten te digitaliseren. Tevens dient de geografische nauwkeurigheid sterk te verhogen. Een gebiedsdekkende digitalisatie voor heel Vlaanderen is een zeer grootschalig project. Daarom is de belangrijkste doelstelling van het
pilootproject om de methodiek voor het digitaliseren van historisch landgebruik te optimaliseren. Dit onderzoek wordt dan ook toegepast op een beperkt aantal representatieve proefgebieden.

2 Doelstellingen
Hoofddoelstelling is te komen tot een wetenschappelijk verantwoorde en voldoende nauwkeurige werkmethode voor de opbouw van een GISdatabank die de evolutie weergeeft van de belangrijkste groepen habitats
in Vlaanderen sinds +/-1775 via digitalisatie van het landgebruik op oude kaarten. De verschillende kaarten,
die gebruikt worden voor de digitalisering, zijn opgemaakt met behulp van oude referentiestelsels, meetmethodes en -instrumenten met alle onnauwkeurigheden van dien. Om deze factoren te kunnen ondervangen
is een goede methodologische voorbereiding cruciaal.
Het methodologische luik omvat het optimaliseren van de methodologie voor:
• De georeferentie van scans van de historische kaarten;
• De vectorisatie van deze scans op zodanige wijze dat zowel de geografische als de inhoudelijke component een hoge nauwkeurigheid en onderlinge vergelijkbaarheid heeft;
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3 Globale werkwijze
Om de evolutie van het landgebruik te analyseren moet men momenteel de verschillende kaartreeksen afzonderlijk raadplegen. Een dergelijke analyse kan veel eenvoudiger gemaakt worden wanneer een GIS-laag
met de evolutie van het landgebruik beschikbaar is. Het einddoel van dit project is een weloverwogen methodologie voor de productie van een dergelijke kaartlaag. Deze kaartlaag wordt ook gebiedsdekkend voor
de proefgebieden aangemaakt. Ze omvat voor elk polygoon het landgebruik voor de verschillende historische kaartreeksen. Het eindresultaat dient tevens topologisch zo weinig mogelijk fouten te bevatten.
Dit hoofdstuk wil een kort overzicht geven van de werkwijze. Eerst geven we een overzicht van het studiegebied en van de beschikbare informatie over het historische landgebruik (beschikbare kaartreeksen). Daarna beschrijven we kort welke werkwijzen en technieken bruikbaar zijn om het landgebruik te digitaliseren.

3.1

Studiegebied

Het oorspronkelijk opzet van dit project was om in twee fasen te werken. In een eerste fase worden een
groot aantal methoden uitgeprobeerd. Daarom is het studiegebied voor die eerste fase beperkt. In een tweede fase worden de meest belovende methodes op een groter gebied uitgeprobeerd. Hierbij worden verschillende gemeenten gekozen zodat we een goede spreiding bekomen over de verschillende ecologische districten. De stuurgroep beslist echter tijdens de bespreking van het tussentijdse rapport om voorkeur te geven
aan het onderzoeken van een aantal bijkomende methoden i.p.v. de tot dan toe uitgewerkte methoden op
een groter gebied toe te passen. Het proefgebied bleef daarom beperkt tot Oelegem, een deelgemeente van
Ranst. Tabel 3-1 geeft een overzicht van het proefgebied voor de tweede fase die oorspronkelijk geselecteerd werden voor een tweede fase.
Tabel 3-1. Overzicht van de fusiegemeenten in het proefgebied met ecoregio, oppervlakte en een
aantal landschappelijke kenmerken
Fusiegemeenten Ecoregio
Opp.
(alfabetisch)
(ha)
Diksmuide
Kust- en Scheldepolders
15075
Zandig Vlaanderen
Zandlemige regio
Galmaarden
Westelijke en Centrale heu- 3415
vels
Herselt
Centrale en Zuidelijke Kem- 5043
pen
Maasmechelen

Ruiselede

Oostelijke kempen en Maasland
Centrale en Zuidelijke Kempen (Land van Boom en
Heist)
Zandig Vlaanderen

3063

Tongeren

Krijt-Leem regio

8751

Berlare
+Wichelen

Dender – Klein Brabant regio 3822
en Zandig Vlaanderen
+2321

Ranst

7692
4067

Kenmerken
Geringe verstedelijking; IJzervallei en
rand van voormalige bos van Houthulst
Geringe verstedelijking; Markvallei en
enkele oud-boscomplexen
Matig verstedelijkt;
Langdonken, Goor en vallei van Grote
Nete
Matige en ongelijke verstedelijking; Maasvallei, Mechelse heide en bossen
Vrij sterk verstedelijkt;
Muizenbos, Zevenbergenbos, Schijnvallei
en Netevallei
Matig verstedelijkt; oude landbouw-, heide- en bosgebieden (parochieveld, Vorte
bossen)
Geringe verstedelijking; Jekervallei en
bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
Vrij sterk verstedelijkt;
Kalkense meersen, Donkmeer
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Figuur 3-1. Overzicht deelgemeenten proefgebieden fase 2

3.2

Kaartreeksen

Met de term kaartreeks bedoelen we in dit rapport alle kaartbladen behorende tot een bepaalde uitgave. In
dit rapport zullen we afkortingen gebruiken voor de verschillende kaartreeksen. De gebruikte afkortingen
vindt u hieronder. We geven tevens een beperkt overzicht van waar welke kaartreeks beschikbaar is en onder welke vorm.

3.2.1 Ferraris (Fer, 1775)
Eind 18e eeuw worden in opdracht van graaf de Ferraris topografische kaarten voor het volledige grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden gemaakt. Op een paar gemeenten na omvat dit Vlaanderen zodat de
zogenaamde Ferrariskaarten de eerste gebiedsdekkende topografische kaarten voor Vlaanderen zijn. Ze
werden tussen 1771 en 1778 opgemaakt.
Van de Ferrariskaart bestaan verschillende versies. Eerst en vooral zijn er drie originele exemplaren. Het
betreft de exemplaren voor de Prins-bisschop (1771-1774), voor Keizerin Maria-Theresia (1774-1777) en
voor Karel van Lotharingen (1777-1778). Deze kaarten worden resp. in het Kriegsarchiv te Wenen, het
Rijksarchief te Den Haag en de Albertina te Brussel bewaard. Deze exemplaren hebben elk een ander
kleurgebruik maar zouden inhoudelijk niet essentieel van elkaar verschillen.
Het NGI bewaart een kopie op calque van de Nederlandse versie. Deze kopie dateert uit de periode 18171859. Tenslotte is er nog de best gekend versie: de reproductie van het exemplaar uit de Albertina, uitgegeven door het Gemeentekrediet.
Deze kaartreeks is beschikbaar op het IBW als scan met een 1,6 m/pixel resolutie. Het betreft nietgegeorefereerde scans van de reproducties uitgegeven door het Gemeentekrediet (1965). In de nabije toekomst zou de Albertina i.s.m. het NGI de originele kaarten, die in de Albertina bewaard worden, als scan ter
beschikking stellen. Op dit moment is ons nog niets bekend over de kwaliteit van deze scans.

3.2.2 Primitief kadaster (PrimKad, 1830)
Het primitief kadaster is een gallicisme afgeleid van ‘le cadastre primitif’. Het ‘Oorspronkelijk kadaster’ zou
een betere vertaling zijn. In de periode na de Franse revolutie (1795-1815) werd beslist om in het volledige
Franse rijk een uniform systeem voor grondbelastingen in te voeren. Gezien België toen bij het Franse rijk
hoorde, werd dit systeem ook in ons land ingevoerd. Hiervoor was het nodig om de eigendommen van elke
grondbezitter in kaart te brengen. Hierbij werd niet alleen geïnventariseerd wie welke gronden bezat maar
ook het landgebruik en de gebruikswaarde van een perceel. Begin 19e eeuw was een woelige periode voor
ons land1 zodat het primitief kadaster in België pas afgewerkt raakte in 1833-1834. Omdat de grenzen met
Nederland nog niet definitief vastlagen, werd het primitief kadaster voor de provincies Limburg en Luxemburg pas tien jaar later afgerond.
Voor dit onderzoek zijn twee onderdelen van het primitief kadaster van belang: enerzijds de kadastrale plans
en anderzijds de ‘Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel’ (of “208”). De kadastrale plans geven de ligging van de
1

In 1815 wordt België bij Nederland gevoegd, vanaf 1830 is België onafhankelijk
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verschillende percelen weer en geven elk perceel een uniek nummer. De schaal van deze kaarten is
1/2.500. De “208” is een boek dat per perceelnummer gegevens zoals eigenaar, oppervlakte, landgebruik,
gebruiksklasse, kadastraal inkomen, ... weergeeft. Het landgebruik wordt niet op deze kaarten voorgesteld
en daarin verschillen ze grondig van de kaarten van het gereduceerd kadaster.
In hoofdstuk 6 wordt het primitief en het gereduceerd kadaster met elkaar vergeleken. Kort samengevat blijken beide kaarten voor het onderzochte deel geen verschil te vertonen qua perceelsgrenzen. Qua landgebruik zijn er een beperkt aantal percelen die een ander landgebruik hebben maar waarschijnlijk zal het landgebruik van het gereduceerd kadaster niet systematisch op het terrein gecontroleerd zijn (mond. med. H.
Verboven). Het primitief kadaster onderscheidt een groter aantal klassen van landgebruik en maakt binnen
een zelfde klasse nog een onderscheid in gebruikswaarde. Het gereduceerd kadaster onderscheidt slechts
een beperkt aantal klassen van landgebruik.
Het primitief kadaster is beschikbaar in de archieven van de Administratie Kadaster, Registratie en Domeinen (AKRED). De gegevens van de provincie West-Vlaanderen zouden helaas verloren zijn gegaan
(Goossens 1997:116).

3.2.3 Vander Maelen (VdM, 1850)
De Vander Maelen kaart is een zwart-wit kaart van de periode 1846-1854. De schaal is 1/20.000.
Deze kaartreeks is beschikbaar op het IBW als niet-gegeorefereerde scan met een 1,8 m/pixel resolutie.
Deze scans zijn helaas als puur zwart-wit i.p.v. grijstinten opgeslagen. Hierdoor ging veel detail verloren. De
kaartreeks is ook als analoog, als planafdruk, op het IBW beschikbaar.

3.2.4 Gereduceerd kadaster (RedKad, 1850)
Het gereduceerd kadaster werd rond 1848-1854 aangemaakt. Het voegt verschillende kaartbladen van het
primitief kadaster verkleind samen tot een schaal van 1/20.000. Dit resulteert in één, soms twee, uitzonderlijk
meerdere kaartbladen per kadastrale gemeente. Perceelsnummers worden niet weergeven. Het landgebruik
werd ingekleurd per klasse: akker, tuin, boomgaard, bos, grasland, heide, struweel, moeras, water (Figuur
15-1 en Figuur 15-2). De datering van het landgebruik is echter nog onduidelijk (zie 13.3).
Een deel van de kaarten zijn beschikbaar op het IBW als niet-gegeorefereerde kwalitatieve scan (1,3 m/pixel
resolutie, 24-bit kleur). Het kaarten die momenteel beschikbaar zijn op het IBW zijn de kaarten voor het
proefgebied van de tweede fase, alle bosreservaten en, met uitzondering van het zuidelijke deel, WestVlaanderen. Het IBW streeft er naar om op termijn deze kaartlaag volledig ter beschikking te hebben. Alle
kaarten zijn via het NGI als scan verkrijgbaar.

3.2.5 Dépôt de la Guerre 1 (DG1, 1860)
Dit is de eerste gebiedsdekkende topografische kaart die door het Ministerie van Oorlog gemaakt werd. Ze
dateert van de periode 1860-1870. De schaal is 1/20.000.
Deze kaartreeksen zijn analoog beschikbaar via het NGI of de Universiteit Gent (Vakgroep Geografie).

3.2.6 Dépôt de la Guerre 2 (DG2, 1890)
In de periode 1880-1900 werd een bijgewerkte versie van Dépôt de la Guerre 1 gemaakt. De herzieningen
werden prioritair uitgevoerd bij de belangrijkste militaire stellingen zoals het “nationaal reduit Antwerpen”. De
schaal is eveneens 1/20.000. (Figuur 15-3 en Figuur 15-4)
Deze kaartreeks is beschikbaar op het IBW als gegeorefereerde scan met een 2,0 m/pixel resolutie.

3.2.7 Dépôt de la Guerre 3 (DG3, 1920)
In de periode 1910-1940 werden de kaarten nogmaals bijgewerkt. Ook nu was het tengevolge van oorlogsdreiging wenselijk om het gewijzigde landschap te karteren. De kaarten werden op schaal 1/20.000 gemaakt. Een beperkt aantal kaarten werd niet herzien. In dat geval werd enkel de legende van de kaarten van
Dépôt de la Guerre 2 aangepast aan de standaard van Dépôt de la Guerre 3. Hoewel deze kaarten dus een
ander uitzicht hebben, is er, voor de kaarten die in dit project beschouwd werden, inhoudelijk in principe
geen verschil. (Figuur 15-5 en Figuur 15-6)
Deze kaartreeks is beschikbaar op het IBW als gegeorefereerde scan met een 2,1 m/pixel resolutie.
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3.2.8 Militair Geografisch Instituut 1 (MGI, 1960)
Het Militair Geografisch Instituut (MGI) is ontstaan uit het Dépôt de la Guerre. In de periode 1950-1970
maakten ze een kaartreeks op schaal 1/25.000. (Figuur 15-7 en Figuur 15-8)
Deze kaartreeks is beschikbaar op het IBW als gegeorefereerde scan met een 3,2 m/pixel resolutie.

3.2.9 Nationaal Geografisch Instituut 2/3 (NGI, 1980)
Het tot Nationaal Geografisch Instituut omgevormde MGI herwerkte in de periode 1970-1990 de kaartreeks
Militair Geografisch Instituut 1 bij. De schaal is 1/10.000.
Deze kaartreeks is beschikbaar op het IBW als gegeorefereerde scan met een 0,64 m/pixel resolutie.

3.2.10 KADVEC (2000)
Sinds het ontstaan van het primitief kadaster heeft de overheid de wijzigingen van de eigendomssituatie van
de percelen systematisch bijgewerkt. Bijna tweehonderd jaar lang werden deze wijzigingen bijgehouden
door de kaarten en tabellen manueel bij te werken. Tegenwoordig wordt dit stap voor stap gedigitaliseerd.
Een eerste tussenstap naar de digitalisatie is KADSCAN. KADSCAN is de verzamelnaam van alle recente
kadastrale plannen die ingescand en gegeorefereerd werden. Op die manier zijn de kadastrale plannen in
rasterformaat bruikbaar in een GIS. Bij KADSCAN horen tevens twee vectoriele lagen. Een eerste laag omvat de omtrekken van de verschillende kaartbladen per gemeente. Een tweede laag omvat voor elk perceel
een punt op de locatie van het perceelnummer. Aan deze punten is een tabel gekoppeld met onder andere
het kadastrale nummer.
KADVEC is de volgende tussenstap in de digitalisatie. Hierbij wordt de informatie van KADSCAN als polygonen gedigitaliseerd. Eén laag omvat de kadastrale percelen. Een tweede laag omvat de gebouwen.
KADSCAN is momenteel reeds beschikbaar voor heel Vlaanderen. KADVEC is momenteel in productie en is
momenteel slechts voor een gedeelte van Vlaanderen beschikbaar.

3.2.11 Top10v (2000)
Top10v is de nieuwste generatie topografische kaarten. Deze kaart is niet langer uitsluitend als gedrukte
versie beschikbaar maar ook digitaal en dit zowel in raster- als vectorformaat. Deze kaartreeks werd aangemaakt op schaal 1/10.000. De opmaak van deze kaartreeks werd gestart in 2000. Momenteel zijn de meeste
kaartbladen beschikbaar maar het laatste zal vermoedelijk pas eind 2006 beschikbaar zijn. (Figuur 15-9 en
Figuur 15-10)
Deze kaartreeks is als raster (Top10r) beschikbaar op het IBW met een 0,67 m/pixel resolutie. De vectoriele
versie is beschikbaar via het NGI. De nauwkeurigheid van de vectoriele versie bedraagt ca 1 m RMS.

3.2.12 Gebruikte kaarten
In het kader van dit project werden tot op heden het landgebruik van de volgende kaartreeksen gedigitaliseerd voor het proefgebied: Ferraris, RedKad, DG2, DG3, MGI1 en Topov10. Dit geeft ons ruwweg de volgende tijdsreeks: 1775, 1850, 1890, 1920, 1960 en 2000.
KADVEC, (2000) en Top10v werden gebruikt om uit te maken welk van beiden het meest geschikt is om als
basis te dienen voor een referentielaag (zie 3.4.2 en 5). KADVEC maakt het bovendien mogelijk om de link
te leggen naar de huidige kadastrale percelen.

3.3

Georefereren

Wanneer we de evolutie van het landgebruik door de jaren heen willen bestuderen is het belangrijk dat we
de informatie van de verschillende kaarten ruimtelijk zo nauwkeurig mogelijk kunnen koppelen. Daarom is
het nodig om de gescande historische kaarten te georefereren aan de hand van een zelfde referentielaag.
Ook wanneer bepaalde kaartlagen reeds gegeorefereerd zijn, is het wenselijk om deze opnieuw te georefereren wanneer geen metadata beschikbaar is over de georeferentie of de manier van georefereren te sterk
afwijkt van de voorgestelde methode. Door de scans in hun geheel te georefereren zijn deze ook bruikbaar
voor andere toepassingen in een GIS.

3.4

Werkwijze digitalisatie

De evolutie van het historische landgebruik digitaliseren kan op verschillende manieren benaderd worden.
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3.4.1 Afzonderlijk digitaliseren en achteraf samenvoegen
Een eerste benadering is om het landgebruik van elke kaartreeks afzonderlijk te digitaliseren. Deze afzonderlijke kaartlagen kunnen vervolgens samengevoegd worden tot een kaartlaag die de evolutie van het
landgebruik weergeeft. Het voordeel van deze benadering is dat het digitaliseren vrij eenvoudig blijft omdat
er geen verwarring kan ontstaan met informatie (perceelsgrenzen) van andere kaartreeksen.
Een belangrijk nadeel van deze benadering is dat er belangrijke topologische verschillen ontstaan bij het
samenvoegen van het landgebruik van de verschillende kaartreeksen. Door de kaartreeksen onafhankelijk
van elkaar te digitaliseren zullen de perceelsgrenzen immers nooit perfect overeenkomen. Het gevolg hiervan is dat er bij het samenvoegen van de verschillende kaartlagen kleine, smalle polygonen (‘slivers’) ontstaan. Deze slivers maken de topologie van een kaartlaag een stuk gecompliceerder. Bovendien geven ze
ook een foutieve interpretatie van de evolutie van het landgebruik weer.
In Figuur 3-2 illustreren we dit probleem aan de hand van een voorbeeld. Deze figuur geeft de bossen weer
op twee historische kaarten. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de grenzen van dit bos niet gewijzigd. De grenzen zijn onafhankelijk van elkaar gedigitaliseerd. Het gevolg hiervan is dat de grenzen duidelijk niet samenvallen. Wanneer in dergelijke situatie een overlay tussen beide kaartlagen gemaakt worden dan zouden er
theoretisch slechts twee landgebruikseries mogen voorkomen. Meer bepaald de serie bos – bos en de serie
geen bos – geen bos. Zoals de figuur duidelijk aantoont zullen in dit geval ook een aantal slivers ontstaan.
Deze hebben de landgebruikseries bos – geen bos en geen bos – bos. Deze landgebruikserie komen in
werkelijkheid niet voor! Dergelijke slivers bemoeilijken het gebruik van de bestanden voor de meeste toepassingen.
Hoewel het qua oppervlakte meestal over vrij kleine gebieden gaat, kunnen deze mogelijk de statistieken
voor het volledige kaartblad vertekenen. Zeker wanneer het gaat om slivers met een vrij courant landgebruik.
Mogelijk kan de totale oppervlakte van slivers dan vergelijkbaar worden met de oppervlakte van een zeldzaam type landgebruik.

Figuur 3-2. Illustratie van foutieve interpretaties ten gevolge van slivers

3.4.2 Informatie als attribuutwaarden aan een referentielaag toevoegen
Een mogelijkheid om slivers, en dus de bijhorende problemen, te beperken is gebruik te maken van een
referentielaag. Deze referentielaag dient dan het volledige studiegebied gebiedsdekkend te omvatten. Bo11

vendien moet deze referentielaag topologisch volledig in orde zijn alvorens het landgebruik te digitaliseren.
Dit houdt in dat de referentielaag gebiedsdekkend, zonder overlappende polygonen en zonder slivers dient
opgemaakt te worden.
Bij het digitaliseren van het historische landgebruik worden in principe de bestaande polygonen van de referentielaag behouden. Het historische landgebruik wordt dan als attribuutwaarde aan de polygonen toegekend. Wanneer evenwel toch duidelijk verschillende vormen van landgebruik in een bepaalde polygoon van
de referentielaag voorkomen, wordt de polygoon in kwestie gesplitst. Op die manier kan men vervolgens aan
de verschillende deelpolygonen het correcte landgebruik toekennen.
Aan deze methode zijn echter ook een aantal nadelen verbonden. Een belangrijk nadeel is dat door lichte,
lokale verschillen in geometrie de verschillende historische kaarten niet altijd perfect samenvallen. Zelfs
wanneer de RMS tussen de historische kaart slechts 10 meter bedraagt, kunnen er lokaal afwijkingen tot 30
à 40 m ontstaan (zie 7.4). Dit kan overeenkomen met de afmetingen van een perceel. Bijgevolg dient de
operator in deze gevallen het verschil tussen de historische kaart en de referentielaag te interpreteren. Hierdoor worden er hogere eisen aan de operator gesteld en zijn fouten in de interpretatie niet uit te sluiten.

3.4.3 Keuze algemene werkwijze
Na het afwegen van de voor- en nadelen van beide werkwijzen heeft de stuurgroep beslist om te werken met
een referentielaag.

3.5

Technieken digitalisatie

We hebben drie verschillende technieken onderzocht om het historische landgebruik te digitaliseren. Ten
eerste kan dit volledig manueel gebeuren. Ten tweede hebben we de mogelijkheden van beeldclassificatie
onderzocht. Ten derde werd een combinatie van beeldclassificatie gevolgd door manuele correctie onderzocht.

3.5.1 Manueel
Een mogelijkheid om het historische landgebruik te digitaliseren is dit volledig manueel te doen. Dit houdt in
dat de operator elke polygoon van de referentielaag afzonderlijk beoordeelt. Hierbij wordt eerste beslist of
het al dan niet wenselijk is om de polygoon te splitsen. Indien wenselijk wordt de polygoon gesplitst. Vervolgens wordt het historische landgebruik als attribuutwaarde toegekend.

3.5.2 Beeldclassificatie
Beeldclassificatie maakt gebruik van technieken die vooral bij teledetectie gebruikt worden om beelden
(luchtfoto’s, satellietbeelden….) te classificeren. Er werd onderzocht in welke mate deze technieken ook
bruikbaar zijn om de historische kaarten naar landgebruik te classificeren.

3.5.3 Semi-automatisch
De semi-automatische methode vertrekt vanaf het resultaat van de beeldclassificatie (automatische methode). Door dit resultaat manueel te corrigeren en verfijnen, kunnen eventuele fouten van de beeldclassificatie
verbeterd worden. Mogelijk levert dit een zekere tijdswinst op in vergelijking met de volledig manuele methode.
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4 Georefereren
4.1

Inleiding

De eerste noodzakelijke stap om de scans van de historische kaarten bruikbaar te maken in een GIS omgeving is deze scans te georefereren. Dit houdt in dat de coördinaten van de punten in de scans worden aangepast zodat ze zo goed mogelijk samenvallen met een referentiekaart. De referentielaag (zie 3.4.2 en 5)
waaraan we in een tweede fase het historische landgebruik willen toekennen is gebaseerd op KADVEC
(2000) of Top10v (2000). De kaartlaag die later als referentielaag gebruikt wordt om het historische landgebruik aan toe te kennen, wordt eveneens gebruikt om de historische kaarten te georefereren. Op die manier
zullen de verschillende kaartreeksen zo goed mogelijk aansluiten bij de referentielaag (zie 3.4).
Om scans te georefereren bestaan er twee types technieken: transformatieformules en ‘rubbersheeting’.
Beide technieken maken gebruik van een set van gekende referentiepunten op de scans en de referentiekaart (KADVEC, 2000 of Top10v, 2000).
Georefereren met behulp van een transformatieformule zal de coördinaten van alle punten volgens deze
formule wijzigen. Deze transformatieformule wordt berekend op basis van de referentieset zodat de gemiddelde afwijking tussen de werkelijke en berekende coördinaten zo klein mogelijk is.
Bij rubbersheeting wordt de scan door de referentieset opgedeeld in een netwerk van driehoeken. De referentiepunten definiëren de hoekpunten van de driehoeken. De referentiepunten worden vervolgens vastgelegd op de exacte locatie. De overige punten worden per driehoek met een afzonderlijke transformatieformule verplaatst.
Door de verschillende benadering zijn er een aantal belangrijke verschillen tussen een transformatieformule
en rubbersheeting. Wanneer een transformatieformule gebruikt wordt dan zijn de vervormingen meestal
beperkt. Dit is evenwel afhankelijk van de gebruikte formule. De ene formule laat immers meer vervormingen
toe dan een andere. Daarnaast speelt ook de locatie een belangrijke rol. Gebieden die binnen de referentiepunten liggen zullen slechts beperkt vervormd worden (interpolatie). Gebieden daarbuiten kunnen veel sterker vervormd worden (extrapolatie). Gezien een rubbersheeting per driehoek een andere transformatieformule gebruikt zal de vervorming sterk lokaal variëren. Vooral langs de grenzen van de driehoeken kan een
sterke vervorming optreden. Punten in de ene driehoek worden immers op een andere manier getransformeerd dan de punten in de andere driehoek.
Hoe groter het aantal referentiepunten hoe nauwkeuriger de scans gegeorefereerd kunnen worden. Maar
hoe meer referentiepunten moeten gezocht worden hoe meer tijd het georefereren kost. Daarom hebben we
voor verschillende kaartreeksen (Tabel 4-1) onderzocht wat een ideaal aantal referentiepunten en een ideale
transformatiemethode is. In een eerste fase hebben we eerste, tweede en derde orde transformaties met
elkaar vergeleken voor de verschillende historische kaarten zowel KADVEC als Top10v als referentielaag. In
een tweede fase hebben we met Top10v een vergelijking gemaakt tussen een eerste orde transformatie en
rubbersheet. Tot slot werd de geografische spreiding van de gemiddelde afwijking qua richting en afstand
bekeken voor KADVEC.
Voor alle kaartreeksen werden zoveel mogelijk referentiepunten gezocht en dit op in het gebied dat op zowel
de referentielaag als op de te georefereren laag wordt afgebeeld. Wanneer Top10v als referentielaag gebruikt wordt betekend dit dat de referentiepunten voor de meeste kaartreeksen (DG2, DG3, MGI, NGI) over
het volledige kaartblad 16-1 zuid gezocht werden. De versnijding van deze kaartreeksen verschilt immers
slechts een weinig van de versnijding van Top10v. In het geval van KADVEC als referentielaag werd enkel
de deelgemeente Oelegem gebruikt. Dit houdt in dat voor de meeste kaarten in veel kleiner gebied (ca 13
km² i.p.v. 40 km²) referentiepunten werden gezocht. Toch worden de referentiepunten best over de volledige
oppervlakte van het te georefereren kaartblad gezocht. Zo niet loopt met het risico dat er sterke vervormingen optreden wanneer verschillende delen van een zelfde kaartblad onafhankelijk van elkaar gegeorefereerd
worden. Als het bovendien om kleine delen van een kaartblad gaat is de kans reëel dat te weinig referentiepunten beschikbaar zullen zijn om een goede georeferentie uit te voeren.

4.2

Materiaal en methode

4.2.1 Transformatieformules
We onderzochten drie verschillende transformatieformules: de zogenaamde eerste, tweede en derde orde
transformaties. Een eerste orde transformatie laat een translatie, rotatie en herschalen van de beide assen
toe en de formule omvat enkel eerste graadstermen. Een eerste orde transformatie laat een beperkte vervorming toe. Deze vervorming is hoofdzakelijk te wijten aan het onafhankelijk herschalen van de beide assen. Een tweede orde transformatie bevat alle termen van een eerste orde transformatie en voegt er ook
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nog de tweede graadstermen aan toe. Hierdoor laat deze transformatie meer vervormingen toe dan een
eerste orde transformatie. Analoog hieraan is een derde orde transformatie een combinatie van alle termen
van een tweede orde transformatie en de derde graadstermen. Een derde orde transformatie laat nog meer
vervormingen toe dan een tweede orde transformatie.
Symbolisch kan men dit voor de x-coördinaten van een derde orde transformatie noteren als
1

2

3

i =0

i =0

i =0

x = a0 + ∑ ai +1u i v1−i + ∑ ai +3u i v 2−i + ∑ ai + 6u i v 3−i waarbij x: x-coördinaat referentiekaart, u: x-coördinaat
scan, v: y-coördinaat scan en a: parameters transformatie. De formule voor de y-coördinaat is gelijkaardig.
Formule 15-1 tot Formule 15-6 (zie 15.2.1) geven de transformatieformules weer in matrixnotatie. Met behulp
van matrixrekenen is het immers relatief eenvoudig om de parameters van de transformatieformules te berekenen.
Eerst hebben we voor elke kaartreeks een dataset met referentiepunten samengesteld. Als referentiepunten
is preferentieel gekozen voor hoekpunten van percelen die niet grenzen aan wegen of waterlopen. Enerzijds
is de locatie van hoekpunten van percelen vrij goed reproduceerbaar. Anderzijds worden lijnvormige elementen als wegen en waterlopen meestal niet met hun exacte afmetingen weergeven. Hierdoor is het moeilijker
exact hetzelfde punt op de te georefereren en de referentiekaart weer te geven. Het was evenwel niet overal
mogelijk om hoekpunten van percelen als referentiepunt te gebruiken. Op die locaties hebben we gebruik
gemaakt van het middelpunt van kruispunten.
Om de set referentiepunten samen te stellen hebben we gebruik gemaakt van de georeferentie module van
ArcGIS. De module heeft twee grote voordelen. Een eerste voordeel is dat het te georefereren beeld en het
referentiebeeld als twee lagen in een zelfde venster worden weergegeven. De ene kaart kan dus als transparant over de andere kaart worden gelegd. De operator dient punten te zoeken die hij/zij zowel op de te
georefereren kaart als op de referentiekaart kan terugvinden. De operator klikt dan eerst op de locatie van
het referentiepunt op de te georefereren kaart en vervolgens op de locatie van het referentiepunt op de referentiekaart. Op deze manier wordt elk referentiepunt aan de dataset toegevoegd.
Het tweede voordeel is dat na het toevoegen van elk referentiepunt de transformatie automatisch opnieuw
wordt berekend en toegepast op het te georefereren beeld. Het resultaat is dat de operator snel kan zien
welke delen van de kaart reeds goed aangepast zijn. Van elk referentiepunt wordt de locatie op de beide
kaarten getoond en ook een vector die de afwijking tussen de getransformeerde en werkelijke locatie weergeeft. Wanneer deze vectoren groot zijn, kan dit wijzen op een vergissing van de operator bij het aanduiden
van referentiepunten. Dit is redelijk opvallend en dergelijke fouten kunnen daardoor snel en eenvoudig opgespoord worden.
Het studiegebied voor dit onderzoek hebben we beperkt tot Oelegem. Er werd gepoogd om gespreid over
Oelegem een groot aantal referentiepunten aan te duiden. Het aantal referentiepunten dat per kaartreeks
werd vastgelegd, wordt in Tabel 4-1 weergegeven. We dienen hierbij wel op te merken dat het lage aantal
referentiepunten voor Ferraris en Vander Maelen deels te wijten is aan het feit dat Oelegem resp. op 2 en 4
kaartbladen voorkwam. Voor deze twee kaartreeksen werd slechts één kaartblad gegeorefereerd, namelijk
het kaartblad waarop de grootste oppervlakte van Oelegem voorkwam.
Eens de dataset van referentiepunten was samengesteld werd een subset van 1302 willekeurige punten
geselecteerd en dit in een willekeurige volgorde. De eerste 30 punten werden gebruikt als controleset. De
andere punten werden gebruikt om de parameters van de transformaties te berekenen. Eerst werden 5 referentiepunten gebruikt om de parameters en de nauwkeurigheid van de transformaties te berekenen. Vervolgens werden er steeds 5 referentiepunten aan toegevoegd en alle waarden opnieuw berekend. Dit werd
steeds herhaald totdat er uiteindelijk 100 referentiepunten gebruikt werden.
Tabel 4-1. Overzicht onderzochte kaartreeksen
Kaartreeks
Fer
RedKad
VdM
DG2
DG3
MGI
NGI
2

Periode
Ca 1775
Ca 1850
Ca 1850
Ca 1880
Ca 1920
Ca 1960
Ca 1980

Dataset
KADVEC
90
175
125
242
212
273
164

Dataset
Top10v
3323
273
393
490
751
830
1281

Herhalingen

Controleset

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

30
30
30
30
30
30
30

De Ferraris en Vander Maelen kaarten lieten niet toe om 130 referentiepunten aan te duiden. Bijgevolg konden we maximaal transformaties op basis van resp. 60 en 95 referentiepunten testen.
3
137 met enkel Top10v als referentie, 195 met Top10v en RedKad als referentie
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Om de nauwkeurigheid van de verschillende transformaties te bepalen, werd de Root Mean Square error
(RMS) als maat gebruikt. De RMS is een maat voor de afwijking tussen de werkelijke en berekende coördinaten. De RMS zal dus een indicatie geven voor de nauwkeurigheid van de georeferentie. Voor elke transformatie werd de RMStransformatie berekend. Deze RMS is gebaseerd op de referentiepunten die gebruikt werden om de transformatie te berekenen. Hierdoor geeft deze RMS evenwel een vertekend beeld van de werkelijke gemiddelde afwijking omdat de transformatie zo goed mogelijk aangepast is aan deze referentiepunten. Daarom werd ook de RMScontrole berekend. Deze RMS is gebaseerd op de referentiepunten van de controleset (steeds 30 punten). Gezien de punten van de controleset volledig onafhankelijk zijn van de transformatie zullen deze een beter beeld geven van de werkelijk afwijkingen.

∑ (( x
n

RMS =

i =1

− xb ,i ) + ( yw,i − yb ,i )
2

w ,i

2

)

n

Door deze simulatie 1000 maal te herhalen verkregen we een goed zicht op hoe de RMStransformatie en de
RMScontrole per kaartreeks wijzigen in functie van het aantal referentiepunten en de orde van de transformatie.

4.2.2 Rubbersheet
De rubbersheetmethode wordt deels op een gelijkaardige manier geëvalueerd als de transformatieformules.
Ditmaal worden subsets van 100 willekeurige punten gebruikt. De eerste 5 punten worden gebruikt om een
rubbersheet te berekenen. Dit houdt in dat deze punten worden omgezet in een netwerk van driehoeken. De
gegevens van alle driehoeken wordt in een tabel opgeslagen: de drie hoekpunten en de parameters van de
eerste orde transformatieformule binnen de driehoek. Vervolgens worden de 5 volgende punten toegevoegd
en de berekeningen worden herhaald. Er worden steeds stapsgewijs 5 punten aan de dataset toegevoegd
totdat alle 100 willekeurig punten gebruikt zijn. Deze simulatie wordt in totaal 100 maal herhaald. Het aantal
herhalingen ligt lager dan bij de transformatieformules omdat deze simulatie veel meer rekenkracht vergt.
Het resultaat van alle herhalingen zijn twee tabellen. Een tabel met unieke driehoeken en hun eigenschappen en een tabel met een lijst van welke driehoeken tot welke subset en herhaling behoren. Vervolgens
wordt een nieuwe tabel aangemaakt met welk referentiepunt binnenin welke driehoeken valt. Voor elk van
deze referentiepunten wordt berekend hoe ze door de driehoek in kwestie getransformeerd worden en welke
de afwijking is tussen de berekende en de werkelijke locatie. Tot slot wordt per subset en per herhaling de
RMS berekend op basis van alle referentiepunten die binnen in het netwerk van driehoek van die subset en
herhaling vallen. Omdat de rubbersheet methode niet buiten het netwerk van driehoeken kan extrapoleren is
het praktisch niet mogelijk om een controleset met een vast aantal referentiepunten te gebruiken. Daarom
worden telkens alle bruikbare punten als controlepunt gebruikt.

4.3

Resultaten

4.3.1 Nauwkeurigheid georeferentie i.f.v. orde en aantal referentiepunten
We starten met een gedetailleerde bespreking van de resultaten voor het georefereren van de topografische
kaart van het MGI (1960) met KADVEC als referentielaag. Figuur 4-1 geeft de gemiddelde RMStransformatie
voor eerste, tweede en derde orde transformatie weer in functie van het aantal referentiepunten. Uit deze
figuur blijkt dat de RMStransformatie asymptotisch toeneemt en de spreiding afneemt naarmate er meer referentiepunten gebruikt worden. De gemiddelde RMStransformatie is lager wanneer het een hogere orde transformatie
betreft.
Het asymptotisch stijgen van de RMStransformatie kan verklaard worden doordat bij een laag aantal referentiepunten vrij eenvoudig een passende transformatie kan gevonden worden. Om een eerste orde transformatie
te kunnen berekenen zijn er minstens 3 referentiepunten nodig. De resulterende formule zal de punten dan
foutloos transformeren zodat de RMStransformatie 0 m zal bedragen. Wanneer er extra referentiepunt toegevoegd wordt zal de transformatie licht aangepast worden en daardoor een kleine afwijking voor alle punten
introduceren waardoor de RMS licht stijgt. Elk extra referentiepunt voegt wat extra ruis toe aan de transformatie waardoor de RMS zal toenemen. Bij een groot aantal referentiepunten zal het effect van deze ruis
echter uitgemiddeld worden waardoor de RMS tot een bepaald maximum zal stijgen.
Bij een klein aantal referentiepunten is de RMS bovendien sterk afhankelijk van de (willekeurig) gekozen
referentiepunten. Passen deze punten toevallig goed bij elkaar dan zal de transformatieformule een lage
RMS genereren. Passen deze punten toevallig slecht bij elkaar dan zal de resulterende RMS hoog zijn.
Naarmate er meer referentiepunten gekozen worden, is de kans dat ze allemaal ofwel goed ofwel slecht bij
elkaar passen uiteraard veel kleiner. Dit heeft als gevolg dat de spreiding van de RMS waarden daalt naarmate het aantal referentiepunten stijgt.
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Hoe hoger de orde van de transformatie, hoe meer vervormingen het model toestaat. Daardoor kunnen deze
modellen nauwer aansluiten bij de referentiepunten met als gevolg dat de afwijkingen tussen werkelijke en
berekende coördinaten kleiner zijn en dus ook de RMS lager is.
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Figuur 4-1. Gemiddelde en standaard afwijking RMStransformatie (m) i.f.v. aantal referentiepunten en
transformatieformule voor georeferentie Militair Geografisch Instituut 1 t.o.v. KADVEC
Wanneer we kijken hoe de RMScontrole evolueert i.f.v. het aantal referentiepunten en de orde (Figuur 4-2)
krijgen we een heel ander beeld te zien. De spreiding daalt nog steeds naar mate het aantal referentiepunten toeneemt maar de gemiddelde fout daalt asymptotisch naarmate het aantal referentiepunten stijgt
(de gemiddelde RMStransformatie steeg). De RMScontrole stijgt ook bij hogere orde transformaties.
De dalende gemiddelde RMScontrole kan vrij eenvoudig verklaard worden. Bij een laag aantal referentiepunten
zal de transformatie goed aangepast zijn aan de referentiepunten (lage RMStransformatie) maar daarom niet
noodzakelijk aan de andere punten (hoge RMScontrole). Naarmate het aantal referentiepunten toeneemt, zullen zij steeds beter de gemiddelde situatie van het kaartblad weergeven. Hierdoor zal de resulterende transformatieformule ook steeds beter aansluiten bij de controlepunten waardoor de RMScontrole daalt.
Het verschil tussen de RMScontrole van de verschillende ordes van de transformatie heeft dezelfde oorzaak als
bij RMStransformatie. Hoe hoger de orde van de transformatie, hoe beter de transformatie aangepast zal zijn aan
de gebruikte referentiepunten (lage RMStransformatie). Wanneer het echter om een relatief klein aantal referentiepunten gaat, zal de transformatie echter minder goed aangepast zijn aan de controleset (hoge RMScontrole).
De dalende spreiding van de RMScontrole kan dezelfde manier verklaard worden als de dalende spreiding van
RMStransformatie (zie hoger).
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Figuur 4-2. Gemiddelde en standaard afwijking RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatieformule voor georeferentie Militair Geografisch Instituut 1 t.o.v. KADVEC
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Belangrijk is dat zowel de RMScontrole als de RMStransformatie asymptotisch naar een zelfde waarde streven. Dit
kan verklaard worden doordat bij een voldoende groot aantal referentiepunten de fouten veroorzaakt door
het aanduiden van de referentiepunten voldoende uitgemiddeld zijn zodat enkel de werkelijke fout overblijft.
Deze werkelijke fout wordt veroorzaakt door het (lokaal) verschil in geometrie tussen de te georefereren
kaart en de referentiekaart.
Bij het georefereren wordt meestal de RMStransformatie gebruikt als maat voor de nauwkeurigheid van de transformatie. De RMStransformatie is vrij eenvoudig te berekenen omdat het geen aparte set controlepunten vereist.
Onze hypothese dat de RMStransformatie een vertekend beeld geeft van de werkelijke nauwkeurigheid wordt
door de gegevens bevestigd. Bij een laag aantal referentiepunten is er immers een groot verschil tussen
RMStransformatie en RMScontrole. Slechts bij een voldoende groot aantal referentiepunten kan de RMStransformatie
met een redelijke betrouwbaarheid gebruikt worden om de nauwkeurigheid van de georeferentie weer te
geven. RMStransformatie en RMScontrole streven immers beide naar dezelfde asymptootwaarde. Naarmate het
aantal referentiepunten stijgt, zal het verschil tussen beide RMS waarden dus dalen.
Wanneer de RMS wordt weergegeven om de nauwkeurigheid van de georeferentie weer te geven, is het
daarom steeds belangrijk om te vermelden of het gaat om de RMStransformatie of de RMScontrole. En daarbij het
is ook belangrijk om het aantal referentiepunten weer te geven.
Wanneer we gelijkaardige grafieken maken voor de overige kaartenreeksen komen volledig gelijkaardige
resultaten naar voor. Daarom beperken we ons voor de overige kaartreeksen tot het weergeven van de gemiddelde RMScontrole i.f.v. het aantal referentiepunten en de transformatieformule (Figuur 15-11 tot Figuur
15-24).
Wat is nu de ideale transformatieformule en een ideaal aantal referentiepunten? Vanuit het oogpunt van een
efficiënt tijdsgebruik heeft de ideale combinatie een aanvaarbare nauwkeurigheid (voldoende lage RMScontrole) met een klein aantal referentiepunten. Wanneer we de RMScontrole i.f.v. het aantal referentiepunten voor
beide referentielagen en de verschillende kaartreeksen bekijken (Figuur 15-11 tot Figuur 15-24) dan blijkt dat
alle grafieken vanaf een bepaald aantal referentiepunten afvlakken. In de praktijk betekent dit dat vanaf dit
punt een groter aantal referentiepunten in een relatief kleine verbetering van de RMStransformatie resulteert.
We willen het punt waar de curve afvlakt op een objectieve manier vastleggen. We weten dat wanneer de
curve afvlakt er weinig verschil is tussen de gemiddelde RMScontrole van twee opeenvolgende steekproef.
Daarom hebben we naar het gemiddelde en het 99,9% betrouwbaarheidsinterval van de RMScontrole gekeken.
Wanneer de betrouwbaarheidsintervallen van twee gemiddelden elkaar (gedeeltelijk) overlappen, is de kans
reëel dan de gemiddelden niet significant van elkaar verschillen. Daarom hebben we het punt waar de curve
afvlakt gedefinieerd als het punt waar de 99,9% betrouwbaarheidsintervallen van het gemiddelde elkaar voor
het eerst overlappen. Voor de eerste orde transformatie bleek dit meestal na 20 punten het geval te zijn. Bij
een tweede en derde orde transformatie waren er meer punten nodig: resp. 30 à 35 en 40 à 45. Voor de
kaartreeksen Ferraris en Vander Maelen bleek de RMS bij het afvallen van de curve nog aanzienlijk te zijn.
Als men een transformatieformule wenst te gebruiken om deze kaarten te georefereren wordt toch best een
3e orde transformatie met zoveel mogelijk punten gebruikt.
Tabel 4-2 en Tabel 4-3 geven een overzicht van de gemiddelde RMScontrole op het punt waar de curve afvlakt
en ook de laagste gemiddelde RMScontrole. Wanneer we gemiddelde RMScontrole op het afvlak punt vergelijken
met de laagste gemiddelde RMScontrole dan blijkt dan er slechts een verschil van 1 à 2 m is. Het verschil is
groter (2 à 6 m) voor Ferraris en Vander Maelen maar de gemiddelde RMScontrole ligt in vergelijking met de
andere kaartreeks ook 2 à 3 maal hoger. De lage gemiddelde RMScontrole bij het gereduceerd kadaster kan
verklaard worden doordat het gereduceerd kadaster een reductie is van het primitief kadaster en op die manier een zelfde oorsprong heeft als het huidige kadaster (KADVEC).
Opvallend is dat de RMScontrole voor Ferraris en Vander Maelen lager is wanneer KADVEC de referentielaag
is. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat in het geval van KADVEC in een kleiner gebied referentiepunten
gezocht werden (enkel Oelegem vs. kaartblad 161-z). Door een kleiner gebied te georefereren hebben de
eventuele vervormingen die buiten dit gebied optreden immers geen invloed op de RMScontrole.
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Tabel 4-2. Gemiddelde RMScontrole en 99,9% betrouwbaarheidsinterval (m) voor de georeferentie t.o.v.
KADVEC van verschillede kaartreeksen
Kaartreeks
Fer (1775)
RedKad (1850)
VdM (1850)
DG2 (1890)
DG3 (1920)
MGI (1960)
NGI (1980)

1e orde
Aantal
20
20
20
20
20
20
20

RMS
35,8 ± 0,4
7,6 ± 0,1
28,6 ± 0,3
13,3 ± 0,1
15,5 ± 0,2
11,5 ± 0,1
10,4 ± 0,1

2e orde
Aantal
30
30
35
30
30
30
30

RMS
31,5 ± 0,4
6,6 ± 0,1
25,2 ± 0,3
13,4 ± 0,2
15,0 ± 0,2
12,0 ± 0,2
10,8 ± 0,2

3e orde
Aantal
45
40
40
40
45
45
40

RMS
31,0 ± 0,5
6,6 ± 0,1
25,2 ± 0,5
13,6 ± 0,2
15,7 ± 0,3
12,2 ± 0,2
11,0 ± 0,2

Min. RMS
29,2 ± 0,3
5,6 ± 0,1
21,8 ± 0,2
11,9 ± 0,1
13,6 ± 0,1
10,7 ± 0,1
9,5 ± 0,1

Tabel 4-3. Gemiddelde RMScontrole en 99,9% betrouwbaarheidsinterval (m) voor de georeferentie t.o.v.
Top10v van verschillede kaartreeksen
Kaartreeks
Fer (1775)
RedKad (1850)
VdM (1850)
DG2 (1890)
DG3 (1920)
MGI (1960)
NGI (1980)

1e orde
Aantal
20
20
20
20
20
20
20

RMS
46,4 ± 0,6
8,2 ± 0,1
33,2 ± 0,4
14,9 ± 0,2
16,3 ± 0,2
8,8 ± 0,1
7,9 ± 0,1

2e orde
Aantal
40
30
35
30
30
30
30

RMS
43,5 ± 0,6
8,3 ± 0,1
31,1 ± 0,6
13,3 ± 0,2
15,9 ± 0,2
8,9 ± 0,1
8,0 ± 0,3

3e orde
Aantal
40
45
40
40
45
45
40

RMS
53,3 ± 0,6
8,7 ± 0,2
29,9 ± 0,8
13,7 ± 0,2
16,4 ± 0,3
9,0 ± 0,1
8,5 ± 0,1

Min. RMS
38,1 ± 0,5
7,5 ± 0,1
24,2 ± 0,3
12,0 ± 0,1
14,0 ± 0,2
8,0 ± 0,1
7,3 ± 0,1

4.3.2 Rubbersheet versus eerste orde transformatie
We vergelijken de resultaten van de rubbersheetmethode met de resultaten van een eerste orde transformatie. Uit 4.3.1 bleek dat een eerste orde transformatie voor alle kaartreeksen de meeste efficiënte transformatieformule is. De gebruikte referentielaag is steeds Top10v.
Figuur 4-3 en Figuur 4-4 geven de per kaartreeks de RMScontrole weer van resp. de rubbersheetmethode en
een eerste orde transformatie. Een aantal zaken vallen onmiddellijk op. Ten eerste verlopen de curven van
de rubbersheet veel vlakker. Bij de eerste orde transformaties vertonen de curven eerder een exponentieel
verloop. Ten tweede blijven de waarden van de RMScontrole bij rubbersheet min of meer in dezelfde grootteorde als na een eerste orde transformatie. Rubbersheet haalt dus niet alle afwijkingen uit het kaartblad!
De kaartreeksen zijn op basis van RMScontrole in drie groepen in te delen. Een eerste groep omvat de relatief
nauwkeurig te georefereren kaarten. Bij deze kaartreeksen is de RMScontrole bij beide technieken onder de 10
m, wat een zeer goed resultaat is voor kaarten met een schaal 1:20.000. Deze groep bevat de recentste
kaartreeksen NGI, MGI en, verrassend ook het gereduceerd kadaster. Een tweede groep omvat de kaartenreeksen met een redelijke nauwkeurigheid. De RMScontrole van deze kaartreeksen schommelt rond de 15 m.
Het zijn de kaartreeksen DG2 en DG3 die dateren van eind 19e, begin 20e eeuw. De derde groep omvat de
kaartreeksen met veel vervormingen: Ferraris en Vander Maelen. Dit zijn tevens de oudste kaarten, wanneer
we het gereduceerd kadaster buiten beschouwing zouden laten.
Figuur 4-5 vergelijkt voor de Ferraris kaart de RMScontrole na eerste orde transformatie met de RMS na rubbersheet. Hierbij valt op dat de RMScontrole na rubbersheet systematisch lager ligt dan deze na en eerste orde
transformatie, zeker bij een hoog aantal referentiepunten. Hieruit kunnen we besluiten dat rubbersheet voor
Ferraris een belangrijke verbetering van de georeferentie zal inhouden. De gemiddelde RMS ligt bij rubbersheet ca 20% lager (ca 9 m). Dit impliceert evenwel dat zoveel mogelijk referentiepunten gezocht worden.
Rubbersheet heeft op de Vander Maelen kaartreeks een gelijkaardig effect als op de Ferraris kaartreeks.
Figuur 4-6 toont aan de RMScontrole na rubbersheet beduidend lager is dan deze na een eerste orde transformatie. Opvallend is ook dat de standaard afwijking van de gemiddelde RMScontrole na rubbersheeting relatief klein is. Ook bij deze kaartreeks ligt de gemiddelde RMS ca 9 m lager wanneer rubbersheet gebruikt
wordt.
Bij de kaartreeks Dépôt de la Guerre 2 en 3 ligt het al iets anders. Figuur 4-7 vergelijkt de RMScontrole na rubbersheet en na eerste orde transformatie voor Dépôt de la Guerre 2. De RMScontrole na rubbersheet is nog
steeds systematisch lager dan de RMScontrole na eerste orde transformatie. Maar een belangrijk verschil is dat
de RMScontrole na rubbersheet steeds binnen de standaard afwijking van de RMScontrole na eerste orde transformatie valt. Men kan zich dan ook afvragen of statistisch gezien de RMScontrole na rubbersheet wel verschilt
van een eerste orde transformatie. De winst in RMScontrole is bovendien beperkt en bedraagt voor beide kaar18

treeksen slechts 1 m. Men kan zich dan ook afvragen of de winst van die ene meter RMScontrole opweegt
tegen de sterke vervorming die de rubbersheet veroorzaakt.
Figuur 4-8 vergelijkt de RMS van beide technieken voor de kaartreeks NGI. Hier valt onmiddellijk op dat
rubbersheet een minder goed resultaat oplevert dan een eerste orde transformatie. Het verschil is slecht ca
1 m RMS maar de standaard afwijkingen zijn klein zodat we kunnen stellen dat er een duidelijk verschil is
tussen beide technieken. De kaartenreeksen MGI en gereduceerd kadaster hebben wat dit betreft dezelfde
eigenschappen als de kaartreeks NGI. Deze kaartreeksen worden dus best met een eerste orde transformatie en niet met rubbersheet gegeorefereerd.
Tabel 4-4 vergelijkt de RMScontrole na een eerste orde transformatie en na rubbersheet voor de verschillende
kaartreeksen. We besluiten dat voor kaartreeksen met een RMS van ca 10 m (NGI, MGI en gereduceerd
kadaster) een eerste orde transformatie met 20 referentiepunten een goede methode is om deze kaarten te
georefereren. Ook voor de kaartreeksen met een RMS van ca 15 m geven we de voorkeur aan een eerste
orde transformatie. Deze is iets minder nauwkeurig maar het gegeorefereerde beeld zal nauwelijks vervormd
worden door deze methode. Op die manier blijft de kaart goed leesbaar voor de operator. Voor de kaartenreeksen met een RMS groter van 20 m is rubbersheet noodzakelijk.
Tabel 4-4 . Vergelijking van RMScontrole (m) tussen 1e orde transformatie met 20 en 100
referentiepunten en rubbersheet met 100 referentiepunten voor de verschillende kaartreeksen.
Top10v als referentielaag.
Kaartreeks
Ferraris
Vander Maelen
Gereduceerd kadaster
Dépôt de la Guerre 2
Dépôt de la Guerre 3
MGI
NGI

1e orde
Rubbersheet
20 ref. punten 100 ref. punten 100 ref. punten
46,4
42,8
34,0
33,2
31,0
22,3
8,2
7,6
8,2
14,9
13,9
12,9
16,3
15,3
14,1
8,8
8,3
8,7
7,9
7,4
8,6

50

Ferraris (1775)
Vander Maelen (1850)
Reduced cadastre (1850)
Depôt de la Guèrre 2 (1880)
Depôt de la Guèrre 3 (1920)
MGI (1960)
NGI (1980)
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Figuur 4-3. Gemiddelde RMScontrole per kaartreeks i.f.v. aantal referentiepunten naar rubbersheet.
Top10v als referentielaag.
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Figuur 4-4. Gemiddelde RMScontrole per kaartreeks i.f.v. aantal referentiepunten na 1e orde transformatie. Top10v als referentielaag.
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Figuur 4-5. Gemiddelde RMScontrole i.f.v. aantal referentiepunten na 1e orde transformatie en rubbersheet Ferraris. Top10v als referentielaag.
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Figuur 4-6. Gemiddelde RMScontrole i.f.v. aantal referentiepunten na 1e orde transformatie en rubbersheet Vander Maelen. Top10v als referentielaag.
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Figuur 4-7. Gemiddelde RMScontrole i.f.v. aantal referentiepunten na 1e orde transformatie en rubbersheet Dépôt de la Guerre 2. Top10v als referentielaag.
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Figuur 4-8. Gemiddelde RMScontrole i.f.v. aantal referentiepunten na 1e orde transformatie en rubbersheet NGI. Top10v als referentielaag.

4.3.3 Geografische spreiding van de gemiddelde afwijking qua richting en afstand
We hebben eveneens onderzocht in hoeverre er eventueel systematische afwijkingen zijn in de verschillende kaartreeksen. Hiervoor hebben we 1000 eerste orde transformaties uitgerekend op basis van 20 telkens
willekeurige referentiepunten. Voor elke transformatie werd voor elk punt het verschil in x en y coördinaten
tussen de werkelijke en de berekende coördinaten bepaald. Het gemiddelde verschil wordt als vectoren
weergeven in Figuur 15-25 tot Figuur 15-31.
Wanneer we de figuren met elkaar vergelijkend valt ons op dat er vrij grote verschillen zijn tussen de grootteorde van de gemiddelde afwijking. Maar zoals te verwachten blijkt volgens Tabel 4-5 dat de gemiddelde
afwijking qua grootteorde vergelijkbaar is met de RMScontrole. Uit Figuur 15-25 tot Figuur 15-31 kunnen we
afleiden dat lokaal de vectoren een zelfde afwijking qua grootteorde en vooral richting aangeven. In de praktijk betekent dit dat op die plaatsen de gegeorefereerde en de referentiekaart niet perfect zullen overeenkomen. Wanneer de afwijking beperkt blijft (<10 m) schept dit geen al te grote problemen bij het digitaliseren.
Hoe groter de afwijkingen worden, hoe moeilijker het digitaliseren zal worden. In dat geval zal de operator
immers een grotere inspanning moeten leveren om het verschil tussen de referentielaag en de gegeorefereerde kaart juist te interpreteren en wordt de kans op foute interpretaties groter.
Tabel 4-5. Vergelijking tussen RMScontrole in m en afwijking (gemiddelde, st. dev. en maximum) in m
voor 1e orde transformaties met 20 referentiepunten. KADVEC als referentielaag.
Kaartreeks
Fer (1775)
RedKad (1850)
VdM (1850)
DG2 (1890)
DG3 (1920)
MGI (1960)
NGI (1980)

4.4

RMScontrole Gemiddelde St.dev. Max
35,8
27,0
17,2 84,1
7,6
5,7
3,7 21,1
28,6
22,7
12,4 67,0
13,3
11,7
6,6 34,0
15,5
12,5
6,7 37,7
11,5
9,3
5,0 29,7
10,4
8,1
5,1 37,1

Conclusie

We hebben voor de kaartreeksen Fer (1775), RedKad(1850), VdM (1850), DG2 (1890), DG3 (1920), MGI
(1960) en NGI (1980) nagegaan welke de invloed van het aantal referentiepunten en de transformatieformule is op de nauwkeurigheid van de georeferentie. Als referentiekaart werd KADVEC (2000) en Top10v (2000)
gebruikt. Voor elke kaartreeks werd een set referentiepunten van 90 tot 1281 referentiepunten gecreëerd.
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Op basis van deze sets referentiepunten werd een groot aantal simulaties uitgevoerd om het effect van de
transformatieformule en het aantal referentiepunten na te gaan.
Een tijdsefficiënte transformatie is een transformatie die een zo hoog mogelijk nauwkeurigheid behaalt met
een minimum aantal referentiepunten. Volgens dit criterium is voor alle kaartreeksen, met uitzondering van
Ferraris en Vander Maelen, een eerste orde transformatie met 20 referentiepunten ideaal. Voor de Ferraris
en de Vander Maelen kaartreeksen is rubbersheeting met zo veel mogelijk referentiepunten de meest aanwezen methode.
Tussen de kaartreeksen onderling zijn er echter relatief grote verschillen in nauwkeurigheid. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de verschillen qua geometrie tussen de historische kaart en de referentiekaart. Lokaal
vertonen de kaarten systematische afwijkingen. Deze afwijkingen zijn lokaal soms dermate groot dat dit het
digitalisatieproces kan bemoeilijken.
Het is essentieel om rekening te houden bij de eigenlijke vectorisatie met het feit dat de gemiddelde geografische fout (althans in het studiegebied Oelegem) voor Vander Maelen en zeker voor Ferraris gevoelig hoger
ligt in vergelijking met de andere kaartreeksen. Informatie uit deze kaartreeksen zal dus altijd met de nodige
voorzichtigheid moeten gehanteerd worden, onafhankelijk van de gehanteerde techniek.

4.5

Wat met reeds gegeorefereerde scans

Een aantal kaartreeks zijn momenteel (deels) als gegeorefereerde scan beschikbaar. Deze gegeorefereerde
scans zijn bruikbaar om het historische landgebruik te vectoriseren, op voorwaarde dat de georeferentie
voldoet aan de eisen die in het kader van dit onderzoek gesteld worden. De metadata moeten minstens de
volgende informatie over de georeferentie bevatten: de gebruikte referentielaag, de gebruikte referentiemethode, het aantal referentiepunten per scan. Een ideale situatie is dat naast de gegeorefereerde scan,
ook de niet-gegeorefereerde scan en de gebruikte referentiepunten worden meegeleverd. Dit laat toe om de
nauwkeurigheid georeferentie te interpreteren onafhankelijk van de metadata. Bovendien is het dan tevens
mogelijk om, indien gewenst, de georeferentie bij te sturen.
In het verleden werd meestal te weinig aandacht besteedt aan de metadata. De SPIDI metadata (kaartlagen
OC-GIS) mag dan wel omvangrijk zijn, voor verschillende kaartlagen (NGI 1990, Top10r) bevat ze geen
informatie over de manier van georefereren. Voor KADSCAN bevat de SPIDI metadata wel de noodzakelijke
informatie over het georefereren:
“Bewerking 2: Het georefereren of het ruimtelijk positioneren van de plans in het Lambert-72/50 stelsel. Het
georefereren is uitgevoerd op basis van een eenvoudige affiene transformatie per kaartblad. Enerzijds werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde KADSCAN-bestanden (versie 1) en op basis van minimum 6 punten werd een image-to-image transformatie doorgevoerd. Anderzijds werd voor een beperkt aantal nieuwe
plans de georeferentie uitgevoerd op basis van minimaal 9 gekende paspunten en vervolgens affien getransformeerd; Voor de keuze van de paspunten voor de transformatie wordt gebruik gemaakt van bestaand Cardib materiaal, kleurenorthofoto's (opnameschaal 1/30.000) en zwart-wit orthofoto's (opnameschaal
1/43.000). Tegelijkertijd werd de randinformatie (noordpijl, opschrift) weggeknipt. Betrouwbaarheid: de
KADSCAN-beelden mogen lokaal 3 pixels afwijken t.o.v. de vorige KADSCAN-beelden. Voor de nieuw te
georefereren plans wordt een RMS van 3 meter op de paspunten toegestaan.”
Op basis van ons onderzoek kunnen we stellen dat het gebruikte aantal referentiepunten (min. 6 en 9) te
laag ligt om een betrouwbare schatting te hebben van de RMS van KADSCAN.
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5 Referentielaag
5.1

Inleiding

Zoals we reeds in 3.4 beschreven, werd besloten om gebruik te maken van een referentielaag om het historische landgebruik te digitaliseren. De afweging waarom voor deze methode gekozen werd vindt u in 3.4.
De bedoeling van deze referentielaag is dat het historische landgebruik van de verschillende kaartreeksen
als attribuutwaarde aan deze referentielaag wordt toegekend. Het eindresultaat van de digitalisatie zal dan
een kaartlaag zijn waarvan voor elk polygoon de evolutie van het landgebruik gekend is.
Het basisidee van deze referentielaag is dat men bij de digitalisatie uitgaat van een gebiedsdekkende set
polygonen die topologisch in orde is. Hiermee bedoelen we dat de referentielaag geen gaten, overlappende
polygonen of slivers omvat. Bij de digitalisatie van het historische landgebruik worden de polygonen van de
referentielaag in principe niet gewijzigd. De enige uitzondering hierop is wanneer er duidelijk meer dan één
landgebruik voorkomt in een polygoon van de referentielaag. In dat geval zal de operator de polygoon splitsen wanneer hij dit na de interpretatie van de historische kaart en referentielaag nodig acht. Door de polygonen enkel te splitsen ontstaan geen overlappende polygonen of gaten. Ook slivers worden grotendeels vermeden doordat polygonen slechts na interpretatie door de operator gesplitst worden. De operator kan er
immers voor waken dat geen al te kleine polygonen ontstaan door het splitsen van polygonen.

5.2

Keuze referentielaag

Een goede referentielaag is een referentielaag die reeds zoveel mogelijk potentiële grenzen van landgebruik
incorporeert. In het kader van dit project hebben we de bruikbaarheid van twee verschillende vectoriele lagen onderzocht, KADVEC en Top10v. Top10v heeft als voordeel dat het volledig het huidige landgebruik
bevat. KADVEC bevat geen informatie over landgebruik maar wel grenzen van kadastrale percelen. Het
landgebruik van elk perceel wordt in principe door de eigenaar of grondgebruiker bepaald. Meestal kiest een
eigenaar of grondgebruiker er voor om het volledige perceel op een zelfde manier te gebruiken. Het gevolg
hiervan is dat het landgebruik meestal de kadastrale grenzen volgt. Daarom hebben we opgeteerd om KADVEC als een van de referentielagen te gebruiken.
Kadastrale grenzen zijn echter geen statisch gegeven. Door verkopen, erfenissen, ruilverkavelingen, verkavelingen, infrastructuurwerken,… worden regelmatig kadastrale grenzen gewijzigd. Dit is een relatief geleidelijk proces. Daarom zou een goede referentielaag zowel oude als recente kadastrale grenzen moeten omvatten. We vermoeden dat een dergelijke referentielaag reeds het merendeel van de landgebruikgrenzen zal
omvatten. Als dat het geval is dan zal de operator minder polygonen hoeven te splitsen tijdens het digitaliseren. Bij het digitaliseren van de verschillende kaartreeksen wordt de referentielaag door de operator manueel
geïnterpreteerd en waar nodig gesplitst. Wanneer de referentielaag bij aanvang reeds een het merendeel
van de grenzen incorporeert, zal de operator minder tijd moeten investering in de interpretatie van de referentielaag.
Voor een afweging tussen KADVEC en Top10v als referentielaag verwijzen we naar hoofdstuk 11.

5.3

Wat met lijn- en puntvormige elementen

Op beide kaartreeksen komen een aantal elementen voor die weliswaar een zekere oppervlakte en breedte
hebben maar die vanaf een zekere schaal eerder het karakter van punt- of lijnvormige elementen krijgen.
Een voorbeeld van puntvormige elementen zijn gebouwen. Lijnvormige elementen zijn bijv. wegen en waterlopen. In de loop van dit project bleek al snel dat deze elementen de vectorisatie sterkt bemoeilijken. Enerzijds stijgt het aantal polygonen sterk waardoor er meer tijd nodig is om het landgebruik aan deze polygonen
toe te kennen. Anderzijds wordt de referentielaag steeds gecompliceerder, vooral in gebieden waar grootschalige ontginningen of ruilverkavelingen.

5.4

KADVEC als referentielaag

5.4.1 Aanmaak referentielaag
Als bron voor de oude perceelsgrenzen hebben we gekozen voor het gereduceerd kadaster (RedKad,
1850). Deze kaartreeks bevat de kadastrale grenzen van ca 1830 (zie 6). Een andere mogelijkheid is het
primitief kadaster (PrimKad, 1830) doch deze kaarten waren niet beschikbaar. Bovendien groepeert het gereduceerd kadaster verschillende kaarten van het primitief kadaster waardoor er sneller gewerkt kan worden.
Het primitief kadaster heeft evenwel als voordeel dat het een grootschaligere kaart (1:2.500) is dan het gereduceerd kadaster (1:20.000). Daarom zijn de perceelsgrenzen van het primitief kadaster duidelijker en
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nauwkeurig weergegeven. Gezien de historische kaarten zich evenwel in het middenschalig niveau bevinden
levert dit binnen dit project geen problemen. De referentielaag zal mogelijk minder bruikbaar worden voor
grootschalige toepassingen door de keuze voor het gereduceerd kadaster maar het onderzoek daarnaar valt
buiten het bestek van deze studie.
Om de referentielaag aan te maken werd het volgende uitgevoerd:
1.
Corrigeren topologie KADVEC (2000).
• Wegwerken overlappende polygonen.
• Digitaliseren van ontbrekende polygonen.
• Corrigeren van eventuele slivers.
2.
Georefereren RedKad (1850) aan KADVEC.
3.
Interpreteren van verschillen tussen de grenzen van KADVEC en RedKad. Wanneer de grenzen als
verschillend worden geïnterpreteerd worden ze gedigitaliseerd door deze afkomstig van KADVEC te
splitsen.
4.
Opnieuw opbouwen van de topologie

5.4.2 Versie 1
In KADVEC worden punt- en lijnvormige elementen niet op een systematische manier benaderd. In een aantal gevallen worden gebouwen als een uniek kadastraal perceel geschouwd. In andere gevallen maakt een
gebouw integraal deel uit van een groter kadastraal perceel. Om een min of meer uniforme referentielaag te
bekomen, hebben we in eerste instantie beslist om de omtrekken van de gebouwen te verwerken in de referentielaag. KADVEC omvat naast een kaartlaag met kadastrale percelen ook een laag met de omtrekken
van de gebouwen. Door een overlay van beide lagen kunnen dus de omtrekken van de gebouwen zonder
digitalisatiewerk toegevoegd worden. Helaas zijn de omtrekken van de gebouwen onafhankelijk van de kadastrale percelen gedigitaliseerd waardoor een belangrijk aantal slivers ontstaat. Deze slivers dienden dan
gecorrigeerd te worden.
Van het gereduceerd kadaster werden de omtrekken van de gebouwen niet gedigitaliseerd. De wegen en
waterlopen die niet in KADVEC voorkwamen werden wel gedigitaliseerd.
Bij het digitaliseren bleek echter al snel dat deze referentielaag zeer gecompliceerd is en de interpretatie
soms extra moeilijk wordt. Deze referentielaag telt een vrij groot aantal, kleine polygonen. Stel dat bijvoorbeeld na een verkaveling een gebouw gebouwd wordt dwars over een oude perceelsgrens. In dat geval zou
men dan de polygoon dat de omtrek van het gebouw voorstelt verder moeten opsplitsen. Op die manier
worden de polygonen vrij klein. Daarnaast vormen ook wegen en waterlopen een probleem. In de loop der
tijden kan immers hun ligging veranderen. Al deze veranderingen digitaliseren maakt de referentielaag
steeds gecompliceerder.

5.4.3 Versie 2
Daarom werd besloten om een nieuwe referentielaag aan te maken (versie 2). Deze versie is nog steeds
gebaseerd op de kadastrale percelen volgens KADVEC en RedKad. Maar de punt- en lijnvormige elementen
worden nu niet in de referentielaag verwerkt. Dit betekent dat gebouwen, wegen en waterlopen in de referentielaag enkel als polygonen voorkomen wanneer ze voorkomen in de laag met kadastrale percelen volgens KADVEC. Gebouwen in RedKad worden niet gedigitaliseerd. Wanneer lijnvormige elementen gedigitaliseerd moeten worden dan wordt enkel hun hartlijn als perceelsgrens van de aangrenzende percelen gedigitaliseerd.
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Figuur 5-1. Detail Oelegem (kruispunt E34 met Albertkanaal) met in blauw versie 1 (incl. punt- en lijnvormige elementen) en in rood versie 2 (excl. punt en lijnvormige elementen) van de referentielaag.
Als achtergrond wordt RedKad (1850) weergegeven. (bron: NGI)
Figuur 5-1 geeft het verschil tussen beide versies van de referentielaag weer. Versie 1 en 2 van de referentielaag worden resp. in het blauw en rood weergegeven. Als achtergrond wordt het gereduceerd kadaster
weergegeven. De figuur geeft een detail van Oelegem weer in de omgeving van het kruispunt van de snelweg E34 en het Albertkanaal. De E34 loopt diagonaal over de kaart van het zuidwesten naar het noordoosten. Het Albertkanaal volgt het andere diagonaal en loopt van het noordwesten naar het zuidoosten. Buiten
de snelweg en het kanaal vallen beide versies van de referentielaag grotendeels samen (groene ovaal). Dit
zijn de perceelsgrenzen die integraal uit KADVEC over worden genomen. Het gele ovaal geeft het verschil
tussen beide versies duidelijk weer. De perceelsgrenzen komen niet voor in KADVEC en werden dus bij
gedigitaliseerd. In versie 1 van de referentielaag (blauw) wordt de weg volgens RedKad gedigitaliseerd. Het
gevolg hiervan is een langgerekt, smal perceel. In versie 2 van de referentielaag (rood) wordt enkel de hartlijn van de weg als perceelsgrens van de omliggende percelen gedigitaliseerd.
Wanneer we beide versie voor het grondgebied van Oelegem met elkaar vergelijken dan blijkt dat versie 1
9166 polygonen telt terwijl versie 2 slechts 5895.
Bij het digitaliseren van het landgebruik van de verschillende kaartreeksen bleek versie 2 van de referentielaag veel gebruiksvriendelijker te zijn.

5.5

Top10v als referentielaag

In overleg met de stuurgroep werd besloten om eveneens de mogelijkheden van Top10v als basiskaart te
onderzoeken. Ook deze kaart heeft zijn voor en nadelen als basiskaart. De belangrijkste voordelen t.o.v.
KADVEC is dat Top10v topologisch in orde is en een hoge nauwkeurigheid heeft (<1 m). Bovendien omvat
ze reeds het huidige landgebruik zodat dit niet meer gedigitaliseerd hoeft te worden.
De belangrijkste nadelen van deze kaartlaag zijn de hoge kostprijs en de gedetailleerdheid. De kostprijs is
slechts een probleem wanneer deze kaartlaag enkel voor deze toepassing wordt aangekocht. Wanneer deze
echter bijv. door de Vlaamse Gemeenschap aangekocht wordt en ter beschikking staat voor alle diensten
valt dit bezwaar weg. Een hoog detail vormde reeds bij KADVEC een probleem (zie versie 1 vs. versie 2).
Top10v is nog veel gedetailleerder dan KADVEC. Daarom was het noodzakelijk om deze kaartlaag te vereenvoudigen vooraleer ze te kunnen gebruiken om te digitaliseren.
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5.5.1 Vereenvoudigen Top10v
Bij deze kaart zijn er twee soorten polygonen die de aanmaal van een referentielaag voor de historiek van
het landgebruik complex maken: enerzijds kleine polygonen en anderzijds smalle wegen, spoorwegen en
waterlopen. Deze polygonen kunnen via de hieronder beschreven AML (ArcInfo Macro Language) uit de
Top10v gefilterd worden. Figuur 15-32 geeft een detail weer van de Top10v in de omgeving van de verkeerswisselaar tussen de E313 en de E34.

5.5.1.1 Te kleine polygonen
Bij analyse van de oppervlakte van de polygonen bleek maar liefst 69% van de polygonen kleiner dan
500 m². Het betreft hoofdzakelijk gebouwen, meestal onder de vorm van eilandpolygonen in een matrix van
tuinpolygonen.
Met behulp van de ELIMINATE functie van ArcInfo Workstation is het vrij eenvoudig om deze kleine polygonen weg te filteren. De geselecteerde polygonen worden toegevoegd aan de buurpolygoon met ofwel de
langste gemeenschappelijke grens ofwel de grootste oppervlakte. Er werd gekozen voor de versie die rekening houdt met de langste gemeenschappelijke grens.
Met deze functie worden alle polygonen kleiner dan 500 m² uit Top10v verwijderd, met uitzondering van de
wegen, spoorwegen en waterlopen. Deze laatste vormen immers netwerken en grenzen meestal aan meerdere grote polygonen. ELIMINATE ook voor deze polygonen gebruiken zou de netwerken deels in stand
houden maar wel een ander landgebruik geven. Daarom werd ervoor gekozen om dit soort polygonen in een
tweede stap te verwijderen.
Het resultaat van deze operatie is dat het aantal polygonen daalde van 17362 en 12024 naar 4377 en 4617
polygonen voor resp. kaartblad 16-1 noord en 16-1 zuid.
Het verwijderen van deze kleine polygonen heeft uiteraard een effect op de relatieve oppervlakte van de
verschillende klassen. 95,0% van de oppervlakte bleef een zelfde landgebruik behouden. De belangrijkste
omzetting was met 3,4% van de oppervlakte de omzetting van gewoon gebouw naar tuin. Het aandeel “gewoon gebouw” daalde van 4,2% tot 0,7%.
Verder waren er nog twee omzettingen die meer dan 0,1% van de totale oppervlakte bedroegen: met 0,2%
weg naar “middelhout of hoogstammig loofhout met ondergroei van struiken” en met 0,1% weg naar tuin.
Deze omzettingen zijn niet het gevolg van het verwijderen van te kleine polygonen maar van het omzetten
van de shapefiles naar coverages. Hierbij werd een clustertolerantie van 2 m gebruikt. Dit houdt in dat vertices die op minder dan 2 m van elkaar liggen samengevoegd worden. Een clustertolerantie van 2 m is nodig
om de sporen van de overlappende buffers uit de kaartlaag te verwijderen (zie verder). Daar deze tolerantie
reeds toe te passen bij de omzetting van shapefile naar coverage wordt de kaartlaag reeds gedeeltelijk vereenvoudigd.
In vergelijking met Figuur 15-32 valt het op dat in Figuur 15-33 een belangrijk deel van de gebouwen reeds
verdwenen is. Ook de smalste wegen en waterlopen zijn reeds verdwenen.

5.5.1.2 Te smalle wegen, spoorwegen en waterlopen
De breedte van dit soort polygonen kan sterk variëren. Wegen variëren van een smalle weg net breed genoeg voor een voertuig tot brede snelwegen. Waterlopen variëren van kleine beekjes tot brede kanalen. Het
verwijderen van smalle polygonen schept later relatief weinig problemen bij de interpretatie van de evolutie
van het landgebruik. Bij de grote polygonen (snelweg, Albertkanaal) ligt dat natuurlijk anders. Daarom werd
geopteerd om enerzijds de kleine polygonen (< 500 m²) en anderzijds de smalle polygonen (shape-index =
verhouding omtrek / oppervlakte > 0.2) te verwijderen. De grenswaarden werden zo gekozen dat visueel het
merendeel van de smalle polygonen geëlimineerd worden maar dat de belangrijke polygonen (Albertkanaal,
snelwegen) bewaard blijven. Om rekening te kunnen houden met de verschillende landgebruiken langs de
polygonen werd gebruik gemaakt van stapsgewijze buffers.
De geselecteerde polygonen werden verwijderd door ze stapsgewijs naar binnen te bufferen. De aangrenzen polygonen werden landgebruik per landgebruik gebufferd (1 m). De verschillende buffers werden samengevoegd. Polygonen waar buffers van meer dan een landgebruik elkaar overlappen kregen een aparte
code “Overl”. Dergelijke overlappende buffers ontstaan op twee manieren. Enerzijds zijn er overlappen wanneer beide zijden van een te verwijderen polygoon een verschillend landgebruik hebben en dat polygoon
smaller is dan tweemaal de bufferafstand. Het resultaat hiervan is een smalle strook (< 1 m) met een overlappend landgebruik. Anderzijds zijn er de situaties waarbij langs eenzelfde zijde van het te verwijderen polygoon twee verschillende landgebruiken grenzen. Op die plaats zal een halfcirkelvormige polygoon met
overlappend landgebruik ontstaan met een straal van 1 m.
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Het gedeelte van de te verwijderen polygonen dat samenvalt met de buffers rond de aangrenzende polygonen wordt door deze buffers vervangen. De overlappende buffers worden d.m.v. de eliminate functie verwijderd. Op dit ogenblik is reeds een strook van 1 m van de te verwijderen polygonen toegevoegd aan de aangrenzende polygonen. Deze stappen worden herhaald totdat de te verwijderen polygonen volledig vervangen zijn door de aangrenzende polygonen.
Het aantal polygonen is nu gedaald tot resp. 1983 en 2340 voor kaartblad 16-1 noord en 16-1 zuid. Vergeleken met het origineel behoudt 89,0% van de totale oppervlakte zijn landgebruik. De belangrijkste verschuivingen zitten nu in de wegen en gewone gebouwen waarvan het aandeel daalt met resp. 4,3% en 3,5%.
Beide landgebruiken worden hoofdzakelijk omgezet naar tuinen, resp. 2,2% en 3,3%. Verder is het ook belangrijk om op te merken dat in de loop van het proces een beperkt aantal polygonen om een ons onbekende reden verdwenen uit de kaartlaag. Dergelijke fouten zijn vermoedelijk te wijten aan de geoprocessor van
ArcInfo. Het betreft in totaal 1,9% van de oppervlakte. Een belangrijk deel hiervan (1,0%) was oorspronkelijk
tuin.
Figuur 15-34 geeft een detail van de Top10v nadat ook de smalle wegen verwijderd werden. Merk op dat
langs de snelweg nog steeds enkele smalle polygonen (zij- en middenberm) aanwezig zijn.

5.5.1.3 Overige smalle polygonen
Ondanks het feit dat de kaartlaag reeds in sterke mate vereenvoudigd was, bleven een aantal smalle polygonen de kaartlaag onnodig complex maken. Het betreft o.a. (midden)bermen van de snelwegen en kanaaloevers. Daarom werd besloten om deze eveneens te verwijderen. Deze polygonen werden op een identieke
manier verwijderd als de smalle wegen en waterlopen.
Het eindresultaat omvat voor resp. kaartblad 16-1 noord en 16-1 zuid nog slechts 1608 en 1958 polygonen.
Het aantal polygonen is dus gemiddeld meer dan 8 keer kleiner geworden.
90,0% van het landgebruik is constant gebleven. De belangrijkste omzettingen zijn wegen, gewone gebouwen en grasperken waarvan het aantal resp. met 3,7%, 2,8% en 1,2% daalde. De wegen werden vooral
omgezet naar tuin (1,5%), hooghout (0,5%) en weiland (0,4%). De gebouwen werden hoofdzakelijk tuinen
(2,6%). De grasperken werden hoofdzakelijk tuin (1,0%). 1,0% van de oppervlakte verdween door fouten in
de geoprocessor.
Tabel 5-1 geeft een overzicht van de verschillen in totale oppervlakte per landgebruik tussen het origineel en
de vereenvoudiging van Top10v. Doordat de vereenvoudiging steeds rekening hield met het landgebruik van
de aangrenzende percelen is impact op de ecologische interpretatie beperkt.
Tabel 5-1. Verschil in oppervlakte tussen originele en vereenvoudigde versie van Top10v voor de
belangrijkste landgebruiken
Landgebruik
Tuin
Grasland
Loofhout
Akker
Gemengd loof- en naaldhout
Wegen
Gewone gebouwen
Grasperk
Waterlopen
Naaldhout

Origineel Vereenvoudig Verschil
21,6%
26,5%
+ 4,9%
18,9%
19,1%
+ 0,3%
14,8%
15,6%
+ 0,7%
11,3%
11,6%
+ 0,3%
5,4%
5,4%
- 0,0%
4,7%
1,2%
- 3,5%
3,2%
0,6%
- 2,7%
3,1%
2,2%
- 0,8%
2,5%
2,2%
- 0,4%
2,2%
2,3%
+ 0,1%

Figuur 15-35 laat het eindresultaat van de vereenvoudiging zien. Alle kleine en smalle polygonen zijn weggewerkt.

5.6

Formaat uiteindelijke versie

De uiteindelijke versies (KADVEC en Top10v) van de referentielaag werd in een “personal geodatabase”
opgeslagen. Dit heeft als voordeel dat de referentielaag niet alleen als thematische laag in ArcGIS kan geraadpleegd worden. De “personal geodatabase” is in Access formaat waarbij de verschillende lagen als tabellen in de databank opgeslagen worden. Dit heeft als voordeel dat een aantal operaties op de tabellen met
attribuutwaarden zeer eenvoudig met behulp van Access uitgevoerd kunnen worden. Het landgebruik van de
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verschillende kaartreeksen kan zonder problemen gecodeerd als attributen in de tabel worden opgeslagen.
In de databank kunnen dan probleemloos de nodige verklarende tabellen worden toegevoegd.
Ook het aanmaken van conversietabellen naar een uniforme legende is geen enkel probleem. Deze uniforme legende is een legende die het mogelijk maakt om het landgebruik van de verschillende kaartreeksen
met elkaar te vergelijken. Deze conversietabellen zijn nodig omdat steeds de originele legende van elke
kaartreeks wordt gedigitaliseerd.

5.7

Conclusie

Een gedetailleerde afweging van beide kaartlagen wordt gegeven in hoofdstuk 11.
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6 Vergelijking tussen primitief en gereduceerd kadaster
Om een idee te hebben van de verschillen tussen het primitief en het gereduceerd kadaster hebben we beide kaarten voor de gemeente Oelegem geraadpleegd.

6.1

Verschillen

Er blijken een aantal belangrijke verschillen te bestaan tussen beide bronnen. De belangrijkste verschillen
worden in Tabel 6-1 weergegeven. Er zit een groot verschil tussen de informatie van het landgebruik in het
primitief en het gereduceerd kadaster.
De kaarten van het primitief kadaster geven enkel de percelen met hun nummer, de gebouwen en een aantal toponiemen weer. De bijhorende tabel (“oorspronkelijk aanwijzende tafel” of “208”) bevat per perceel een
uniek nummer, de eigenaar, oppervlakte, vrij gedetailleerd landgebruik met indeling in kadastrale klassen en
het kadastraal inkomen. Figuur 6-2 geeft een overzicht van het kadastraal inkomen per oppervlakte-eenheid
(frank per bunder). De oppervlakte van de percelen wordt uitgedrukt volgens de Nederlandse maten in bunders, vierkante roeden en vierkante ellen. In 1835 komen de Nederlandse maten overeen met de huidige
maten namelijk: 1 bunder = 1 hectare, 1 vierkante roede = 1 are en 1 vierkante el = 1 centiare. De kaarten
van het primitief kadaster zijn op dezelfde manier ingedeeld als de huidige kadastrale secties. De schaal van
de kaarten is 1:2500.
De kaarten van het gereduceerd kadaster omvatten minder informatie dan die van het primitief kadaster. De
perceelsnummers worden niet vermeld en het landgebruik wordt als ruwe klasse met een kleurcode weergegeven. Deze kleurcode kan overigens variëren van kaart tot kaart, afhankelijk van de tekenaar die de
kaart inkleurde. Het gereduceerd kadaster voegt verschillende kaartbladen van het primitief kadaster per
gemeente samen op een schaal van 1:20.000. Afhankelijk van de afmetingen van de gemeente resulteert dit
meestal in één, soms twee en uitzonderlijk meer dan twee kaarten per gemeente.
Tabel 6-1. Overzicht verschillen primitief en gereduceerd kadaster voor Oelegem
Jaartal
Landgebruik
Weergave landgebruik
Schaal
Kaartbladen
Kadastraal inkomen

6.2

Primitief
1835
Gedetailleerd
Tabel
1:2.500
Meerdere per sectie
Gegevens

Gereduceerd
1852
Basisklassen
Kaart
1:20.000
1 of enkele per gemeente
Geen gegevens

Gelijkenissen

Niet tegenstaande de verschillen zijn er belangrijke overeenkomsten tussen beide bronnen. Een belangrijke
overeenkomst zijn de perceelsgrenzen. De perceelsgrenzen werden letterlijk overgenomen, ook wanneer
percelen reeds in het primitief kadaster werden samengevoegd. Door het schaalverschil en door kwaliteitsverlies (veroudering van de originele kaart, fotoreproductie, scannen, georefereren,…) zijn de grenzen op
het gereduceerd kadaster hier en daar niet echt duidelijk.
Wanneer we het landgebruik tussen beide bronnen met elkaar vergelijken blijkt dat er slechts een beperkt
aantal verschillen zijn. Figuur 6-1 en Figuur 6-3 geven resp. het landgebruik volgens het primitief en het gereduceerd kadaster weer. Het landgebruik van het primitief kadaster werd manueel toegekend. Het landgebruik van het gereduceerd kadaster is gedigitaliseerd met behulp van beeldclassificatie en achteraf manueel
gecontroleerd. Figuur 6-4 geeft weer welke percelen een verschil in landgebruik kennen tussen beide bronnen. Een deel van de verschillen is overigens te wijten aan een verkeerde classificering en/of interpretatie
van het gereduceerd kadaster of door percelen die te klein zijn om duidelijk te onderscheiden op het gereduceerd kadaster. Doordat een aantal percelen duidelijk een ander landgebruik gekregen hebben (heide Î
grasland, dennenbos Î akker) vermoeden we dat het gereduceerd kadaster het toenmalige landgebruik
weergeeft en niet het landgebruik van het primitief kadaster (ca 20 jaar verschil tussen beide). Dit wordt overigens door een ander voorbeeld bevestigd. Het kaartblad van de gemeente Ruiselede werd in 1853 afgewerkt. Op dit kaartblad staat reeds de “école de bienfaisance” vermeldt. Deze werd pas in 1847 opgericht.
Ten tijde van het primitief kadaster (ca 1830) was op deze plaats nog geen constructie aanwezig.

30

Figuur 6-1. Landgebruik volgens primitief ka- Figuur 6-2. Kadastraal inkomen per oppervlakdaster (1835). Oelegem, sie A blad 1. Manuele te-eenheid (frank/bunder) volgens primitief
kadaster (1835). Oelegem, sie A blad 1. Manuedigitalisatie
le digitalisatie

Figuur 6-3. Landgebruik volgens gereduceerd Figuur 6-4. Verschil qua landgebruik tussen
kadaster (1853) Oelegem, sie A blad 1. Gecorri- primitief (1835) en gereduceerd kadaster
(1853). Oelegem, sie A blad 1. Digitalisatie
geerde beeldclassificatie
PrimKad manueel, RedKad gecorrigeerde
beeldclassificatie.

6.3

Conclusie

Uit de vergelijking tussen het primitief (ca 1830) en het gereduceerd kadaster (ca 1850) kunnen we een aantal belangrijke conclusies trekken.

6.3.1 Verschillen
Een eerste conclusie is dat het gereduceerd kadaster geen slaafse kopie is van het primitief kadaster, maar
dat de informatie van het landgebruik werd bijgewerkt. Hoewel het landgebruik is bijgewerkt waren er relatief
weinig verschillen qua landgebruik tussen beide kaarten. Dit kan vermoedelijk verklaard worden doordat er
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slechts 18 jaar tussen beide kaarten is en het gebied reeds ten tijde van het primitief kadaster ontgonnen
was.
Een tweede belangrijk verschil is de informatie over het landgebruik dat in de bronnen verwerkt is. Het gereduceerd kadaster geeft minder informatie. Het landgebruik wordt in een aantal grote klassen met kleurcodes
op de kaart weergegeven. Dit maakt de kaart echter wel geschikt om beeldclassificatie toe te passen.
Het primitief kadaster geeft het landgebruik weer in tabelvorm en in vrij gedetailleerde klassen (landgebruik
en gebruikswaarde). De gebruikswaarde (kadastraal inkomen) kan overigens informatie opleveren om bijvoorbeeld de huidige natuurwaarde te verklaren. (Bijlsma 2004:17-29) stelt dat “het kadastrale archief van
1832”4 van grote betekenis is voor het ecologisch onderzoek, met name voor het interpreteren van de huidige verspreidingspatronen van soorten in het licht van de landschappelijke samenhang van historische vormen van landgebruik en van historische bodemvruchtbaarheid.

6.3.2 Gelijkenissen
Een belangrijke gelijkenis tussen beide kaarten zijn de perceelsgrenzen. De perceelsgrenzen van het gereduceerd kadaster zijn identiek aan de grenzen van het primitief kadaster. Hierdoor kunnen dus zonder problemen de perceelsgrenzen van het gereduceerd kadaster gebruikt wordt als bron voor de oude perceelsgrenzen voor de referentielaag (zie 5. Referentielaag).

6.3.3 Digitaliseren van het primitief kadaster
Het primitief kadaster kan op een vrij efficiënte manier gedigitaliseerd worden. We hebben deze methode
niet in de praktijk uitgetest, maar ze is gebaseerd op de ervaring die we opgebouwd hebben. De digitalisatie
kan in twee aparte delen opgesplitst worden. Het eerste deel is het digitaliseren van de perceelsgrenzen.
Hierbij worden de perceelsgrenzen van het primitief kadaster toegevoegd aan de referentielaag. De perceelsnummers volgens het primitief kadaster worden eveneens aan de referentielaag toegekend. Het tweede deel omvat het invoeren van de gewenste gegevens (landgebruik, kadastraal inkomen,…) en de perceelsnummers uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel in een databank. Door de perceelsnummers zowel in
de referentielaag als de databank op te nemen, kunnen de gegevens van de databank zonder problemen
aan de referentielaag gekoppeld worden.
We dienen hierbij op te merken dat de perceelsgrenzen van het primitief kadaster in principe reeds toegevoegd zijn aan de referentielaag. De referentielaag omvat immers de perceelsgrenzen van het gereduceerd
kadaster, welke identiek zijn aan de perceelsgrenzen van het primitief kadaster. Doordat de kaarten van het
primitief kadaster op schaal 1:2.500 worden weergegeven, geven deze de perceelsgrenzen nauwkeuriger en
gedetailleerder weer (schaal gereduceerd kadaster 1:20.000). Daardoor zou het wenselijk kunnen zijn om
dadelijk de grenzen van het primitief kadaster te digitaliseren in plaats van de grenzen van het gereduceerd
kadaster.
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De Nederlandse versie van het primitief kadaster. Qua inhoud en vorm gelijkend op het primitief kadaster
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7 Manueel vectoriseren
7.1

Inleiding

De technisch eenvoudigste manier om het historische landgebruik te digitaliseren is het landgebruik manueel
als attribuutwaarde aan de polygonen van de referentielaag toewijzen. Bovendien heeft deze methode als
praktisch gevolg dat de operator het landgebruik van elk polygoon zal interpreteren. Het voordeel hiervan is
dat de operator rekening kan houden met alle nuances van het landgebruik en ook met de verschillen in
geometrie tussen een kaartreeks en de referentielaag. Wanneer een operator voldoende ervaring heeft opgebouwd omtrent de kaartreeksen kan hij de informatie over het landgebruik die een kaartreeks bevat
maximaal omzetten naar de referentielaag.
Uiteraard zijn er ook nadelen verbonden aan het interpreteren van de kaartreeks door de operator. Door een
verkeerde interpretatie kan de operator immers fouten genereren. Een ander mogelijk probleem is dat de
wijze van interpreteren niet altijd consistent zal blijven. Verschillende operatoren kunnen bv. een bepaalde
situatie anders interpreteren. Maar daarnaast kan een zelfde operator na verloop van tijd bepaalde situaties
anders gaan interpreteren. Dit kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van de expertise die een operator opbouwt.

7.2

Methode

Om het landgebruik van een bepaalde kaartreeks als attribuutwaarde aan de referentielaag te koppelen
hebben we onderstaande procedure gebruikt. Uit onze ervaring bleek deze methode het meest efficiënt te
werken. We gaan van de veronderstelling uit dat een gebiedsdekkende referentielaag beschikbaar is en
kaartreeksen gegeorefereerd zijn.

7.2.1 Splitsen referentielaag
Dit houdt in dat de volledige referentielaag wordt overlopen t.o.v. de toe te voegen kaartlaag om na te gaan
of bepaalde polygonen van de referentielaag best gesplitst worden. Door de polygonen eerst te splitsen,
kunnen daarna vrij eenvoudig alle polygonen met een zelfde landgebruik geselecteerd worden.
De polygonen worden enkel gesplitst indien volgens de kaartreeks duidelijk meer dan één landgebruik in de
polygoon voorkomt. Hierbij wordt de referentielaag best op een systematische manier overlopen op schaal
1:2.500.

7.2.2 Toewijzen van frequente voorkomende landgebruiken
Meestal komen in een bepaald gebied bepaalde landgebruiken zeer frequent voor, terwijl andere landgebruiken eerder zeldzaam zijn. Een efficiënte manier om een frequent voorkomend landgebruik te digitaliseren, is de referentielaag systematisch overlopen en alle polygonen waaraan dat bepaald landgebruik moet
toegekend worden te selecteren. Wanneer alle polygonen geselecteerd zijn, is het vrij eenvoudig om met
één opdracht dit landgebruik aan alle polygonen toe te kennen.
ArcGIS heeft voor deze manier van selecteren een handige selectiemethode: “add to current selection”. Op
die manier wordt de lijst met geselecteerde polygonen steeds uitgebreid met de polygonen die de operator
aanklikt. In principe kan de operator nu alle polygonen met een bepaald landgebruik selecteren. Uit veiligheidsoverwegingen kan de operator best het landgebruik toekennen voordat de selectie te omvangrijk wordt.
Op deze manier wordt het mogelijke tijdsverlies doordat iets misloopt met de selectie beperkt.
Deze methode werkt ook het best voor de relatief grote polygonen. Daardoor kan de referentielaag op een
kleinere schaal (1:5.000) gebruikt worden waardoor minder tijd nodig is om de volledige referentielaag te
overlopen. Kleine polygonen, die niet onmiddellijk geselecteerd kunnen worden, vormen geen probleem. Zij
worden in een volgende fase toegekend.
Deze methode is enkel efficiënt voor landgebruiken die frequent voorkomen. De operator kan immers slechts
één landgebruik per keer selecteren. Wanneer een landgebruik eerder zeldzaam is, is er relatief veel tijd per
polygoon nodig om ze te selecteren. De totale tijd nodig om de polygonen van een bepaald landgebruik te
selecteren bestaat uit twee delen. Enerzijds is er de tijd nodig om de polygonen toe te voegen aan de selectie. Deze tijd is afhankelijk van het aantal polygonen van het landgebruik en het al dan niet geclusterd voorkomen ervan (cf. variabele kost). Anderzijds is er ook de tijd die nodig is om de volledige referentielaag te
overlopen. Deze tijd is onafhankelijk van het aantal polygonen van het landgebruik en hun spreiding (cf. vaste kost). Bij een laag aantal polygonen zal er dus relatief veel tijd per polygoon nodig zijn.
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7.2.3 Overige landgebruiken
Wanneer het niet meer efficiënt is om de vorige stap uit de procedure te gebruiken gaan we over naar de
volgende stap. Het landgebruik moet nog aan een deel van de polygonen van de referentielaag worden toegekend. Het gaat meestal om kleine polygonen en polygonen met een eerder zeldzaam landgebruik. Het
landgebruik moet aan elk van deze polygonen afzonderlijk toegekend worden.
Dit kan efficiënt gebeuren door het beeld systematisch te overlopen op een schaal 1:2.500. Het landgebruik
wordt aan de polygonen toegekend door ze stuk per stuk te selecteren en de attribuutwaarde manueel aan
te passen. In deze fase kan de operator overigens een aantal eerder gemaakt fouten opsporen. Zo kan hij
waar nodig polygonen bijkomend splitsen. De operator kan eveneens eventuele fouten gemaakt bij het toewijzen van de landgebruik corrigeren. Deze fouten kunnen veroorzaakt worden doordat bijvoorbeeld een
verkeerd polygoon opgenomen werd in de selectie van een bepaald landgebruik.

7.2.4 Kwaliteitscontrole
Om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de classificatie is het noodzakelijk
om het resultaat van de classificatie te toetsen aan het originele kaartmateriaal.
Met nauwkeurigheid of Producers Accuracy wordt bedoeld welk aandeel van een landgebruik op de kaart
in de vectoriele laag ook tot datzelfde landgebruik wordt gerekend. Kortweg is een ha heide op de kaart ook
als een ha heide op die plaats in de vectoriele laag terechtgekomen. Of anders gesteld welk deel van de
heide op de kaart wordt effectief als heide in de vectoriele laag weergegeven. Een hoge nauwkeurigheid kan
desondanks betekenen dat er meer heide in de vectoriele laag voorkomt dan op de kaart aanwezig is. Dat is
dan ten koste gegaan van andere klassen. Deze hebben dan een lagere nauwkeurigheid.
Met betrouwbaarheid of Users Accuracy wordt bedoeld welk aandeel van een landgebruik in de vectoriele
laag op de kaart ook als datzelfde landgebruik is weergegeven. M.a.w. in welke mate is de heide die in de
vectoriele laag wordt weergegeven ook effectief heide op de kaart. Een hoge betrouwbaarheid betekent dat
vrijwel alle heide in de vectoriele laag ook daadwerkelijk heide is op de kaart. Een hoge betrouwbaarheid
kan wel betekenen dat er meer heide op de kaart voorkomt dan in de vectoriele laag.
De nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid hebben we bepaald aan de hand van een steekproef die gewogen werd aan de hand van het geclassificeerde landgebruik (aantal polygonen van de referentielaag). De
steekproefgrootte was 5% van het aantal polygonen van de vectoriele laag.
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7.3

Gereduceerd kadaster (1850)

In Oelegem konden we in RedKad (1850) 11 landgebruiken onderscheiden. De wegen en waterlopen werden niet gevectoriseerd wanneer de Top10v als referentielaag gebruikt werd. Figuur 15-44 tot Figuur 15-47 geven een overzicht en detail van de referentielaag met het toegewezen landgebruik. Tabel 7-1 en Tabel 7-2 geven een overzicht van het percentage van de totale oppervlakte i.f.v. het werkelijke en toegewezen landgebruik. De groene cellen geven de correcte classificaties
weer. Wanneer we kijken naar de totale oppervlakte die correct toegewezen werd (som van alle groene cellen) dan blijkt dat 99,6% tot 100,0% van de totale oppervlakte van de referentielaag een correct landgebruik bevat. Ook wanneer we de verschillende landgebruiken afzonderlijk bekijken blijken ze stuk voor stuk goed te
scoren.
We kunnen dus stellen dat het manueel toewijzen van het landgebruik aan de referentielaag voor alle landgebruiken en nauwkeurige en betrouwbare methode is.
Tabel 7-1. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en toegekend landgebruik (rijen).
KADVEC als referentielaag.
Weg
Akker
Gebouw
Tuin
Bos
Grasland
Struweel
Heide
Moeras
Watervlak
Waterloop
Totaal
Nauwk.

Weg
7,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,6%
99,9%

Akker Gebouw Tuin
0,1%
0,0% 0,0%
47,1%
0,0% 0,0%
0,0%
0,5% 0,0%
0,0%
0,0% 2,5%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
47,2%
0,5% 2,5%
99,7% 100,0% 99,7%

Bos
Grasland Struweel Heide Moeras Watervlak Waterloop Totaal Betrouwb.
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
98,1%
7,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1% 47,2%
99,7%
97,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,5%
21,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 21,6%
100,0%
100,0%
0,0%
9,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,1%
100,0%
0,0%
0,0%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
2,4%
0,0%
0,0%
0,0%
99,9%
2,4%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
4,0%
95,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
98,8%
1,5%
99,6%
21,6%
9,1%
3,3%
2,4%
4,0%
0,3%
1,6% 100,0%
99,8%
99,7%
100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
91,5% 99,6%

Tabel 7-2. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en toegekend landgebruik (rijen).
Top10v als referentielaag.
Akker
Bos
Grasland
Heide
Moeras
Struweel
Tuin
Water
Totaal
Nauwk.

Akker Bos
Grasland Heide Moeras Struweel Tuin Water Totaal Betrouwb.
52,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 52,6%
100,0%
0,0% 25,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 25,3%
100,0%
0,0%
0,0%
14,9%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 14,9%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
100,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0% 0,0%
0,0%
100,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3% 0,0%
0,0%
100,0%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 2,8%
0,0%
99,3%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,1%
100,0%
0,1%
100,0%
52,7% 25,3%
14,9%
2,0%
0,9%
1,3% 2,8%
0,1% 100,0%
100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 99,6% 100,0% 100,0%
100,0%
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7.4

Dépôt de la Guerre 2 (1890)

De kaartreeks DG2 (1890) onderscheidt heel wat meer verschillende landgebruiken in vergelijking met RedKad (1850). In totaal konden we 15 verschillende landgebruiken onderscheiden. Het toegenomen aantal verschillende landgebruiken heeft verschillende oorzaken. Enerzijds worden een aantal klassen van RedKad
verfijnd. Zo worden bijvoorbeeld de bossen opgedeeld in loof- en naaldbossen. Ook wordt voor het eerst een blauwe overdruk gebruikt om drassige gebieden aan te
geven. Zo wordt het onderscheid gemaakt tussen natte en droge heide (heide resp. met en zonder blauwe overdruk). Anderzijds zijn er ook nieuwe landgebruiken.
Zo is het Albertkanaal aangelegd tussen 1850 en 1890. Op RedKad wordt het bijgevolg niet weergegeven, in tegenstelling tot DG2.
Figuur 15-48 tot Figuur 15-51 geven een overzicht en detail van de referentielaag met het toegewezen landgebruik. In Tabel 7-3 geven we en overzicht van de validatie. Ook hier blijkt dat zowel globaal als per landgebruik de toewijzing van het landgebruik nauwkeurig en betrouwbaar gebeurde. De globale betrouwbaarheid
bedraagt 99,3% van de totale oppervlakte. De belangrijkste misclassificaties zijn een aantal die als grasland werden toegewezen. De oppervlakte natte heide wordt
overschat doordat een klein deel van de akkers en deel van de droge heide als natte heide werden toegewezen. Deze drie misclassificaties zijn samen goed voor
slechts 0,3% van de totale oppervlakte van de referentielaag.
Tabel 7-3. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en toegekend landgebruik (rijen).
KADVEC als referentielaag.
Weg
Akker
Rijsbos
Gebouw
Tuin
Loofbos
Naaldbos
Park
Grasland
Droge heide
Natte heide
Moeras
Watervlak
Rivier
Kanaal
Totaal
Nauwk.
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Weg
3,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,5%
100,0%

Akker Rijsbos Gebouw Tuin Loofbos Naaldbos Park
Grasland Droge heide Natte heide Moeras Watervlak Rivier Kanaal Totaal Betrouwb.
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
3,5%
33,3%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 33,3%
100,0%
0,0%
1,5%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
98,0%
1,5%
0,0%
0,0%
0,7% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0% 1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
13,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 13,6%
99,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
17,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 17,8%
99,9%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,1%
1,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
93,4%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
9,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
96,4%
9,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
6,6%
0,1%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
87,7%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
98,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
100,0%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,9%
100,0%
0,9%
99,3%
33,4%
1,5%
0,7% 2,1%
13,8%
17,9%
1,7%
9,4%
6,6%
0,8%
6,5%
0,3%
0,9%
0,9% 100,0%
99,7% 100,0% 100,0% 88,9%
98,7%
99,3% 100,0%
100,0%
99,2%
100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 99,3%

Tabel 7-4. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en toegekend landgebruik (rijen).
Top10v al referentielaag.

7.5

Dépôt de la Guerre 3 (1920)

In Oelegem konden op DG3 (1920) in totaal 16 landgebruiken onderscheiden worden.
Figuur 15-52 en Figuur 15-55 geven een overzicht en detail van de referentielaag met het toegewezen landgebruik. Tabel 7-5 geeft de validatie van de toewijzing
van het landgebruik aan de referentielaag weer. Ook hier blijkt dat het manueel vectoriseren van het landgebruik een nauwkeurige en betrouwbare methode is. Globaal werd 99,9% van de oppervlakte correct toegewezen. De steekproef bevatte nauwelijks polygonen waaraan een verkeerd landgebruik was toegewezen.
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Tabel 7-5. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en toegekend landgebruik (rijen).
KADVEC als referentielaag.

7.6

Militair Geografisch Instituut 1 (1960)

Een eigenschap van deze kaartreeks is dat de verschillende elementen van de legende zo gecombineerd worden. Op die manier worden heel wat nuances qua
landgebruik op de kaart weergegeven. Dit heeft als gevolg dat een groot aantal verschillende klassen onderscheiden werden. Het resultaat van de manuele toewijzing van het landgebruik wordt weergegeven in Figuur 15-56 en Figuur 15-57. Uit de validatie (Tabel 8-6 ) blijkt dat het haalbaar is om de vele nuances in het landgebruik accuraat toe te wijzen aan de referentielaag.
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Tabel 7-6 Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en toegekend landgebruik (rijen).
Top10v als referentielaag.
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7.7

Topov10 (2000)

Topov10 is reeds een vectoriele kaartlaag die ook als referentielaag gebruikt wordt. Wanneer deze laag als referentielaag gebruikt wordt is het bijhorende landgebruik uiteraard reeds toegevoegd aan deze laag. Wordt KADVEC als referentielaag gebruikt, dan dient de informatie over het landgebruik van deze kaartreeks wel
aan de referentielaag te worden toegevoegd. Omdat het landgebruik reeds vectoriëel beschikbaar is, werd deze informatie rechtstreeks aan de referentielaag gekoppeld (zie 8.6).

7.8

Conclusie

Voor de kaartreeksen RedKad (1850), DG2 (1880), DG3 (1920) en MGI (1960) werd het landgebruik manueel toegekend aan de referentielaag. Het toegekende
landgebruik werd gevalideerd met behulp van een willekeurige steekproef van ca 5% van het aantal polygonen. De steekproef werd gestratificeerd naar het toegewezen landgebruik.
Uit de validatie bleek steeds dat het manueel toewijzen van het historische landgebruik aan de referentielaag een nauwkeurige en betrouwbare methode is. En dit
zowel globaal als per landgebruik. Bovendien laat deze methode toe om het landgebruik in al zijn nuances te vectoriseren.
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8 Beeldclassificatie
8.1

Inleiding

Beeldclassificatie is een techniek die vooral bij teledetectie gebruikt wordt om beelden (luchtfoto’s, satellietbeelden,…) te classificeren. Er werd onderzocht in welke mate deze technieken ook bruikbaar zijn om
de historische kaarten naar landgebruik te classificeren.
De beeldclassificatietechnieken kunnen in twee grote groepen gesplitst worden: de ‘unsupervised classification’ en de ‘supervised classification’.
De ‘unsupervised classification’ is een iteratief proces waarbij de pixels van een beeld in een voorgesteld
aantal klassen worden ingedeeld waarbij de variantie binnen de klassen zo klein mogelijk wordt gehouden. Na een korte verkenning bleek deze techniek echter niet bruikbaar om kaarten te classificeren.
De ‘supervised classification’ gaat uit van een trainingsset waarmee de operator aangeeft welke soort
(kleur/waarde) pixels bij een bepaalde klasse hoort. Op basis van de trainingsset wordt voor elke klasse
een aantal karakteristieken berekend. Door de waarde van elke pixel te vergelijken met de karakteristieken van de verschillende klassen wordt de pixel toegewezen aan de klasse die de meeste gelijkenis vertoont.

8.1.1 Procedure
De beeldclassificatie gebeurt steeds met 24-bits beelden. Beelden die enkel als 8-bit beschikbaar zijn
worden naar 24-bit omgezet. De globale procedure ziet er voor alle kaartreeksen gelijkaardig uit en een
belangrijk deel van de stappen zijn te automatiseren (vetgedrukte stappen):
1. Invoeren van metadata (=randinformatie) van het kaartblad in een metadatabank (Access)
2. Bijsnijden van het originele beeld tot het strikt noodzakelijke (IrfanView)
3. Georefereren van bijgesneden beeld (ArcGIS)
4. Eventueel toepassen van filters (afhankelijk van kaartreeks) (ERDAS)
5. Aanmaken van trainingsset (signaturefile) (ERDAS)
6. Beeld classificeren met trainingsset (ERDAS)
7. Eventueel toepassen van filters (afhankelijk van kaartreeks) (ERDAS)
8. Geclassificeerd beeld visueel evalueren (ERDAS)
9. Indien tevreden ga naar 11, zoniet trainingsset bijwerken (ERDAS)
10. Beeld classificeren met aangepaste trainingsset en terug naar 7 (ERDAS)
11. Geclassificeerd beeld omzetten naar polygonen (ArcInfo)
12. Overlay (intersect) maken tussen referentielaag en kaartlaag met het geclassificeerde landgebruik (ArcGIS of ArcInfo)
13. Dominant geclassificeerd landgebruik toekennen aan polygonen referentielaag (Access)
14. Bijwerken van moeilijk te classificeren landgebruik (ArcGIS)
15. Kwaliteitscontrole (ArcGIS)

8.1.2 Aanmaken trainingsset
De kwaliteit van de beeldclassificatie staat of valt met de kwaliteit van de trainingsset. Daarom is het belangrijk om daar voldoende aandacht aan te besteden. Per landgebruik worden telkens, indien mogelijk, 5
representatieve gebieden geselecteerd, bij voorkeur zo goed mogelijk gespreid over de kaart. De spreiding is belangrijk wegens de aanwezigheid van een graduele of lokale verkleuring bij een aantal kaarten.
De geselecteerde gebieden worden vervolgens samengevoegd zodat er per landgebruik een karakteristiek ontstaat. Uit het onderzoek bleek dat meestal de beste resultaten bekomen werden indien de trainingsset geen “vervuilende elementen” bevat zoals perceelsgrenzen, hoogtelijnen, toponiemen, sterke
verkleuringen,…
Wanneer de kleuren van de verschillende kaarten binnen een zelfde kaartreeks vrij uniform zijn, kan de
trainingsset van een bepaald kaartblad ook voor andere kaartbladen gebruikt worden. Extra tijd investeren in een goede trainingsset kan dus tijd uitsparen doordat niet voor elk kaartblad een nieuwe trainingsset aangemaakt dient te worden. Bovendien kan dan een groter deel van het werk geautomatiseerd worden.

8.1.3 Controle classificatie
Om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de classificatie is het noodzakelijk om het resultaat van de classificatie te toetsen aan het originele kaartmateriaal. De nauwkeurigheid
van de classificatie wordt bepaald door het percentage van de oppervlakte per landgebruik van de origi41

nele kaart waarvan het landgebruik correct wordt geclassificeerd. De betrouwbaarheid is het percentage
van de oppervlakte per geclassificeerd landgebruik dat ook werkelijk dat landgebruik heeft (zie 7.2.4).
De nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid hebben we bepaald aan de hand van een steekproef die gewogen werd aan de hand van het geclassificeerde landgebruik (aantal polygonen van de referentielaag).
Voor RedKad werd een steekproef van 10% van de polygonen van de referentielaag genomen. Uit deze
steekproef bleek dat een steekproefgrootte van 5% volstaat om een goed idee te krijgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Voor de andere kaartreeksen hebben we ons daarom beperkt tot een
steekproefgrootte van 5%.
Procedure om steekproef te bepalen en te controleren
Access
1. Geef elk polygoon van de referentielaag een willekeurig cijfer (nadat de landgebruik is toegewezen).
2. Sorteer de polygonen eerst volgens landgebruik en dan volgens het willekeurige cijfer.
3. Nummer de polygonen met opvolgende nummers van 1 tot 200. Dit komt overeen met het opsplitsen
in steekproeven van elk ca 0,5% van het aantal polygonen.
• Wanneer groep 200 bereikt wordt herbegint de nummering vanaf 1
• Begin bij elk landgebruik vanaf 1
ArcGIS
4. Gebruik de originele kaartreeks als achtergrond
5. Open de referentielaag en geeft het geclassificeerde landgebruik een aangepaste legende zodat de
originele kaartreeks in de achtergrond zichtbaar is.
6. Selecteer alle polygonen van controlegroep 1 tot 10 (5%) of 1 tot 20 (10%)
7. Activeer de selectiemethode “remove from current selection”
8. Zoom in op de eerste geselecteerde polygoon
9. Zoom uit naar schaal 1:2.500
10. Indien fout geclassificeerd, voeg het correcte landgebruik toe in een apart veld.5
11. Verwijder de polygoon uit de selectie
12. Verwijder alle zichtbare, geselecteerde polygonen uit de selectie waarvan het geclassificeerde landgebruik correct is.
13. Herhaal stappen 8 tot 12 zolang er polygonen geselecteerd zijn.
Access
14. De gegevens van de steekproef zijn klaar voor analyse.

8.2

Gereduceerd kadaster (1850)

8.2.1 Classificatie
De kaarten van het gereduceerd kadaster lenen zich zeer goed voor beeldclassificatie. Op deze kaart
hebben de meeste vormen van landgebruik immers een unieke kleur en het aantal verschillende kleuren
is beperkt. Eventuele verkleuringen door de veroudering van de kaarten of vlekken ten gevolge van het
gebruik kunnen lokaal de nauwkeurigheid van de classificatie beïnvloeden.
Wanneer we het ruwe beeld na classificatie (Figuur 15-58) vergelijken met het originele beeld (Figuur
15-1) dan lijkt er een vrij goede overeenkomst te zijn qua landgebruik op perceelsniveau. Hierbij houden
we geen rekening met de ruis. In een tweede fase zullen we proberen om deze ruis uit het beeld te halen.
Op het eerste zicht zijn de belangrijkste misclassificaties vooral moeras en gebouw. Een belangrijk deel
van de graslanden en water(lopen) wordt als moeras geclassificeerd en de toponiemen als gebouw.
Struweel kan niet onderscheiden worden omdat dit een geelgroen vlekkenpatroon heeft. Heide wordt
eveneens vrij moeilijk onderscheiden omdat dit een grijsroos vlekkenpatroon heeft.
Om de ruis uit dit ruwe beeld te halen blijkt een majority-filter goede resultaten te geven (Knol 2003). Een
majority-filter houdt in dat gekeken wordt wat de dominante pixel waarde is in een grid rondom een bepaalde pixel. Wanneer we een 3x3 grid gebruiken dan bepalen we welk landgebruik in de 9 pixels het
meest frequent voorkomt. Stel dat in een bepaalde 3x3 grid 7 pixels als akker en 2 als heide geclassificeerd worden. Akker is in dit geval duidelijk het dominante landgebruik. Dus zal de centrale pixel de
waarde akker krijgen. Stel dat in het ruwe beeld 4 pixels als grasland, 3 als bos en 2 als water geclassificeerd zijn. In dit geval komt grasland het meest frequent voor. Dus de centrale pixel zal de waarde van

5

Dit laat toe om te controleren of er bepaalde systematische fouten in de classificatie voorkomen. Dit kan ook een idee geven van
de impact van de misclassificatie op de ecologische interpretatie. Bijv. de impact van tuin als gebouw classificeren is vanuit ecologisch opzicht kleiner dan bos als akker classificeren.
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grasland krijgen, niettegenstaande dat minder dan de helft van de pixels als grasland geclassificeerd
waren.
We kregen de beste resultaten door 3 maal een majority-filter te gebruiken telkens met een 7x7 grid. Uit
Figuur 15-59 blijkt dat de ruis volledig uit het beeld verdwenen is. Hier en daar blijven er echter wel een
aantal grote vlekken foutief geclassificeerd landgebruik over.
Vooraleer het geclassificeerde landgebruik kan toegekend worden aan de referentielaag is het nodig om
eerst de referentielaag waar nodig verder op te splitsen. Het gereduceerd kadaster vormt hier echter een
uitzondering op. De perceelsgrenzen van het gereduceerd kadaster zijn immers reeds toegevoegd aan
de referentielaag. Voor alle andere kaartreeksen zal het echter wel nodig zijn om eerst de volledige referentielaag te vergelijken met de kaartreeks en waar nodig de polygonen van de referentielaag te splitsen.
De volgende stap is het toekennen van het geclassificeerde landgebruik als attribuutwaarde aan de polygonen van de referentielaag. Hiervoor wordt het geclassificeerde beeld omgezet van rasterformaat naar
vectorformaat. Wanneer het originele beeld gegeorefereerd is, wordt deze georeferentie doorgegeven
aan de afgeleide beelden en ook mee omgezet naar vectorformaat. Er kan dus zonder problemen een
overlay (intersect) uitgevoerd worden tussen het geclassificeerde beeld in vectorformaat en de referentielaag. Het resultaat van deze overlay is een kaartlaag met zowel de grenzen van de referentielaag als de
grenzen van het geclassificeerde landgebruik. De volgende stap is het berekenen van de oppervlakte van
deze polygonen.
De tabel met attribuutwaarden van de overlaykaart omvat dan de volgende velden: nummer van de overeenkomstige polygoon uit de referentielaag, het geclassificeerde landgebruik en de oppervlakte. Deze
gegevens worden vervolgens geïmporteerd in de geodatabank. Met behulp van de geodatabank wordt
voor elk polygoon van de referentielaag bepaald welke vormen van geclassificeerd landgebruik voorkomen en wat hun aandeel qua oppervlakte in de polygoon is. Op basis van deze informatie kan bepaald
worden welke het dominante geclassificeerde landgebruik per polygoon is. Dit is het geclassificeerde
landgebruik dat het grootste deel van een polygoon van de referentielaag inneemt. Het dominant geclassificeerde landgebruik wordt vervolgens aan de polygonen van de referentielaag als attribuutwaarde toegekend.
Op dit ogenblik omvat de referentielaag de volgende attribuutwaarden: uniek nummer per polygoon, kadastraal nummer (KADVEC), oppervlakte van de polygonen en dominant geclassificeerd landgebruik van
het gereduceerd kadaster.
Het resultaat van deze toewijzing wordt in Figuur 15-60 weergegeven. Hierbij valt op dat een belangrijk
deel van de vervuilende elementen verdwenen zijn. Tenminste wanneer het vervuilende element zelf niet
al te groot is in verhouding met de polygonen van de referentielaag op die plaats. Met vervuilende elementen bedoelen we elementen die geen informatie geven over het landgebruik zoals bijv. toponiemen
en perceelsgrenzen maar ook vervuilende elementen in de letterlijke zin van het woord zoals vlekken en
verkleuringen.
Het toponiem bijvoorbeeld “Vrieselhof” is grotendeels verdwenen maar het toponiem “Oeleghem” laat
duidelijk sporen na. Wanneer landgebruik met een vlekkenpatroon weergegeven werd (struweel, heide)
verdwijnt dit vlekkenpatroon grotendeels in de referentielaag. Aan dergelijke gebieden (vervuilende elementen, vlekkenpatronen) dient dus de nodige aandacht te worden besteed bij de manuele controle.
Figuur 15-63 tot Figuur 15-65 geven een detailbeeld voor de omgeving van het “Vrieselhof” weer voor alle
bovenstaande stappen.

8.2.2 Controle classificatie
Figuur 8-1 geeft de nauwkeurigheid van de classificatie van RedKad weer. De globale nauwkeurigheid
bedraagt volgens de steekproef 86,8% van de oppervlakte. Van de percelen die op RedKad als moeras,
akker, bos of tuin worden weergegeven, is minstens 90% van de oppervlakte correct toegewezen aan de
referentielaag. Water en struweel worden steeds verkeerd weergegeven. Dit kan verklaard worden doordat waterlopen en randen van watervlakken meestal als moeras geclassificeerd worden. Enkel het midden van een watervlak wordt effectief als water geclassificeerd. Doordat de rand van de watervlakken
meestal een grotere oppervlakte innemen dan de kern worden deze meestal als moeras toegewezen aan
de referentielaag. De systematische fout voor struweel wordt veroorzaakt doordat struweel niet kon onderscheiden worden bij de classificatie. De vrij lage nauwkeurigheid (25%) van de klasse heide kan verklaard worden doordat heide als een vlekkenpatroon wordt weergegeven op RedKad.
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Nauwkeurigheid (oppervlakte)
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Figuur 8-1. Relatieve oppervlakte landgebruik volgens RedKad (1850) die correct toegewezen
wordt aan de referentielaag in functie van de steekproefgrootte
Figuur 8-2 geeft de type II nauwkeurigheid weer. Dit is de relatieve oppervlakte van het aan de referentielaag toegewezen landgebruik dat overeenkomt met het landgebruik volgens RedKad. De globale nauwkeurigheid bedraagt uiteraard ook 86,8% van de oppervlakte. Wanneer we naar de verschillende vormen
van landgebruik kijken, zien we een aantal opvallende zaken. Ten eerste zijn er een aantal vormen van
landgebruik die zowel een hoge type I als een hoge type II nauwkeurigheid hebben. Het betreft akkers,
bossen en tuinen. Ten tweede zijn er een aantal vormen van landgebruik die weliswaar een hoge type I
nauwkeurigheid hebben maar een lage type II nauwkeurigheid. Het betreft gebouwen maar vrij extreem
moerassen. Dit houdt in dat wanneer een perceel op RedKad als moeras ingekleurd is dat het ook effectief als moeras toegewezen wordt aan de referentielaag. Maar daarnaast zijn er ook heel wat percelen die
als moeras aan de referentielaag worden toegewezen Hoewel ze volgens RedKad een ander landgebruik
hebben. Dit resulteert in een overschatting van de oppervlakte gebouwen en moerassen in de referentielaag. Een vierde mogelijkheid is een lage type I nauwkeurigheid gecombineerd met een hoge type II
nauwkeurigheid. Dit is het geval voor heide. Wanneer een perceel als heide wordt toegewezen aan de
referentielaag is er 70% kans dat het perceel volgens RedKad effectief heide is. Maar slechts 25% van de
heide volgens RedKad wordt correct aan de referentielaag toegewezen. Dit resulteert in een onderschatting oppervlakte heide door de referentielaag. Tenslotte is er nog grasland dat een redelijke type I nauwkeurigheid (66%) combineert met een vrij goede type II nauwkeurigheid (87%).
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Figuur 8-2. Relatieve oppervlakte aan de referentielaag toegewezen landgebruik dat overeenkomt
met het landgebruik volgens RedKad (1850)
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Uit Figuur 8-1 en Figuur 8-2 blijkt tevens dat de grafieken van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
beginnen af te vlakken vanaf een steekproefgrootte van 5% van het aantal polygonen. Daarom zullen we
voor de andere kaartreeksen slechts een steekproefgrootte van 5% controleren.
Tabel 8-1 geeft als kruistabel het percentage van de totale oppervlakte weer i.f.v. het werkelijke en geclassificeerde landgebruik. De groene cellen bevatten de oppervlakte waarvan het landgebruik correct
werd geclassificeerd. De rode cellen bevatten de 5 belangrijkste misclassificaties qua percentage van de
totale oppervlakte. De volgende voorbeelden verduidelijken de interpretatie van deze tabel. Uit de tabel
kunnen we afleiden dat 47,8% van de totale oppervlakte in werkelijkheid uit akkers bestaat. 46,6% van de
totale oppervlakte bestaat uit akkers die effectief als akker werden geclassificeerd. De nauwkeurigheid
voor de classificatie van akkers bedraagt daarom 97,4%. 46,7% van de totale oppervlakte werd als akker
geclassificeerd. De betrouwbaarheid van wat als akker geclassificeerd wordt, bedraagt 99,8%.
Tabel 8-1. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). KADVEC als
referentielaag.
Akker
Gebouw
Tuin
Bos
Struweel
Grasland
Heide
Moeras
Water
Totaal
Nauwk.

Akker Gebouw Tuin
46,6%
0,0% 0,0%
0,2%
0,5% 0,3%
0,0%
0,0% 4,2%
0,2%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,2%
0,0% 0,0%
0,6%
0,0% 0,2%
47,8%
0,6% 4,6%
97,4%
80,0% 90,2%

Bos
Struweel Grasland Heide Moeras Water Totaal Betrouwb.
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 46,7%
99,8%
0,8%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
27,0%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
99,2%
4,2%
24,8%
2,4%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 27,4%
90,7%
0,0%
0,0%
10,1% 1,6%
0,0% 0,0% 11,7%
86,5%
0,0%
0,0%
0,0% 0,5%
0,0% 0,0%
70,2%
0,8%
0,6%
0,0%
5,1% 0,0%
0,0% 0,9%
0,5%
7,5%
86,8%
26,3%
2,4%
15,2% 2,1%
0,0% 0,9% 100,0%
94,4%
0,0%
66,4% 24,6% 100,0% 0,0% 86,8%

Wanneer we naar de belangrijkste misclassificatie kijken dan springen de polygonen die als moeras geclassificeerd werden maar in werkelijkheid grasland zijn in het oog. 5,1% van de totale oppervlakte werd
op deze manier verkeerd geclassificeerd. Wanneer we kijken wat het werkelijke landgebruik is van de
polygonen die als moeras werden geclassificeerd dan blijkt dat hier zeer veel fouten gemaakt worden. De
betrouwbaarheid van moerassen is slechts 0,5%. Door systematisch alle polygonen te controleren die als
moeras geclassificeerd worden, kan de nauwkeurigheid sterk verbeterd worden. De globale nauwkeurigheid stijgt met 7,5% tot 94,3%. Maar belangrijk is dat ook de nauwkeurigheid van grasland en water tot
100% stijgt!
Andere belangrijke misclassificaties zijn struwelen die als bos, en heide die als grasland geclassificeerd
worden. Wanneer deze twee volledig gecorrigeerd kunnen worden stijgt de globale nauwkeurig met 4%.
Deze fouten verbeteren is echter minder evident. In het geval van een systematisch verkeerd toegewezen landgebruik (zoals moeras) is het eenvoudig om al deze polygonen te selecteren en te controleren. In
het geval van de struwelen en heide is de enige efficiënte mogelijkheid om deze landgebruiken op het
zicht op te sporen in RedKad en op deze manier misclassificaties te zoeken en te verbeteren.
Wanneer Top10v als referentielaag gebruikt wordt, zien we gelijkaardige resultaten qua nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid van de classificatie (Tabel 8-2). Bij een vergelijking tussen Tabel 8-1 en Tabel 8-2
blijken er belangrijke verschillen te zijn in het aandeel van de verschillende landgebruiken. De verklaring
hiervoor is de manier waarop de steekproef werd samengesteld. De steekproef bestaat immers uit 5%
van het aantal polygonen. Deze werden willekeurig geselecteerd. Hierdoor is het mogelijk dat toevallig bij
de ene steekproef vooral grote en bij een andere steekproef vooral kleine polygonen geselecteerd werden.
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Tabel 8-2. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). Top10v als
referentielaag.
Akker Bos
Gebouw Grasland Heide Moeras Struweel Tuin
Water
Totaal Betrouwb.
41,9% 0,1%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0% 42,2%
99,2%
Akker
0,1% 32,8%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 33,0%
99,6%
Bos
0,1% 0,1%
1,5%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
88,9%
Gebouw
1,6%
0,0%
9,4% 0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 10,0%
94,1%
Grasland 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 1,3%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
87,4%
Heide
1,5%
0,0% 1,1%
0,0%
5,0% 0,0%
2,1%
0,3%
0,2%
0,3%
23,3%
Moeras
9,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
0,0%
100,0%
Tuin
2,6%
91,6%
Totaal
42,2% 34,1%
1,5%
14,5% 1,9%
2,1%
0,3%
3,1%
0,3% 100,0%
99,3% 96,2% 100,0%
65,2% 68,8% 100,0%
0,0% 82,7%
0,0% 91,6%
Nauwk.

Tabel 8-3. Validatie van het landgebruik na manuele verbetering. Percentage van de totale
oppervlakte van de steekproef i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd
landgebruik (rijen). Top10v als referentielaag.
Akker
49,3%
Akker
0,0%
Bos
0,0%
Gebouw
0,0%
Grasland
0,0%
Heide
0,0%
Moeras
0,0%
Struweel
0,0%
Tuin
0,0%
Water
Totaal
49,3%
100,0%
Nauwk.

Bos
Gebouw Grasland Heide Moeras Struweel Tuin
Water Totaal Betrouwb.
99,8%
0,1%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 49,3%
14,4%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 14,4%
100,0%
0,1%
1,3%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
96,2%
1,4%
0,0%
0,0%
10,6% 0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 11,6%
92,0%
0,0%
0,0%
0,0% 1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
1,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
9,8%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
9,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
6,2%
0,0%
0,0%
100,0%
6,2%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
3,8%
0,0%
100,0%
3,8%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,8%
100,0%
1,8%
98,9%
14,5%
1,3%
10,6% 2,7%
9,8%
6,2%
3,8%
1,8% 100,0%
99,0% 100,0%
100,0% 65,7% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 98,9%

8.2.3 Conclusie
We hebben voor RedKad (1850) een trainingsset voor beeldclassificatie uitgewerkt. Deze trainingsset liet
toe om alle vormen van landgebruik te classificeren met uitzondering van struweel. Met behulp van majority-filters werd de ruis grotendeels uit het ruwe geclassificeerde beeld gehaald. Na het omzetten naar
vectorformaat werd een overlay uitgevoerd met de referentielaag. Aan de hand van deze overlay werd
bepaald wat het dominant geclassificeerde landgebruik per polygoon van de referentielaag is. Dit landgebruik werd aan de polygoon in kwestie toegekend.
Om de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de classificatie te bepalen werd voor 10% van de
polygonen van de referentielaag het geclassificeerde landgebruik vergeleken met het landgebruik volgens RedKad. De globale nauwkeurigheid van de referentielaag bleek 86,8% van de oppervlakte te zijn.
De meeste landgebruiken gaven een aanvaardbare nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid voor moeras was laag zodat best alles wat als moeras geclassificeerd werd, systematisch gecontroleerd dient te worden. Na een systematische controle van de volledige kaartlaag kan een hoge
globale nauwkeurigheid gehaald worden. Deze bedraagt 98,9% t.o.v. 100,0% bij manuele vectorisatie.

8.3

Dépôt de la Guerre 2 (1890)

8.3.1 Classificatie
De kaartreeks DG2 (1890) (Figuur 15-3 en Figuur 15-4) verschilt grondig van RedKad (1850). DG2 geeft
de informatie niet per kadastrale gemeente maar is ingedeeld in een aantal rechthoekige kaartbladen.
Deze kaartreeks bevat daarnaast ook meer gedetailleerde informatie over het landgebruik. Zo wordt er
bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen loof- en naaldbossen terwijl RedKad deze als bos groepeert. Er is tevens een zeer belangrijk verschil in de wijze waarop de verschillende vormen van landgebruik worden weergegeven. Bij RedKad heeft elke vorm van landgebruik een unieke kleur of een vlekkenpatroon van twee kleuren. DG2 gebruikt slechts een beperkt aantal kleuren. Om de verschillende
landgebruiken van elkaar te kunnen onderscheiden wordt een combinatie van kleur en symbolen gebruikt. Loof- en naaldbos hebben bijvoorbeeld een zelfde groene kleur als achtergrond. In de percelen
worden met cirkels of sterren aangegeven of het om resp. loof- of naaldbos gaat.
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De manier waarop de informatie over het landgebruik wordt weergegeven heeft belangrijke gevolgen voor
de mogelijkheden van beeldclassificatie. Beeldclassificatie is gebaseerd op kleurverschillen van de individuele pixels. Hoe groter de kleurverschillen tussen pixels van de te onderscheiden klassen hoe beter het
resultaat kan zijn. Doordat DG2 slechts enkele achtergrondkleuren gebruikt is het minder evident om de
verschillende landgebruiken goed van elkaar te onderscheiden. Beeldclassificatie is namelijk niet in staat
om patronen te onderscheiden. Loof- en naaldbos op het originele beeld worden door beeldclassificatie
gezien als gebieden met groene en zwarte pixels. Ook tussen bijv. akkers en heide is het niet mogelijk
om het onderscheid te maken. Akkers zijn pixels met de papierkleur en zwarte pixels (perceelsgrenzen).
Heide is pixels met de papierkleur en zwarte pixels (perceelsgrenzen en heide symbool).
Om de kans op succes van beeldclassificatie te vergroten, hebben we gepoogd om met behulp van een
aantal filters de kleurverschillen tussen de verschillende landgebruiken artificieel te verhogen. Een filter
die de gemiddelde kleur van de omgeving van een pixel berekend (7x7 grid) bleek meer mogelijkheden te
bieden dan het originele beeld (Figuur 15-75). De gemiddelde kleur van akkers zal vrij dicht bij de papierkleur blijven omdat in akkers meestal geen symbolen staan. Enkel langs de perceelsgrenzen (zwart) zal
de kleur wat donkerder worden. Doordat heide met verschillende zwarte symbolen in de percelen worden
weergegeven zal de gemiddelde kleur meestal donkerder zijn dan de gemiddelde kleur van akkers. Ook
voor waterlopen en watervlakken levert dit een voordeel op. Deze worden als arcering met blauwe lijnen
weergegeven in het originele beeld. De gemiddelde kleur is een lichter, maar egaler blauw.
Na het toepassen van de gemiddelde filter waren we in staat om een trainingsset uit te werken die de
volgende landgebruiken kon onderscheiden: weg, akker, tuin, bos, grasland, heide, moeras en water
(Figuur 15-68). De verschillende bostype (loof-, naald- en hakhout) konden niet onderscheiden worden.
Hoewel de vorm van de symbolen duidelijk verschillend is (cirkels, sterren, punten) is waarschijnlijk de
oppervlakte die de symbolen innemen gelijkaardig. Met als gevolg dat er weinig verschil is tussen de
gemiddelde kleur van de verschillende bostypes.
Bij een visuele evaluatie van het geclassificeerde beeld blijkt dat een belangrijk deel van de akkers als
bos geclassificeerd worden. Daarom werd gepoogd om het origineel beeld eerst via een aantal andere
filters te bewerken alvorens het te classificeren. Naast een gemiddelde filter beschikt ERDAS nog over
een majority, diversiteit en densiteitfilter. Een majority-filter geeft de dominante (meest voorkomende)
kleur weer in de omgeving van een pixel. Dit resulteert in informatieverlies en was in deze situatie niet
bruikbaar. De diversiteit filter geeft weer hoeveel verschillende kleurwaarden in het grid voorkomen. Dit
bleek geen bruikbare resultaten op te leveren voor de classificatie. De densiteitfilter geeft weer hoeveel
pixels in de omgeving van de centrale pixel van de grid dezelfde kleurwaarde hebben. Figuur 15-76 laat
zien wat het effect is van deze filter op het originele beeld. Een 7x7 densiteitfilter gevolgd door een 7x7
gemiddelde filter bleek gemengde resultaten op te leveren. De meeste landgebruiken worden slecht tot
niet onderscheiden. Maar akkers vormen hierop een uitzondering. De akkers konden in vergelijking met
de classificatie na een gemiddelde filter beter onderscheiden worden. In het centrum van akkerpercelen
staan meestal symbolen of vervuilende elementen. Daardoor is de kleur van pixels meestal vrij constant
met een hoge densiteit als gevolg. Bij het andere landgebruik verandert de kleur veel sterker met een
lage densiteit als gevolg.
Op basis van de visuele interpretatie van de kwaliteit van beide classificatiemethoden werd besloten om
het beste van beide te gebruiken. Eerst werd het dominante landgebruik van methode A (gemiddelde
filter) aan de referentielaag toegekend. Vervolgens werd het aandeel van het dominante landgebruik
volgens methode A vergeleken met het aandeel van akkers volgens methode B (densiteit en gemiddelde
filter). Met aandeel bedoelen we hier het deel van de oppervlakte van een polygoon van de referentielaag
dat door een bepaald geclassificeerd landgebruik wordt ingenomen. Was het aandeel akker volgens methode B hoger dan het aandeel van het dominante landgebruik volgens methode A dan werd de klasse
akker aan de polygoon van de referentielaag toegewezen. Figuur 15-72 geeft het resultaat van het toewijzen van het landgebruik weer.
Figuur 15-77 tot Figuur 15-83 geven voor alle stappen van het classificatieproces een detail van de omgeving van het Vrieselhof weer.

8.3.2 Controle classificatie
De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de classificatie werden beoordeeld op basis van de manuele
controle van een steekproef. Dit was een naar geclassificeerd landgebruik gestratificeerde steekproef die
ca 5% van de polygonen van de referentielaag omvatte.

47

In Figuur 8-3 geven we de globale nauwkeurigheid en de nauwkeurigheid per landgebruik weer i.f.v. de
steekproefgrootte. De globale nauwkeurigheid blijkt vrij laag te zijn, namelijk 62%. De nauwkeurigheid per
landgebruik verschilt sterk van landgebruik tot landgebruik. Enkel bos heeft een aanvaardbare nauwkeurigheid (94%). Dit houdt in dat de meeste bossen volgens DG2 ook effectief als bos worden toegewezen
aan de referentielaag. De lage nauwkeurigheid van de andere klassen wijst op belangrijke misclassificaties. Bij het controleren van de steekproef kregen we de indruk dat deze misclassificaties niet enkel het
gevolg zijn van een minder geslaagde beeldclassificatie. De misclassificaties worden ook voor een belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in geometrie tussen DG2 en de referentielaag. Hoewel DG2 zo
goed mogelijk gegeorefereerd werd zijn er lokaal verschillen die meer dan 20 m kunnen bedragen. Wanneer dan in de buurt van een grens tussen twee landgebruikvormen de referentielaag uit relatief kleine
polygonen (smaller dan 20 m) bestaat is de kans op misclassificatie groot. De fout wordt dus noch door
de beeldclassificatie noch door het toewijzen aan de referentielaag veroorzaakt maar door een verschil in
locatie tussen DG2 en de referentielaag.
100%

Nauwkeurigheid (oppervlakte)

90%
80%

Weg

70%

Akker
Tuin

60%

Bos
50%

Park

40%

Grasland

30%

Heide
Moeras

20%

Water
10%

Totaal

0%
0%

1%
2%
3%
4%
Steekproefgrootte (aantal polygonen)

5%

Figuur 8-3. Relatieve oppervlakte landgebruik volgens DG2 (1890) die correct toegewezen wordt
aan de referentielaag in functie van de steekproefgrootte
Figuur 8-4 geeft de globale betrouwbaarheid en de betrouwbaarheid per landgebruik weer. We zien duidelijke verschillen met de nauwkeurigheid. Akkers, tuinen en grasland worden betrouwbaar geclassificeerd (>=95%). De nauwkeurigheid van de classificatie van deze landgebruiken schommelt tussen 34 en
64%. In de praktijk betekent dit dat we met beeldclassificatie een deel van deze landgebruiken kunnen
classificeren.
Bos heeft weliswaar een hoge nauwkeurigheid maar de betrouwbaarheid bedraagt slechts 46%. Concreet betekent dit dat er een overschatting van de oppervlakte bos gebeurt. Wat op DG2 als bos wordt
weergegeven, wordt bijna altijd als bos geclassificeerd. Maar ook heel wat andere landgebruiken worden
als bos geclassificeerd.
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Figuur 8-4 Relatieve oppervlakte aan de referentielaag toegewezen landgebruik dat overeenkomt
met het landgebruik volgens DG2 (1890)
Tabel 8-4 geeft een overzicht van het percentage van de totale oppervlakte i.f.v. het werkelijke landgebruik (DG2) en het geclassificeerde landgebruik (referentielaag). De cellen met een groene achtergrond
geven het percentage van de totale oppervlakte weer dat correct geclassificeerd is. De cellen met een
rode achtergrond geven de 5 belangrijkste misclassificaties weer. 4 van deze cellen zijn akkers, graslanden, parken en wegen die als bos geclassificeerd worden. Maar liefst 22% van de totale oppervlakte zijn
akkers die echter als bos geclassificeerd worden. Om een aanvaardbare globale betrouwbaarheid te
bekomen is het dan ook nodig om alle als bos geclassificeerde polygonen manueel te controleren. Het
betreft evenwel maar liefst 59% van de totale oppervlakte. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of
beeldclassificatie in dit geval wel een efficiënte methode is om het landgebruik te classificeren.
Beeldclassificatie is echter wel goed bruikbaar om een gedeelte van DG2 te classificeren. De classificatie
van akkers, tuinen en graslanden heeft immers een aanvaardbare betrouwbaarheid. Men zou de classificatie van deze drie landgebruiken kunnen behouden en de rest manueel digitaliseren. Op deze manier
kan 31% van de oppervlakte automatisch geclassificeerd worden met een globale betrouwbaarheid van
96%.
Tabel 8-4. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). KADVEC als
referentielaag.
Weg
3,3%
Weg
0,0%
Akker
0,0%
Tuin
1,0%
Bos
Park
Grasland 0,0%
0,0%
Heide
0,0%
Moeras
0,0%
Water
Totaal
4,4%
76,5%
Nauwk.

Akker Tuin Bos
Park Grasland Heide Moeras Water Totaal Betrouwb.
52,6%
0,2% 2,4% 0,0% 0,0%
0,1% 0,0%
0,2% 0,1%
6,3%
17,0% 0,0% 0,7% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 17,7%
96,1%
97,9%
0,0% 1,8% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
1,8%
46,4%
21,9% 0,8% 27,5% 1,6%
6,1% 0,0%
0,0% 0,3% 59,2%
95,5%
0,0% 0,0% 0,5% 0,0%
10,8% 0,0%
0,0% 0,0% 11,4%
0,0%
0,4% 0,0% 0,1% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,5%
51,5%
0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,7% 0,3%
1,3%
0,0% 0,0% 0,3% 0,0%
0,0% 0,5%
0,0% 1,0%
53,0%
1,8%
62,0%
39,7% 5,2% 29,1% 1,6%
17,0% 0,5%
0,9% 1,6% 100,0%
42,7% 34,2% 94,4% 0,0%
63,7% 0,0% 74,2% 59,1% 62,0%

Uit Tabel 8-5 blijkt dat het gebruik van Top10v gelijkaardige resultaten geeft qua validatie. Ditmaal is de
klasse ‘park’ niet onderscheiden. Deze klasse komt niet voor in de legende maar kan afgeleid worden uit
het samen voorkomen van grasland en tuinen met een bepaalde onderlinge samenhang. Dit illustreert
dat het belangrijk is om de operator duidelijk te instrueren welke klassen hij dient te onderscheiden. Na
manuele verbetering is de globale nauwkeurigheid zeer goed (Tabel 8-6).
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Tabel 8-5. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). Top10v als
referentielaag.

Akker
Bos
Grasland
Heide
Moeras
Tuin
Water
Weg
Totaal
Nauwk.

Akker
26,3%
13,8%
0,0%
0,6%
0,2%
0,0%
0,2%
0,2%
41,3%
63,7%

Bos
Grasland Heide Moeras Tuin Water Weg
Totaal Betrouwb.
0,0%
0,0% 1,1%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 27,4%
96,0%
55,3%
24,2%
4,6% 0,0%
0,0% 1,2%
0,0%
0,0% 43,8%
0,0%
14,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 14,0%
100,0%
0,0%
0,0% 2,3%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
79,6%
2,9%
0,3%
0,6% 0,0%
3,7% 0,0%
0,0%
0,0%
78,4%
4,7%
100,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 1,9%
0,0%
0,0%
1,9%
0,2%
0,6% 0,0%
0,0% 0,3%
1,0%
0,0%
43,0%
2,4%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 2,5%
0,0%
0,1%
4,6%
2,9%
73,6%
24,7%
19,7% 3,4%
3,7% 6,0%
1,0%
0,1% 100,0%
98,0%
70,8% 67,5% 100,0% 31,9% 100,0% 100,0% 73,6%

Tabel 8-6. Validatie van het landgebruik na manuele verbetering. Percentage van de totale
oppervlakte van de steekproef i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd
landgebruik (rijen). Top10v als referentielaag.

Akker Bos
Grasland Heide Moeras Tuin Water Weg
Totaal Betrouwb.
41,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 41,7%
100,0%
Akker
0,3% 19,7%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 20,0%
98,5%
Bos
0,0%
11,4%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 11,4%
100,0%
Grasland 0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
1,7%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
96,6%
Heide
1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,7% 0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Moeras
5,7%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 4,3%
0,0%
0,0%
98,1%
Tuin
4,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 14,4%
0,0% 14,4%
99,8%
Water
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,2%
49,5%
Weg
0,4%
99,3%
11,6%
1,7%
5,7% 4,3% 14,4%
0,2% 100,0%
Totaal
42,2% 19,8%
98,9% 100,0%
98,3% 100,0% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% 99,3%
Nauwk.

8.3.3 Conclusie
Beeldclassificatie levert bij deze kaartreeks minder goede resultaten. Hierbij spelen twee factoren een
belangrijke rol. Ten eerste worden de meeste landgebruiken door symbolen en niet door unieke kleuren
van elkaar onderscheiden. Hierdoor is het minder eenvoudig om de landgebruiken duidelijk van elkaar te
onderscheiden. Daarnaast spelen ook lokale geometrische verschillen tussen DG2 en de referentielaag
een belangrijke rol. Dit heeft als gevolg dat lokaal het landgebruik door de beeldclassificatie weliswaar
correct geclassificeerd word maar aan de verkeerde polygoon toegewezen. Deze fouten kunnen mogelijk
beperkt worden door lokaal de geometrie met behulp van rubbersheeting te verbeteren.
De globale nauwkeurigheid van de classificatie is laag (62% à 74%). Deze classificatie is dus niet bruikbaar om de evolutie van het landgebruik te bepalen zonder de classificatie voldoende te controleren en te
corrigeren. Verschillende landgebruiken worden verkeerdelijk als bos geclassificeerd. Zo is 22% van de
totale oppervlakte in werkelijkheid akker maar toch als bos geclassificeerd.
Niettegenstaande een aantal belangrijke misclassificaties biedt beeldclassificatie toch een aantal mogelijkheden om het digitaliseren van het landgebruik deels te automatiseren. De geclassificeerde landgebruiken akker, grasland en tuin hebben een aanvaardbare betrouwbaarheid (>95%). Men kan dus dit
landgebruik automatisch classificeren en de rest manueel. Op die manier kon in het studiegebied 32%
van de totale oppervlakte met een betrouwbaarheid van 96% automatisch toegewezen worden.

8.4

Dépôt de la Guerre 3 (1920)

8.4.1 Classificatie
Dépôt de la Guerre 3 (DG3, 1920) is een topografische kaart in de stijl van DG2 (1890). De legende van
DG3 is een aangepaste versie van de legende van DG2. Een belangrijk verschil tussen beide legendes is
dat die van DG3 nog meer gebruik maakt van symbolen en minder van verschillende kleuren. Het kleurgebruik beperkt zich tot 4 kleuren. Zwart voor de symbolen en de meeste teksten. Groen als achtergrond
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voor bossen. Blauw voor watergerelateerde objecten (waterlopen, namen van waterlopen, ...). Oranjerood voor hoofdwegen en hoogtelijnen (Figuur 15-4 en Figuur 15-5).
In een poging deze kaartreeks zo goed mogelijk te classificeren, hebben we het originele beeld vooraf op
verschillende manieren bewerkt en vervolgens geclassificeerd. We hebben dezelfde combinaties geprobeerd als bij DG2 (zie 8.3.1). We verkregen de beste resultaten wanneer we het origineel vooraf bewerkten door er twee maal een 7x7 gemiddelde filter over te laten lopen. Uiteindelijk konden we slechts een
beperkt aantal klassen van landgebruik classificeren: akker, bos, grasland, water en hoogtelijnen. De
hoogtelijnen werden als aparte klasse geclassificeerd omdat dit minder vervuiling in het geclassificeerde
beeld gaf.
Het onderscheid tussen akker, tuin, boomgaard, grasland en heide wordt aangegeven door bepaalde
symbolen in de percelen weer te geven. De achtergrondkleur van al deze landgebruiken is de papierkleur. Akkers hebben geen extra symbool. Tuinen en boomgaarden worden aangeduid door een enkel
symbool centraal in het perceel (resp. een punt en een cirkel). Voor grasland en heide worden er meerdere symbolen per perceel weergegeven (resp. verticale streepjes en struikachtige symbolen). De perceelsgrenzen worden in dezelfde kleur als de symbolen weergegeven. Dit heeft als gevolg dat de perceelsgrenzen van deze landgebruiken meestal als grasland worden geclassificeerd.
Vestingen, in dit geval het fort van Oelegem, worden als een witte vlek weergegeven en kunnen enkel
aan de hand van het toponiem geïdentificeerd worden. Qua classificatie resulteren ze deels in grasland
(toponiem en grenzen) en deels in akker.
Bij het bepalen van het dominant landgebruik per polygoon van de referentielaag werd er geen rekening
gehouden met de delen die als hoogtelijn geclassificeerd werden. Figuur 15-84 t.e.m. Figuur 15-93 geven
een overzicht van de evolutie van origineel beeld tot het toekennen van het geclassificeerd landgebruik
aan de referentielaag.

8.4.2 Controle landgebruik
De kwaliteit van de beeldclassificatie werd gecontroleerd aan de hand van een steekproef van ca. 5%
van het aantal polygonen van de referentielaag. Figuur 8-5 geeft een overzicht van de nauwkeurigheid
per landgebruik in functie van de steekproefgrootte. De globale nauwkeurigheid bedraagt 61% van de
oppervlakte. Enkel grasland (86%) en bos (73%) halen een redelijke nauwkeurigheid. Tuin, boomgaard,
heide en moeras konden niet onderscheiden worden en halen bijgevolg een nauwkeurigheid van 0%.
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Figuur 8-5. Relatieve oppervlakte landgebruik volgens DG3 (1920) die correct toegewezen wordt
aan de referentielaag in functie van de steekproefgrootte
Figuur 8-6 geeft de globale betrouwbaarheid en de betrouwbaarheid per landgebruik i.f.v. de steekproefgrootte weer. Opvallend hierbij is dat akker (97%) en bos (92%) een hoge betrouwbaarheid hebben. Dit
kunnen we verklaren doordat dit duidelijk te onderscheiden landgebruiken zijn. Beide hebben immers een
vrij uniforme ‘gemiddelde’ kleur (kleur van de pixels na twee 7x7 gemiddelde filters). De akkers hebben
uitsluitend de papierkleur. Doordat akkers een vrij uniforme kleur hebben zal de ‘gemiddelde’ kleur eveneens zeer uniform zijn en weinig verschillen met de originele kleur. De andere landgebruiken met de pa51

pierkleur als achtergrond zullen door de symbolen in de percelen wat donkerder worden qua kleur. De
dichtheid van de symbolen kan nogal sterk variëren zodat het ‘gemiddelde’ kleur eveneens sterk kan
variëren. De variantie is zo groot dat het niet eenvoudig is om de verschillende landgebruiken van elkaar
te onderscheiden. In het geval van bossen (groen met zwarte symbolen) zal de ‘gemiddelde’ kleur een
iets donkerder groen zijn in vergelijking met de achtergrondkleur van de bossen. Deze ‘gemiddelde’ kleur
kan ook vrij sterk variëren maar dat speelt in dit geval minder een rol. De globale tint blijft immers groen
en deze kleur wordt exclusief voor bossen gebruikt zodat de classificatie vrij weinig problemen geeft.
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Figuur 8-6. Relatieve oppervlakte aan de referentielaag toegewezen landgebruik dat overeenkomt
met het landgebruik volgens DG3 (1920)
In Tabel 8-7 geven we het percentage van de totale oppervlakte van de steekproef i.f.v. het werkelijke en
het geclassificeerde landgebruik. De cellen langs de diagonaal met een groene achtergrond geven het
percentage van de totale oppervlakte weer dat correct geclassificeerd werd. De cellen met rode achtergrond geeft de belangrijkste misclassificaties weer. De belangrijkste misclassificatie is met 17% akkers
die als grasland geclassificeerd worden. Het betreft meestal kleine polygonen die gelegen zijn bij perceelsgrenzen van akkers. De perceelsgrenzen werden meestal als grasland geclassificeerd. In het totaal
is overigens 33% van de totale oppervlakte verkeerdelijk als grasland geclassificeerd. De oorzaak hiervan
is het gebruik van weinig achtergrondkleuren en verschillende symbolen. De meeste gebieden met een
papierkleur als achtergrond en een zeker aantal symbolen worden als grasland herkend door de classificatie.
Tabel 8-7. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). KADVEC als
referentielaag.
Weg
Akker
Tuin
Vesting
Boomgaard
Bos
Grasland
Heide
Moeras
Water
Totaal
Nauwk.

Weg
0,0%
0,0%
0,4%
1,5%
0,1%
1,9%
0,0%

Akker
0,7%
24,8%
0,1%
17,1%
0,5%
43,2%
57,4%

Tuin Vesting Boomgaard Bos
Grasland Heide Moeras Water Totaal Betrouwb.
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
1,0% 0,0%
0,0% 0,0%
1,7%
96,9%
0,0%
0,5%
0,0% 0,0%
0,3% 0,0%
0,0% 0,0% 25,6%
92,0%
0,5%
0,0%
0,1% 25,5%
0,0% 0,2%
0,0% 0,9% 27,7%
21,1%
1,3%
0,1%
1,8% 8,5%
8,7% 0,6%
0,0% 2,0% 41,5%
52,2%
0,0%
0,0%
0,0% 0,9%
0,1% 0,0%
0,1% 1,8%
3,5%
60,9%
0,3%
0,7%
1,9% 34,9%
10,1% 0,7%
0,1% 4,7% 100,0%
0,0%
0,0%
0,0% 73,1%
86,2% 0,0%
0,0% 38,8% 60,9%

Wanneer Top10v als referentielaag gebruikt wordt, blijken vooral bos en akker betrouwbaar te worden
geclassificeerd (Tabel 8-8). Bos wordt bovendien ook zeer nauwkeurig geclassificeerd zodat het mogelijk
is om de bossen volledig automatisch te classificeren. Na een manuele verbetering van het landgebruik
kunnen alle klassen onderscheiden worden en wordt het landgebruik accuraat geclassificeerd (Tabel
8-9).
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Tabel 8-8. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). Top10v als
referentielaag.

Akker
Bos
Gras/heide
Onbekend
Water
Totaal
Nauwk.

Akker
26,9%
0,2%
17,7%
0,0%
1,7%
46,5%
57,8%

Bos
Gras/heide Water Totaal Betrouwb.
0,0%
0,0%
0,0% 26,9%
100,0%
38,5%
0,0%
0,0% 38,6%
99,5%
0,4%
12,5%
0,0% 30,6%
40,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,2%
4,1%
3,8%
78,0%
38,8%
14,5%
0,2% 100,0%
99,0%
86,5% 100,0% 78,0%

Tabel 8-9. Validatie van het landgebruik na manuele verbetering. Percentage van de totale
oppervlakte van de steekproef i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd
landgebruik (rijen). Top10v als referentielaag.
Akker
Begraafplaats
Boomgaard
Bos
Grasland
Heide
Tuin
Water
Totaal
Nauwk.

Akker Begraafplaats Boomgaard
41,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,45%
0,00%
0,00%
0,00%
2,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,15%
0,00%
0,00%
41,52%
0,45%
2,29%
99,26%
100,00%
100,00%

Bos
Grasland Heide Tuin
Water
Totaal Betrouwb.
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00% 41,21%
100,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,45%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
2,29%
25,32%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00% 25,32%
100,00%
0,00%
12,25% 0,25%
0,00%
0,00% 12,66%
96,75%
0,00%
0,00% 3,61%
0,00%
0,00%
100,00%
3,61%
0,00%
0,00% 0,00%
2,61%
0,00%
100,00%
2,61%
0,07%
0,23% 0,00%
0,00% 11,41% 11,86%
96,27%
99,15%
25,39%
12,48% 3,86%
2,61% 11,41% 100,00%
99,72%
98,19% 93,54% 100,00% 100,00% 99,15%

8.4.3 Conclusie
De legende DG3 (1920) is op een gelijkaardige manier opgebouwd als die van DG2 (1890). Het verschil
tussen heel wat vormen van landgebruik wordt eerder gemaakt door verschillende symbolen dan door
verschillende kleuren. Het gevolg hiervan is dat het niet mogelijk was om alle vormen van landgebruik
met behulp van beeldclassificatie te onderscheiden.
Na het toepassen van twee opeenvolgende gemiddelde filters met 7x7 grid was het mogelijk om de volgende groepen van landgebruik te onderscheiden: weg, akker, bos, grasland en water.
De globale betrouwbaarheid van de classificatie bedraagt 61%. Enkel akker en bos worden met een hoge
betrouwbaarheid van resp. 97% en 92% geclassificeerd. Een volledige automatische classificatie op basis van beeldclassificatie is bijgevolg niet haalbaar. Beeldclassificatie is echter wel bruikbaar om akker en
bos te classificeren. De akkers hebben evenwel een lage nauwkeurigheid. Dit houdt in dat slechts een
deel van de akkers automatisch te classificeren is. Op die manier kon voor het studiegebied 53% van de
totale oppervlakte met een betrouwbaarheid van 94% automatisch geclassificeerd worden.

8.5

Militair Geografisch Instituut (1960)

8.5.1 Classificatie
Net zoals DG2 (1890) en DG3 (1920) is de legende van MGI (1960) gebaseerd op een combinatie van
achtergrondkleuren en symbolen. Enkel op basis van kleuren zijn de volgende groepen te onderscheiden:
bos (groen), boomgaard (lichtgroen), water (blauw), wegen (rood) en open terrein (wit). Figuur 15-7 en
Figuur 15-8 geven een overzicht en detail van het originele beeld.
Daarnaast zijn er ook nog een aantal belangrijke verschillen met DG2 en DG3. De kaartreeks MGI kon
iets beter gegeorefereerd worden aan KADVEC (2000) in vergelijking met DG2 en DG3. De gemiddelde
afwijking (± standaard afwijking) bedraagt 9 m (± 5 m). Bij DG2 en DG3 bedraagt deze 12 m (± 7 m). De
afwijking van de referentiepunten van MGI ligt bij de meeste punten lager dan 14 m (9 + 5). Bij DG2 en
DG3 is de afwijking meestal kleiner dan 19 m (12+7). Een verschil van 5 m kan in een aantal gevallen tot
een betere classificatie leiden. Eén van de bronnen van misclassificatie is immers het verschil in geometrie tussen de kaartreeks in kwestie en de referentielaag. Hoe kleiner het verschil in geometrie, hoe kleiner de kans dat de informatie van de beeldclassificatie aan de verkeerde polygoon wordt toegekend.
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De kaartreeks MGI heeft echter ook een nadeel. Deze kaartreeks heeft een beduidend hogere m/pixel
resolutie. Een pixel van DG2 of DG3 komt overeen met een vierkant van ca 2 x 2 m. Voor de pixels van
MGI is dit 3 x 3 m. De vermoedelijke oorzaak hiervan is dat de kaarten gescand werden in een periode
dat de toenmalige computers nog niet vlot overweg konden met zeer grote bestanden (100 à 200 MB).
Bovendien werden bij deze kaartreeks per kaart telkens 2 achtste kaartbladen samengevoegd. DG2 en
DG3 werden als afzonderlijke achtste kaartbladen gepubliceerd. De scans van de kaartreeks MGI zouden
tweemaal zo groot zijn als die van DG2 en DG3 met een zelfde m/pixel resolutie. Deze bestanden waren
te groot voor de op dat ogenblik beschikbare hardware. Vermoedelijk werd deze kaartreeks daarom aan
een hogere m/pixel resolutie gescand. Een gevolg hiervan is dat een deel van de informatie van de originele kaart verloren gaat. Dit heeft vermoedelijk in zekere mate een negatieve invloed op de classificatie.
Om deze kaartreeks te classificeren, hebben we de mogelijkheden van verschillende filters uitgeprobeerd. Het originele beeld werd met verschillende combinaties van filters bewerkt alvorens het te classificeren. Op die manier werd gepoogd om de kaartreeks zo gedetailleerd mogelijk te classificeren. Uiteindelijk bleken twee filters een op het eerste zicht vrij goed resultaat op te leveren.
Methode A bestond er in om twee maal een gemiddelde filter met een 7x7 grid uit te voeren (Figuur 15-96
en Figuur 15-97). Na deze filter waren we in staat om de volgende landgebruiken te onderscheiden: weg,
open terrein, boomgaard, bos en water (Figuur 15-98 en Figuur 15-106). De klasse open terrein omvat de
akkers, graslanden, heide en tuinen. Bij methode B werd eerst een densiteitfilter en vervolgens een gemiddelde filter toegepast, telkens met een 7x7 grid (Figuur 15-104 en Figuur 15-105). Na deze filters
konden we dezelfde groepen van landgebruik onderscheiden als bij methode A (Figuur 15-99 en Figuur
15-107). Na de classificatie werden de ruwe beelden opgekuist door drie maal een 7x7 majority filter te
gebruiken (Figuur 15-100, Figuur 15-101, Figuur 15-108 en Figuur 15-109). Bij een visuele vergelijking
van het resultaat van de beide methodes bleek methode B over het algemeen een beter resultaat te geven, behalve voor boomgaarden. Boomgaarden bleken door methode B sterk overschat. Methode A gaf
de boomgaard vrij goed weer. Daarom hebben we besloten om steeds het dominant geclassificeerde
landgebruik volgens methode B te gebruiken, tenzij dit landgebruik ‘boomgaard’ was. In dat geval werd
het dominant geclassificeerde landgebruik volgens methode A gebruikt.

8.5.2 Controle classificatie
De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de classificatie werd getest door een steekproef van de polygonen van de referentielaag te controleren. De steekproef bedroeg ca 5% van het aantal polygonen. De
steekproef werd gestratificeerd naar geclassificeerd landgebruik.
Figuur 8-7 geeft de globale nauwkeurigheid en de nauwkeurigheid per landgebruik van de classificatie
weer. Bij deze kaartreeks worden een aantal vormen van landgebruik (akker, grasland, heide en tuin)
samengevoegd tot de klasse ‘open terrein’. Geen enkele akker wordt als ‘akker’ geclassificeerd maar
90% van de oppervlakte akker wordt wel als ‘open terrein’ geclassificeerd. Beschouwt men de classificatie van akkers als open terrein als correct dan is de nauwkeurigheid voor de classificatie van akkers 90%.
In het andere geval is de nauwkeurigheid 0%. Dit heeft uiteraard ook een enorme invloed op de globale
nauwkeurigheid. Wordt ‘open terrein’ als een correcte classificatie aanvaard dan is de globale nauwkeurigheid 83%, zo niet is de globale nauwkeurigheid slechts 38%.
Wanneer we de andere landgebruiken (niet open terrein) beschouwen dan blijken weg en gebouw een
hoge nauwkeurigheid te hebben (>90%). Bos en water hebben met ca 85% een redelijke nauwkeurigheid. De nauwkeurigheid van boomgaard is eerder laag (ca 60%). Methode A geeft dus een onderschatting van de oppervlakte boomgaard.
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Figuur 8-7. Relatieve oppervlakte landgebruik volgens MGI (1960) die correct toegewezen wordt
aan de referentielaag in functie van de steekproefgrootte
Uit Figuur 8-8 blijkt dat de betrouwbaarheid van de classificatie van weg en water laag is. Blijkbaar worden deze landgebruiken overschat bij door de classificatie. Bossen, gebouwen en open terrein worden
bijna perfect toegewezen. Gezien bossen en gebouwen een hoge nauwkeurigheid hebben, betekent dit
dat hun oppervlakte licht onderschat wordt. De polygonen die als ‘open terrein’ geclassificeerd worden,
zijn volgens de kaart bijna steeds akker, tuin, grasland of heide. Of de classificatie ‘open terrein’ voldoende gedetailleerd is, is afhankelijk van de gedetailleerdheid van het gewenste eindresultaat.
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Figuur 8-8. Relatieve oppervlakte aan de referentielaag toegewezen landgebruik dat overeenkomt
met het landgebruik volgens MGI (1960)
In Tabel 8-10 geven we een overzicht van het percentage van het totale landgebruik i.f.v. het werkelijke
en geclassificeerde landgebruik. De groene cellen geven het percentage van de totale oppervlakte weer
waarbij het geclassificeerde landgebruik identiek is aan het werkelijke landgebruik. De rode cellen geven
de belangrijkste misclassificaties weer. Zoals te verwachten zijn de belangrijkste ‘misclassificaties’ te
vinden bij de open terreinen. Bijna de volledige oppervlakte ‘open terrein’ is in werkelijkheid een van de
vier klassen die samengevoegd werden tot de open terreinen. Daarnaast blijken er ook nog belangrijke
misclassificaties te zijn bij bos of grasland dat als water geclassificeerd wordt. Het betreft hier meestal om
een drassig stuk bos of grasland. Dit kan op MGI (1960) weergegeven zijn als een blauwe overdruk ofwel
door een dicht grachtenpatroon.
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Tabel 8-10. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). KADVEC als
referentielaag.
Weg
Open terrein
Akker
Gebouw
Tuin
Boomgaard
Bos
Grasland
Heide
Water
Totaal
Nauwk.

Weg Open terrein Akker Gebouw Tuin
Boomgaard
2,6%
0,3%
0,0% 0,7%
0,4%
0,0%
11,2%
0,0% 3,8%
0,1%
0,0%
0,0%
0,5% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,2%
1,0%
0,0% 2,8%
0,5%
2,8%
12,6%
0,5% 7,4%
2,2%
94,3%
89,6%
92,2% 52,1%
57,3%

Bos
Grasland Heide Water Totaal Betrouwb.
0,2%
0,0% 0,3% 1,1%
47,1%
5,6%
0,1%
21,7% 8,4% 0,1% 45,4%
99,3%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
100,0%
0,5%
0,3%
0,0% 0,0% 0,0%
82,4%
1,5%
28,1%
0,0% 0,0% 0,0% 28,1%
100,0%
4,0%
3,9% 0,6% 5,8% 18,9%
30,4%
38,1%
32,7%
25,7% 9,3% 7,0% 100,0%
85,8%
84,6% 89,8% 82,6% 38,1%
83,3%

Wanneer Top10v als referentielaag gebruikt wordt, blijkt de automatische classificatie vooral voor bos
goed te werken (Tabel 8-11). De klasse ‘open terrein’ scoort eveneens vrij goed, doch deze klasse is
samengesteld uit ecologisch sterk verschillende landgebruiken (akker, heide, grasland, tuin) zodat het
noodzakelijk is deze klasse manueel te verfijnen. Tabel 8-12 geeft de resultaten van de validatie weer na
manuele verbetering. Dit levert globaal gezien een nauwkeurige classificatie op. Merk op dat de globale
nauwkeurigheid 87% bedraagt tegenover 38% wanneer KADVEC als referentielaag genomen wordt. In
het geval van KADVEC werd de klasse ‘open terrein’ systematisch als misclassificatie van akker, tuin,
grasland of heide beschouwd. Wanneer men de klasse ‘open terrein’ als correct aanvaard, bedraagt de
globale nauwkeurigheid 83%. De nauwkeurigheid hangt dus slechts in beperkte mate af van de gebruikte
kaartlaag.
Tabel 8-11. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte van de steekproef
i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen). Top10v als
referentielaag.
Boomgaard
Bos
Gebouw
Open terrein
Water
Weg
Totaal
Nauwk.

Boomgaard
4,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
5,2%
88,2%

Bos
Gebouw Open terrein Water Totaal Betrouwb.
0,4%
0,0%
1,4%
0,0%
71,6%
6,4%
32,9%
0,0%
0,5%
0,0% 33,4%
98,5%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
100,0%
0,1%
0,2%
0,0%
46,9%
0,0% 47,1%
99,6%
2,6%
0,0%
6,0%
2,4% 11,0%
22,1%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
2,0%
86,9%
36,1%
0,1%
56,2%
2,4% 100,0%
91,2% 100,0%
83,4% 100,0% 86,9%

Tabel 8-12. Validatie van het landgebruik na manuele verbetering. Percentage van de totale
oppervlakte van de steekproef i.f.v. werkelijk landgebruik (kolomen) en geclassificeerd
landgebruik (rijen). Top10v als referentielaag.
Akker
Begraafsplaats
Boomgaard
Bos
Grasland
Heide
Tuin
Water
Weg
Totaal
Nauwk.

Akker Begraafsplaats Boomgaard
8,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
2,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
8,3%
0,5%
2,1%
98,8%
100,0%
100,0%

Bos
Grasland Heide Tuin
0,0%
0,1% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,7%
22,6%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
41,7% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 5,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 1,8%
0,3%
0,2% 0,0% 0,0%
0,2%
0,0% 0,0% 0,1%
23,0%
42,0% 5,0% 2,6%
98,1%
99,3% 99,6% 69,4%

Water Totaal Betrouwb.
0,0%
98,7%
8,3%
0,0%
100,0%
0,5%
0,0%
75,1%
2,8%
0,0% 22,6%
100,0%
0,0% 41,7%
100,0%
0,0%
100,0%
5,0%
0,0%
100,0%
1,8%
16,2% 16,7%
97,1%
0,3%
0,0%
0,6%
98,1%
16,5% 100,0%
98,5% 98,1%

8.5.3 Conclusie
De kaartreeks MGI (1960) maakt net zoals DG2 (1890) en DG3 (1920) gebruik van een combinatie van
een beperkt aantal kleuren en meerdere symbolen om het onderscheid tussen de verschillende landgebruiken weer te geven.
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Twee methoden van beeldclassificatie leverden na visuele beoordeling vrij goede resultaten op. Methode
A hield in dat het originele beeld eerst tweemaal door een gemiddelde filter werd bewerkt. Bij methode B
werd eerst een densiteitfilter en vervolgens een gemiddelde filter toegepast. In beide gevallen konden
slechts 6 klassen van landgebruik onderscheiden worden: weg, open terrein, gebouw, boomgaard, bos
en water. De klasse open terrein omvat akker, tuin, grasland en heide. Er werd steeds het landgebruik
volgens methode B toegekend, tenzij dit landgebruik ‘boomgaard’ was. In dat geval werd het landgebruik
van methode A toegekend.
De klassen bos en boomgaard konden met een hoge betrouwbaarheid (100%) en nauwkeurigheid (resp.
86% en 92%) toegewezen worden aan de referentielaag. Dit betekent dat 22% van de totale oppervlakte
automatisch kan toegewezen worden aan de referentielaag. De classificatie van open terrein is eveneens
zeer betrouwbaar (99%), met dien verstande dat de oppervlakte die als open terrein wordt geclassificeerd
in werkelijkheid een van de vier groepen van landgebruik is die samen de klasse ‘open terrein’ vormen.
Als de classificatie (‘open terrein’) als voldoende nauwkeurig wordt beschouwd kan in totaal 78% van de
oppervlakte met een betrouwbaarheid van 100% automatisch geclassificeerd worden.

8.6

Topo10v (2000)

In dit geval kunnen we strikt genomen niet spreken over beeldclassificatie omdat de originele kaartlaag
geen scan van een kaart is maar een vectoriele kaartlaag. Het betreft de nieuwste generatie topografische kaarten die het NGI onmiddellijk in vectoriëel formaat aanmaakt. De papieren en de rasterversie van
deze kaartreeks worden afgeleid op basis van de verschillende vectoriele lagen. Van de verschillende
lagen is één laag die zeer bruikbaar is voor dit project namelijk de laag “land use” (Figuur 15-9 en Figuur
15-10). Het NGI stelde kaartblad 16/1 voor dit onderzoek ter beschikking.
Een groot voordeel van deze kaartlaag is dat ze niet meer hoeft geclassificeerd te worden waardoor er
noch informatie verloren gaat, noch verkeerd geclassificeerd wordt. M.a.w. er wordt exact dezelfde informatie gebruikt om aan de kaart toe te wijzen als het originele beeld. Bij beeldclassificatie is de informatie
van het originele en het geclassificeerde beeld immers nooit helemaal identiek.
Deze kaartreeks liet ons dadelijk toe om het dominante landgebruik per polygoon van de referentielaag te
bepalen. De enige voorbereiding die nodig was, was de polygonen van de referentielaag waar nodig te
splitsen.

8.6.1 Controle toegewezen landgebruik
De nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van deze kaart hebben we eveneens aan de hand van een
steekproef gecontroleerd. De steekproef omvatte ca 5% van de polygonen van de referentielaag en was
gestratificeerd naar dominant landgebruik.
In tegenstelling tot de andere kaartreeksen bevat deze kaart meer landgebruikklassen die bovendien ook
allemaal gebruikt kunnen worden bij het toewijzen van het landgebruik aan de referentielaag. Het kaartblad 16/1 zuid telt 38 klassen waarvan er 26 werden toegewezen aan de referentielaag (Figuur 15-112 en
Figuur 15-113). Om de evaluatie van het toegewezen landgebruik te vereenvoudigen hebben we de klassen gegroepeerd weergegeven (Figuur 8-9). De globale nauwkeurigheid bedroeg maar liefst 99%.
Slechts 4 landgebruiken hebben een nauwkeurigheid lager dan 100%. Het betreft weg (98%), steriele
grond (97%), tuin (99%) en loofbos met onderetage (97%).
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Nauwkeurigheid (oppervlakte)

100,0%
99,5%
Overige

99,0%

Akker
Bebouw ing

98,5%

Boomgaard
Bos

98,0%

Grasland

97,5%

Moeras
Water

97,0%

Totaal

96,5%
96,0%
0%

1%

2%
3%
4%
Steekproef (aantal polygonen)

5%

Figuur 8-9. Relatieve oppervlakte landgebruik volgens topov10 (2000) die correct toegewezen
wordt aan de referentielaag KADVEC in functie van de steekproefgrootte
Figuur 8-10 geeft de betrouwbaarheid van de classificatie per groep van landgebruik weer. Alle groepen
blijken met betrouwbaarheid van minstens 98% geclassificeerd te zijn. Enkel de groep ‘overige’ doet het
met 91% iets minder goed. De groep overige omvat wegen, kruispunten en steriele gronden. De lagere
betrouwbaarheid van deze groep wordt veroorzaakt door een lagere betrouwbaarheid van de classificatie
van wegen (80%) en kruispunten (81%). Op één uitschieter na behalen alle andere landgebruiken een
betrouwbaarheid van minstens 97%. De uitschieter is het landgebruik ‘gebouw van openbaar nut of
merkwaardig gebouw’ met een betrouwbaarheid van slechts 59%. Dit is echter een zeer zeldzaam landgebruik dat qua oppervlakte verwaarloosbaar is.

Betrouwbaarheid (oppervlakte)

100%
98%

Overige
Akker

96%

Bebouw ing

94%

Boomgaard
Bos

92%

Grasland

90%

Moeras
Water

88%

Totaal

86%
84%
0%

1%

2%
3%
4%
Steekproef (aantal polygonen)

5%

Figuur 8-10. Relatieve oppervlakte aan de referentielaag KADVEC toegewezen landgebruik dat
overeenkomt met het landgebruik volgens Topov10 (2000)
Tabel 8-13 geeft een overzicht van het percentage van de totale oppervlakte i.f.v. het werkelijke en geclassificeerde landgebruik. De groene cellen geven de oppervlakte weer die correct is toegewezen aan
de referentielaag. De belangrijkste misclassificatie is loofbos met onderetage dat als weg werd geclassificeerd. Het betreft echter slechts 0,42% van de totale oppervlakte. Daarnaast er zijn nog een zevental
misclassificaties die elk een oppervlakte tussen 0,01% en 0,1% van de totale oppervlakte hebben. Samen zijn ze goed voor een oppervlakte van 0,32%.
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Tabel 8-13. Validatie van het landgebruik. Percentage van de totale oppervlakte i.f.v. werkelijk
landgebruik (kolomen) en geclassificeerd landgebruik (rijen).
Overige
Akker
Bebouwing
Boomgaard
Bos
Grasland
Moeras
Water
Totaal
Nauwk.

Overige Akker Bebouwing Boomgaard
6,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
7,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
17,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,1%
7,2%
17,3%
3,9%
98,4% 100,0%
99,0%
100,0%

Bos
Grasland Moeras Water Totaal Betrouwb.
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
91,2%
6,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
7,2%
100,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0% 17,3%
99,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
98,9%
31,1%
0,0%
0,0%
0,0% 31,1%
100,0%
0,0%
24,6%
0,0%
0,0% 24,6%
99,9%
0,0%
0,0%
1,1%
0,0%
1,1%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,1%
8,1%
100,0%
31,7%
24,6%
1,1%
8,1% 100,0%
99,2%
98,4%
100,0% 100,0% 100,0% 99,2%

Tabel 8-14 extrapoleert de betrouwbaarheid volgens de steekproef naar de volledige referentielaag. Zoals te verwachten zien we hier gelijkaardige resultaten. We kunnen zonder problemen het volledige landgebruik automatisch toewijzen aan de referentielaag. De globale nauwkeurigheid bedraagt dan immers
99,1% van de totale oppervlakte.
Tabel 8-14. Oppervlakte per landgebruik van de steekproef en de totale dataset. Globale
betrouwbaarheid en per landgebruik volgens de steekproef. Totale oppervlakte betrouwbaar
geclassificeerd.

Steekproef
Opp.
Betrouwb.
6,5%
91,2%
Overige
7,2%
100,0%
Akker
17,3%
99,1%
Bebouwing
4,0%
98,9%
Boomgaard
31,1%
100,0%
Bos
24,6%
99,9%
Grasland
1,1%
100,0%
Moeras
8,1%
100,0%
Water
99,2%
Totaal

Totaal
Opp. Opp. Betrouwb
8,0%
7,3%
9,1%
9,1%
19,7%
19,6%
0,6%
0,6%
29,5%
29,5%
26,0%
26,0%
0,1%
0,1%
6,9%
6,9%
99,1%

8.6.2 Conclusie
Topov10 is reeds een vectoriele laag waardoor beeldclassificatie overbodig wordt. Na het, waar nodig,
splitsen van de referentielaag kan onmiddellijk het dominante landgebruik aan de referentielaag toegekend worden. De globale betrouwbaarheid bedraagt 99,1%. Dit is een zeer hoge betrouwbaarheid zodat
controle overbodig wordt.
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9 Tijdinvestering
9.1

Inleiding

De tijd die nodig is om het historische landgebruik te digitaliseren is belangrijk om de tijdsinvestering onder
de vorm van personeelskost een belangrijk deel zal uitmaken van de uiteindelijke kostprijs.
De tijden die we weergeven zijn steeds een grootteorde van de nodige tijd. Deze tijden zijn immers gebaseerd op het digitaliseren van slechts één gemeente, nl. Oelegem. Bovendien waren we op hetzelfde moment een efficiënte werkwijze aan het zoeken. Op dit ogenblik hebben we de nodige ervaring gekregen om
het digitaliseren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Wanneer we deze werkwijze op verschillende gemeenten kunnen toepassen zullen we een meer accurate schatting van de nodige tijdinvestering kunnen
geven.

9.2

Aanmaak referentielaag

9.2.1 KADVEC
Aanmaak referentielaag: ca 14u (1u03/km²)
Het aanmaken van de referentielaag houdt de volgende tussenstappen in
- Opkuis van topologie KADVEC (overlappende polygonen)
- Digitaliseren van ontbrekende kadastrale percelen
- Opvullen van “gaten”
- Georefereren gereduceerd kadaster
- Digitaliseren grenzen gereduceerd kadaster
We hadden ca 8u (0u36/km²) nodig om de topologie van KADVEC te verbeteren. Naast de klassieke topologische fouten van overlappende polygonen aan de grenzen van de kadastersecties was er ook een volledige
sectie die ontbrak en een sectie die dubbel voorkwam.

9.2.2 Top10v
Een belangrijk deel van het werk bij de aanmaak van deze referentielaag bestaat uit het vereenvoudigen van
de originele Top10v. Dit kan echter volledig geautomatiseerd verlopen. Het eindresultaat dient steeds te
worden bijgesneden. De kaartbladen zijn rechthoekig zodat de gemeenten steeds op een deel van één of
meerdere kaartbladen liggen. Ook wanneer per kaartblad wordt gewerkt zal het moeten bijgesneden worden. De top10v-kaartbladen hebben langs alle gemeenschappelijke randen een overlappende strook van ca
47 m breed. Dit wordt best bijgesneden door aan elk kaartblad de helft van deze strook toe te kennen. Daarnaast dient ook de topologie te worden gecontroleerd en gecorrigeerd.
Het aanmaken van deze referentielaag voor Oelegem kostte 30 min (2 min/km²).
Het vectoriseren van alle perceelsgrenzen van het gereduceerd kadaster vergde 4u33 (21 min/km²). Wanneer enkel de grenzen tussen het landgebruik gedigitaliseerd worden was slechts 1u12 (5 min/km²) nodig.

9.2.3 Besluit
Wanneer KADVEC topologisch volledig in orde is en als alle perceelsgrenzen van het gereduceerd kadaster
aan beide kaartlagen (KADVEC en Top10v) worden toegevoegd, dan vergt Top10v 4 min/km² minder tijd
(23 min/km² i.p.v. 27 min/km²). Op schaal Vlaanderen komt dit verschil overeen met ca 1,5 mensjaar!

9.3

Georefereren

Om de kaartreeksen bruikbaar te maken in en GIS omgeving is het nodig om ze eerst te georefereren. Gezien de kaartreeksen per gemeente gegeorefereerd zijn, hebben we de kaarten tevens bijgesneden. Dit
heeft als voordeel dat met kleine bestanden gewerkt kan worden. Daardoor wordt de computer minder belast
en kan sneller gewerkt worden. Dit vergde voor Oelegem ca 15 min per kaartreeks.

9.4

Manueel classificeren

De tijden die hier worden weergegeven, zijn non-stop operatortijden. Enkel het effectieve operatorwerk werd
in rekening gebracht. De weergegeven tijden zijn deze voor de vectorisatie van Oelegem met Top10v als
referentielaag.
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9.4.1 MGI
Het digitaliseren van de ontbrekende grenzen6 en het controleren van de topologie kostte 2u25 (11 min/km²).
Vervolgens werden de belangrijkste landgebruiken in blok toegekend aan de referentielaag. Dit houdt in dat
per landgebruik de kaart systematisch wordt overlopen en zoveel mogelijk polygonen van dit landgebruik
worden geselecteerd. Wanneer de volledige kaart overlopen is, wordt het landgebruik toegekend aan alle
geselecteerde polygonen. Dit vergde 54 min (4 min/km²). Het tijdgebruik wordt gedetailleerd weergegeven in
Tabel 9-1.
Vervolgens wordt het landgebruik aan de overige polygonen toegekend en de kwaliteitscontrole uitgevoerd.
Deze nemen resp. 1u14 (6 min/km²) en 18 min (1 min/km²). De totale tijd nodig om deze kaartreeks te vectoriseren bedraagt 4u33 (21 min/km²).
Tabel 9-1. Tijdgebruik in blok toekennen landgebruik MGI
Landgebruik
droog grasland
loofhout met onderetage
Akker
droge heide zonder opslag
Boomgaard
naaldhout zonder struiklaag
tuin en/of gebouw

Tijd
0:13
0:05
0:10
0:07
0:04
0:06
0:09

Polygonen
354
57
271
108
34
74
193

9.4.2 DG3
Het digitaliseren van de grenzen van het landgebruik volgens DG3 en de controle van de topologie kostte
2u06 (10 min/km²). Vervolgens werd het landgebruik in blok toegekend aan de polygonen. Dit vergde 1u14
(6 min/km²). Het tijdgebruik wordt gedetailleerd weergegeven in Tabel 9-2. Vervolgens werd in 0u45
(3 min/km²) het overige landgebruik toegekend aan de referentielaag. De kwaliteitscontrole nam 0u15
(1 min/km²) in beslag. In totaal was 3u28 (16 min/km²) nodig om het landgebruik van DG3 te vectoriseren.
Tabel 9-2. Tijdgebruik in blok toekennen landgebruik DG3
Landgebruik
Grasland
Akker
Loofbos
boomgaard
droog naaldhout
tuin en/of gebouw
droge heide zonder opslag
Hakhout

Tijd
0:09
0:18
0:15
0:07
0:07
0:06
0:03
0:08

Polygonen
307
938
463
80
231
111
34
385

9.4.3 DG2
Het digitaliseren van de grenzen van het landgebruik volgens DG2 en de controle van de topologie kostte
1u14 (6 min/km²). Vervolgens werd het landgebruik in blok toegekend aan de polygonen. Dit vergde 1u12
(5 min/km²). Het tijdgebruik wordt gedetailleerd weergegeven in Tabel 9-3. Vervolgens werd in 0u49
(3 min/km²) het overige landgebruik toegekend aan de referentielaag. De kwaliteitscontrole nam 0u15
(1 min/km²) in beslag. In totaal was 3u30 (16 min/km²) nodig om het landgebruik van DG2 te vectoriseren.
Tabel 9-3. Tijdgebruik in blok toekennen landgebruik DG2
Landgebruik
Grasland
Naaldbos
Akker
Kanaal
Loofbos
tuin en/of gebouw

6

Tijd
0:13
0:10
0:26
0:01
0:12
0:08

Aantal polygonen
398
245
1467
92
412
196

Grenzen van landgebruik die nog niet in de referentielaag maar wel in de te vectoriseren kaartreeks voorkomen
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9.4.4 RedKad
Het digitaliseren van de grenzen van het landgebruik volgens RedKad en de controle van de topologie kostte
1u12 (5 min/km²). Vervolgens werd het landgebruik in blok toegekend aan de polygonen. Dit vergde 1u20
(6 min/km²). Het tijdgebruik wordt gedetailleerd weergegeven in Tabel 9-4. Vervolgens werd in 0u34
(3 min/km²) het overige landgebruik toegekend aan de referentielaag. De kwaliteitscontrole nam 0u14
(1 min/km²) in beslag. In totaal was 3u21 (15 min/km²) nodig om het landgebruik van RedKad te vectoriseren.
Tabel 9-4. Tijdgebruik in blok toekennen landgebruik RedKad
Landgebruik
Akker
Bos
tuin en/of gebouw
Grasland
Moeras
Heide

9.5

Tijd
0:32
0:20
0:07
0:10
0:03
0:05

Aantal polygonen
1807
939
173
441
23
70

(Semi-)automatisch classificeren m.b.v. beeldclassificatie

In eerste instantie dient een trainingsset aangemaakt te worden. Deze trainingsset zal vermoedelijk voor
verschillende kaartbladen van een kaartreeks gebruikt kunnen worden. Dit laat toe om de beeldclassificatie
in batch te laten verlopen. Na de beeldclassificatie wordt het landgebruik aan de referentielaag toegekend.
Aanmaak trainingsset beeldclassificatie: 40 à 50 min/kaartreeks
- bijsnijden en importeren van scan
- aanmaak, controle en bijwerken trainingsset
- classificeren beeld
- toepassen van filters
Batchverwerking beeldclassificatie: ca 15 min/kaart
- bijsnijden en importeren van scan
- classificeren beeld met bestaande trainingsset
- toepassen van filters
Bepalen van dominant geclassificeerd landgebruik: ca 30 min/referentielaag
- maken overlay tussen geclassificeerd beeld en referentielaag
- toewijzen van dominant landgebruik aan polygonen referentielaag
Tabel 9-5. Tijdgebruik per kaartreeks voor (semi-)automatische classificatie
Vectoriseren grenzen en controle topologie
Kwaliteitscontrole automatische classificatie
Manuele verbetering landgebruik
Kwaliteitscontrole na verbetering

9.6

MGI
2u25
0u10
1u04
0u10

DG3
2u06
0u15
0u56
0u15

DG2
1u14
0u27
1u52
0u13

RedKad
1u12
0u25
0u45
0u24

Conclusie

9.6.1 Top10v als basis, RedKad enkel grenzen van landgebruik
Tabel 9-6 vergelijkt de totale operatortijd die nodig is om de verschillende kaartreeksen met de verschillende
methoden te classificeren. De automatische classificatie blijkt het minste tijd in beslag te nemen, doch de
globale nauwkeurigheid van deze methode is te laag om enkel op automatische classificatie te betrouwen.
De semi-automatische werkwijze, waarbij het resultaat van de automatische classificatie wordt verbeterd,
vergt meer tijd in vergelijking met de volledig manuele classificatie. Bovendien laat de manuele classificatie
toe om een groter aantal landgebruikklassen te onderscheiden. Qua globale nauwkeurigheid zijn de manuele en semi-automatische classificatie vergelijkbaar.
Tabel 9-6. Vergelijking van de nodige operatortijd (min/km²) per kaartreeks en per methode
Kaartreeks
MGI
DG3
DG2
RedKad
Totaal
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Manueel
20,8
15,9
16,0
15,4
68,0

Automatisch
15,2
14,2
11,1
10,8
51,3

Semi-automatisch
20,9
19,6
20,6
16,1
77,1

Deze operatortijd om te rekenen naar een reëel tijdsgebruik dient men deze te vermenigvuldigen met een
factor π. Houden we bovendien rekening met een werkdag van 8u en 220 werkdagen per jaar dan komt
1 mensjaar overeen met 33614 minuten operatortijd.
De totale operatortijd om de vier kaartreeksen manueel te vectoriseren is 68,0 min/km². Vlaanderen is
13762 km² groot zodat de totale tijdsbudget op 27,8 mensjaren geraamd wordt.

9.6.2 Top10v als basis, alle perceelsgrenzen RedKad
Deze manier van vectoriseren werd slechts ten dele uitgevoerd. Het bleef beperkt tot het vectoriseren van
alle perceelsgrenzen van RedKad in de vereenvoudigde Top10v. Hiervoor was 4u33 of 21 min/km² nodig.
Toch kunnen we op basis van de informatie van de uitgevoerde vectorisaties een schatting maken van de
nodige tijd.
Wanneer de kijken naar het verschil tussen alle perceelsgrenzen of enkel de grenzen van landgebruik vectoriseren, dan heeft dit een enorme impact op het aantal polygonen van de referentielaag (vereenvoudigde
Top10 + RedKad). Worden enkel de grenzen van het landgebruik gevectoriseerd blijft het aantal polygonen
beperkt tot 1401. Indien alle perceelsgrenzen gevectoriseerd worden, stijgt het aantal polygonen tot 3131.
Het aantal polygonen is dus 2,23 maal groter.
Verder veronderstellen we dat er weinig verschil zal zijn voor wat betreft het vectoriseren van de grenzen
van het landgebruik voor de andere kaartreeksen. Enerzijds is er een zekere tijdswinst. Stel dat twee naast
elkaar gelegen percelen ten tijde van het gereduceerd kadaster een zelfde landgebruik hadden en op een
van overige kaartreeksen een verschillend landgebruik. Worden alle perceelsgrenzen gevectoriseerd dan
hoeft deze grens later niet meer gevectoriseerd worden. Anderzijds wordt de referentielaag een heel stuk
compliceerder. Dit heeft als gevolg dat de operator meer inspanningen zal moeten leveren om de kaartreeksen en de referentielaag correct te interpreteren. Dit zal het vectorisatieproces bemoeilijken en dus vertragen.
Het tijdsgebruik voor het in blok toekennen van het landgebruik kunnen we in twee delen opsplitsen. Enerzijds is er de tijd nodig om de referentielaag volledig te overlopen. We veronderstellen dat deze tijd onafhankelijk is van het landgebruik dat wordt toegekend en de van kaartreeks die wordt gevectoriseerd. Daarnaast
is er ook de tijd nodig om de polygonen van het landgebruik in kwestie te selecteren. Deze tijd is afhankelijk
van het aantal polygonen: hoe meer polygonen, hoe meer tijd nodig.
We kunnen dit uitdrukken als de volgende lineaire regressie: tijd = a . MGI + b . DG3 + c . DG2 + d . RedKad
+ e. In deze formule is tijd: de tijd nodig om het landgebruik in blok toe te kennen (per landgebruik); MGI,
DG3, DG2, RedKad: het aantal polygonen waaraan het landgebruik wordt toegekend per kaartreeks; a, b, c,
d, e: regressieparameters. Een aantal voorbeelden voor de waarnemingen voor dit model:
• Toekennen van 354 polygonen grasland volgens MGI in 13 min: 13 min = a.354 + b.0 + c.0 +d.0 + e
• Toekennen van 1467 polygonen akker volgens DG2 in 26 min: 26 min = a.0 + b.0 + c.1467 + e
Na het berekenen van de parameters van de regressie (R²=0,96) bleek dat 4’34” (e) nodig is om de referentielaag te overlopen. De tijd nodig om een polygoon te selecteren was voor resp. MGI, DG3, DG2 en RedKad: 1,32” (a), 0,94” (b), 0,95” (c) en 0,93” (d).
Door het aantal polygonen per landgebruik te vermenigvuldigen met de factor 2,23 kunnen we een schatting
maken van de tijd nodig om het landgebruik in blok toe te kennen.
Na het in blok toekennen van het landgebruik blijven er nog een aantal polygonen over waar nog geen landgebruik is aan toe gekend. De tijd nodig om het landgebruik aan deze polygonen toe te kennen bestaat
eveneens uit twee delen: de tijd om de referentielaag te overlopen en de tijd nodig per polygoon om het
landgebruik toe te kennen en eventueel de polygoon te splitsen. Ook worden een aantal fouten die gemaakt
werden bij het in blok toekennen van het landgebruik nu rechtgezet. De tijd nodig om de referentielaag te
overlopen was 4’34”. De tijd nodig per polygoon is dan tijd = a . polygonen + 4’43” of
a = (tijd - 4’43”) / polygonen. Voor de verschillende kaartlagen was 7,69”, 6,32”, 7,86” en 6,32” nodig voor
resp. MGI, DG3, DG2 en RedKad.
De kwaliteitscontrole gaat steeds uit van een vast percentage (5%) van het aantal polygonen. Omdat we
veronderstellen dat het aantal polygonen met een factor 2,23 toeneemt, zal vermoedelijk de tijd nodig voor
de kwaliteitscontrole evenredig toenemen (x 2,23).
In Tabel 9-7 geven we een overzicht van het geschatte tijdsgebruik wanneer alle perceelsgrenzen van het
gereduceerd kadaster gevectoriseerd worden. In het totaal zal naar schatting 121 min/km² nodig zijn. Er zijn
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slechts 68 min/km² nodig waarneer enkel de grenzen van het landgebruik gevectoriseerd worden. Alle perceelsgrenzen van het gereduceerd kadaster vectoriseren vraagt dus 53 min/km² (78%) meer tijd. Dit komt
overeen met een extra tijdsinvestering van 22 mensjaren indien het volledige grondgebied van Vlaanderen
wordt gevectoriseerd. De totale tijdsinvestering zou dan 50 mensjaren bedragen.
Tabel 9-7. Tijdsgebruik voor het vectoriseren van historische landgebruik met alle perceelsgrenzen
RedKad (min/km²)
Splitsen polygonen
In blok toekennen landgebruik
Toekennen landgebruik overige polygonen
Kwaliteitscontrole
Totaal
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MGI DG3 DG2 RedKad Totaal
21
6
10
4
41
11
9
10
7
37
5
8
7
12
33
2
3
3
3
11
40
26
29
26
121

10 Vectoriseren van de Ferraris kaart
10.1 Inleiding
Het zo nauwkeurig mogelijk vectoriseren van het landgebruik volgens de Ferraris kaart is een hele
uitdaging. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van verschillende factoren: de kaarten vertonen
lokaal sterke vervormingen, er zijn weinig referentiepunten te vinden en er ging veel detail verloren bij
het maken van de reproducties. In het kader van dit project waren echter enkel scans van de reproducties beschikbaar.

10.2 Scannen
De Ferraris kaart was beschikbaar als kwalitatieve scan (600 dpi) van de reproducties uitgegeven door
het Gemeentekrediet (1966). De reproducties werden volgens het offsetprocédé gemaakt. Dit houdt in
dat de verschillende kleuren worden weergegeven door vele kleine puntjes die zwart, cyaan, magenta
of geel zijn. Dit is echter nadelig wanneer men de afbeelding in GIS wenst te gebruiken. De verschillende punten van het offsetprocédé zijn immers zichtbaar wanneer sterk ingezoomd wordt. Dit is duidelijk zichtbaar in het detail van een gescande reproductie (Figuur 10-1). Dit heeft als gevolg dat de
interpretatie van de kaart moeilijker is. Dit kan deels opgevangen worden wanneer de operator kan
beschikken over de reproductie tijdens het vectoriseren. Vermoedelijk zou het vectoriseren van een
kwalitatieve scan van de originele kaarten betere resultaten opleveren. Bovendien werd een origineel
kaartblad op 4 afzonderlijke deelbladen weergegeven. Elk deelblad dient afzonderlijk te worden gevectoriseerd en gegeorefereerd met een aantal bijkomende fouten als gevolg.

Figuur 10-1. Detail scan van reproductie Ferraris kaart met zichtbare punten offsetprocédé (Gemeentekrediet, 1966)

10.3 Georefereren
Zoals reeds eerder gesteld zijn er twee goede modellen om deze kaarten te georefereren: eerste orde
transformatie en rubbersheeting. Beide methodes hebben echter hun voor- en nadelen. De vervormingen van de Ferraris kaart variëren lokaal. Voor het georefereren van dit soort kaarten is rubbers-
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heeting het meest geschikt omdat dit model rekening houdt met de lokale vervormingen. Dit wordt
weergegeven door een lagere RMS in vergelijking met een eerste orde transformatie. Toch heeft rubbersheeting een belangrijk nadeel. De scan wordt dermate vervormd dat het voor sommige plaatsen
onmogelijk wordt om het landgebruik te interpreteren. Vooral gebieden met een redelijk aantal referentiepunten en een sterke vervorming zijn problematisch. Bovendien kan rubbersheeting enkel interpoleren. Dit houdt in dat enkel de pixels gelegen binnen het netwerk van referentiepunten getransformeerd
kunnen worden. De pixels langs de randen van het kaartblad worden dus niet getransformeerd, tenzij
de vier hoekpunten van het kaartblad ook als referentiepunt opgenomen worden. Deze hoekpunten
liggen echter meestal in een perceel zodat het onmogelijk is om ze als nauwkeurig referentiepunt te
gebruiken.
De eerste orde transformatie heeft als grootste nadeel dat ze geen rekening kan houden met de lokale
vervormingen van de kaart.

10.4 Werkbare methode
Uiteindelijk werd toch een werkbare methode gevonden door verschillende technieken met elkaar te
combineren. Door elke stap goed te documenteren en de nodige bestanden te bewaren, is het bovendien mogelijk om op een eenvoudige manier correcties aan te brengen aan de uiteindelijke kaartlaag.

10.4.1 Vectoriseren landgebruik
We starten dadelijk met het vectoriseren van het landgebruik van de niet-gegeorefereerde scan. Deze
werkwijze heeft een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste wordt de scan niet vervormd door een
transformatie. Dit komt de leesbaarheid en interpretatie van de scan ten goede. Ten tweede is het
landgebruik duidelijk toegekend aan de polygonen. Ongeacht hoe sterk bepaalde polygonen zouden
vervormen zal het landgebruik steeds duidelijk zijn. Ten derde zijn er de controlemogelijkheden. Door
het landgebruik ook in niet-gegeorefereerde, vectoriële vorm te bewaren, kan reeds in dit stadium het
werk gecontroleerd en gecorrigeerd worden. Ook de georeferentie kan probleemloos bijgewerkt worden wanneer de datasets met referentiepunten bewaard blijven. Het is dan immers mogelijk dat later
bijkomende referentiepunten worden toegevoegd aan de dataset of bepaalde referentiepunten worden
gecorrigeerd of zelfs verwijderd.
Het vectoriseren starten we door eerst een basispolygoon te digitaliseren. Deze polygoon is een vierhoek met de hoeken van het kaartblad als hoekpunten. Het landgebruik wordt gevectoriseerd door de
basispolygoon op te splitsen. Belangrijk hierbij is om er steeds voor te zorgen dat ‘snapping’ geactiveerd is en dit zowel naar het hoekpunten als randen van de polygonen.
Het voordeel aan deze werkwijze is dat het aantal topologische fouten beperkt blijft. Wanneer men
werkt met een ArcGIS versie die topologie ondersteund kan men best twee topologieregels voor de
kaartlaag vastleggen. A) De polygonen van de kaartlaag mogen elkaar niet overlappen. B) Er mogen
geen gaten tussen de polygonen van de kaartlaag zijn.

10.4.2 Aanmaken dataset referentiepunten
De eerste stap is het aanmaken van een dataset van referentiepunten, zowel voor het kaartblad dat
men wenst te vectoriseren als voor de vier omliggende kaartbladen (noord, oost, zuid en west). Voor
de wijze van het aanmaken van deze datasets verwijzen we naar hoofdstuk 4.
Tussen de huidige referentielaag (Top10v) en de Ferraris kaarten ligt ca 225 jaar. Gedurende deze
lange periode is het landgebruik van een aantal gebieden drastisch veranderd. Dit heeft als gevolg dat
voor sommige gebieden nauwelijks referentiepunten voorhanden zijn. De set referentiepunten kan
aangevuld worden door ook het gereduceerd kadaster als bijkomende referentielaag te gebruiken. Het
gereduceerd kadaster kan zeer nauwkeurig gegeorefereerd worden aan Top10v (RMS < 10m). Uiteraard is de locatie van deze referentiepunten minder betrouwbaar t.o.v. de referentiepunten die
rechtstreeks aan Top10V gekoppeld worden. Dit wordt echter ruim gecompenseerd door een veel
groter aantal referentiepunten.
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10.4.3 Georefereren
De volgende stap is het georefereren van het gevectoriseerd landgebruik. Om de vervormingen zo
goed mogelijk weg te werken, willen we de rubbersheet methode gebruiken. Om het volledige kaartblad goed te kunnen georefereren, moeten we echter ook referentiepunten hebben die buiten het
kaartblad liggen. De referentiepunten van de omliggende kaartbladen zijn echter niet rechtstreeks
bruikbaar. De scans hebben immers het ‘coördinatenstelsel’ van de scanner. Hierdoor zijn de coördinaten van de scan enkel bruikbaar binnen een gescand document. Op basis van enkel de coördinaten
op de scans is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de afstand tussen twee punten op twee verschillende
scans te berekenen.
Dit probleem is te omzeilen door alles eerst kaartblad per kaartblad naar een zelfde coördinatenstelsel
om te zetten via een eerste orde transformatie. Hierbij wordt voor elk kaartblad een aparte transformatieformule berekend op basis van de referentiepunten van het kaartblad in kwestie. Enerzijds wordt de
vectoriële laag met het landgebruik met een eerste orde transformatie gegeorefereerd. Anderzijds
wordt de transformatieformule per kaartblad berekend en toegepast op de XY coördinaten van de
scan. Hierdoor worden de broncoördinaten gewijzigd van het coördinatensysteem van de scans naar
het Lambertsysteem. Door de datasets van de verschillende kaartbladen te integreren, krijgen we een
nieuwe, uitgebreide dataset. Aan de hand van deze uitgebreide dataset kan een correcte rubbersheet
uitgevoerd worden op de reeds getransformeerde vectoriële laag.
Om eventuele fouten later te kunnen opsporen en corrigeren, is het noodzakelijk dat de datasets van
referentiepunten bewaard en gedocumenteerd worden. Deze informatie kan best in dezelfde geodatabase als de vectoriële laag opgeslagen worden. Het voordeel aan het opslaan van de referentiepunten
in de databank is dat op die manier met behulp van queries de uitgebreide dataset kan samengesteld
worden. De structuur van de nodige tabellen en queries zijn opgenomen in de bijlagen.
Het georefereren zelf gebeurd aan de hand van de “Spatial adjustment Tool” van ArcInfo.
Figuur 10-2 geeft een detail van het resultaat van deze vectorisatie weer na een eerste orde transformatie. Wanneer we de grenzen van het landgebruik volgens Ferraris vergelijken met de grenzen volgens Top10v dan blijkt er over het algemeen een redelijke overeenkomst te zijn. Toch blijven er nog
belangrijke verschillen bestaan maar dit hoeft niet te verbazen Gezien de RMS van deze georeferentie
ca 26 m bedraagt. Wat wel een halvering is van de RMS na een eerste orde transformatie van de
scans.
Figuur 10-3 geeft het resultaat van de rubbersheet transformatie weer. Wanneer we Figuur 10-2 en
Figuur 10-3 met elkaar vergelijken dan blijkt dat een groot deel van de vervormingen gecorrigeerd
worden, althans in gebieden waar voldoende referentiepunten voorhanden zijn.

10.4.4 Aaneensluiten van de verschillende kaartbladen
We hebben dit onderzoek slechts op één enkel kaartblad uitgevoerd. Met als gevolg dat we aaneensluiten van de verschillende kaartbladen niet onderzocht hebben. De “Spatial adjustment tool” van
ArcGIS laat echter wel toe om vectoriële kaartlagen te wijzigen zodat de randen aansluitend worden.

10.4.5 Betrouwbaarheid van de grenzen
De hierboven beschreven technieken laten toe om het vlakvormig landgebruik van de Ferraris kaart zo
betrouwbaar mogelijk te georefereren. Niettemin zal de betrouwbaarheid lokaal sterk variëren. Er werd
gepoogd deze betrouwbaarheid te modelleren aan de hand van 3 variabelen: de lokale vervorming, de
afstand tot referentiepunten en de afstand tot de grens van het landgebruik.
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Figuur 10-2. Landgebruik Ferraris na eerste orde transformatie in vergelijking met Top10v

Figuur 10-3. Gevectoriseerd landgebruik na toepassing rubbersheet
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10.4.5.1 Lokale vervorming
Hoe groter de lokale vervorming, hoe groter de kans dat de lokale betrouwbaarheid lager zal zijn. Als
maat voor de lokale vervorming kan de afstand tussen de referentiepunten na eerste orde transformatie en rubbersheet gebruikt worden. Gezien het punten betreft, werd met behulp van kriging een raster
met de lokale vervorming aangemaakt. Figuur 15-36 geeft het resultaat van deze kriging weer. Merk
op dat de dichtheid van de referentiepunten binnen de grenzen van Oelegem beduidend hoger is. Dit
komt doordat binnen Oelegem bijkomende referentiepunten gezocht werden met behulp van het gereduceerd kadaster.

10.4.5.2 Afstand tot referentiepunten
De rubbersheet methode wordt gebruikt om het landgebruik te georefereren. Een eigenschap van
deze methode is dat ze de referentiepunten naar hun exacte locatie transformeert. Op de locatie van
de referentiepunten is er dus geen vervorming in het uiteindelijke beeld. Tussen de referentiepunten
zal er echter wel vervorming zijn. Men kan veronderstellen dat de lokale vervorming omgekeerd evenredig is met de afstand tot het dichtstbijzijnde referentiepunt. Figuur 15-37 geeft een raster weer met
de afstand tot het dichtstbijzijnde referentiepunt.

10.4.5.3 Gecorrigeerd lokale vervorming
Aan de hand van de afstand tot het dichtstbijzijnde referentiepunt werd de lokale vervorming gecorrigeerd. Hiervoor werd de lokale vervorming vermenigvuldigd met het tiendelig logaritme van de afstand
tot het dichtstbijzijnde referentiepunt. Het resultaat van deze correctie wordt in Figuur 15-38 weergegeven. Voor gebieden met een lage lokale vervorming heeft dit relatief weinig effect. Voor gebieden
met een grote lokale vervorming zien we echter dat in de onmiddellijke omgeving van de referentiepunten de gecorrigeerde lokale vervorming beduidend lager is dan deze van de omgeving.
De gecorrigeerde locale vervorming (clv) is in formulevorm: clv = lv.log ( dr ) met lv: de kriging van de
lokale vervorming en dr: de afstand tot het dichtstbijzijnde referentiepunt.

10.4.5.4 Afstand tot grens landgebruik
Tenslotte wordt eveneens best rekening gehouden met de afstand tot de grenzen van het gevectoriseerd landgebruik. Wanneer een bepaald landgebruik een groot gebied beslaat dan kan men met een
hoge betrouwbaarheid stellen dat de kern van dit landgebruik correct gelokaliseerd zal zijn, zelfs wanneer de lokale vervorming relatief groot is. Vlak bij de grenzen van het landgebruik zal er echter
steeds een zekere mate van onbetrouwbaarheid zijn. Hoe groter de lokale vervorming, hoe groter
deze band van onbetrouwbaarheid zal zijn. Figuur 15-39 geeft de afstand tot de grenzen van het gevectoriseerd landgebruik weer.

10.4.5.5 Betrouwbaarheid landgebruik
Figuur 10-4 geeft de betrouwbaarheid van het landgebruik weer. Dit werd berekend door de afstand
tot de grenzen van het landgebruik te vergelijken met de gecorrigeerde lokale vervorming. De betrouwbaarheid van het landgebruik is dan de verhouding tussen de afstand tot de grens van het landgebruik (db) en de gecorrigeerde lokale vervorming (clv). Deze verhouding variëren van 0 op de grenzen van het landgebruik tot 1 wanneer de afstand tot de grens van het landgebruik gelijk is aan de
gecorrigeerde lokale vervorming. Is de afstand tot de grens van het landgebruik groter dan de gecorrigeerde lokale vervorming dan zal de verhouding groter dan 1 worden. Toch stellen we in dat geval de
betrouwbaarheid gelijk aan 1. Op die manier is het eindresultaat een rasterkaart met een betrouwbaarheid tussen 0 en 1.

⎛
⎞
db
⎛ db ⎞
,1⎟ = min ⎜⎜
,1⎟⎟
⎝ clv ⎠
⎝ lv.log ( dr ) ⎠

In formulevorm: betr = min ⎜

Figuur 10-4 laat duidelijk zien dat de kern van grote polygonen betrouwbaar zijn qua landgebruik.
Rond de grenzen van het landgebruik is een band van onbetrouwbaarheid zichtbaar. De breedte van
deze band varieert sterk afhankelijk van de lokale vervorming en de afstand tot referentiepunten.
De voorgestelde formule voor de betrouwbaarheid is nog vrij theoretisch en nog niet getoetst aan de
data. De evaluatie en bijsturing van deze formule kan eventueel gebeuren aan de hand van een grid
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van punten waarbij voor elk punt de betrouwbaarheid van het landgebruik geïnterpreteerd wordt en dit
vergeleken met berekende betrouwbaarheid.

Figuur 10-4. Betrouwbaarheid landgebruik Ferraris

10.5 Conclusie
Bovenstaande methodologie impliceert dat Ferraris een afzonderlijk digitaal bestand zal blijven. Los
van de andere kaartreeksen waarvan het gevectoriseerd landgebruik in een kaartlaag zal zitten. De
voorgestelde methodologie heeft het grote voordeel dat ze de nauwkeurigheid van de typologie van
een bepaalde plaats duidelijk weergeeft.
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11 KADVEC of Top10v als referentielaag?
Globaal kunnen we stellen bij er geen verschil is qua nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bij de manuele
vectorisatie ongeacht of KADVEC, dan wel Top10 als referentielaag gebruikt wordt. Beide kaartlagen hebben hun voor- en nadelen. Hieronder proberen we deze voor- en nadelen zo goed mogelijk t.o.v. van elkaar
af te wegen. Op basis van deze afwegingen gaat onze voorkeur uit naar Top10v.
Qua landgebruik heeft Top10v het voordeel dat deze reeds het ‘huidige’ landgebruik bevat als attribuutwaarde. Dit maakt het eenvoudig om de volledige landgebruikserie tot en met het heden te evalueren.
KADVEC bevat geen informatie over het landgebruik zodat dit landgebruik aan de hand van andere bronnen
moet toegevoegd worden. Mogelijke bronnen in vectoriëel formaat zijn Top10v en de BWK. Als rasterbron
kan Top10r gebruikt worden.
KADVEC heeft dan weer als voordeel dat het de indeling in kadastrale percelen met de bijhorende nummering bevat. Dit maakt het eenvoudig om het historische landgebruik op perceelsniveau te interpreteren. De
landgebruikserie kan immers eenvoudig aan een huidig kadastraal perceel gekoppeld worden.
Een belangrijk voordeel van Top10v t.o.v. KADVEC is dat Top10v topologisch in orde is. Deze kaartlaag
vertoont geen topologische fouten zoals overlappende polygonen en gaten tussen polygonen. Er is wel enige overlap langs de randen van de kaartbladen. Het betreft hier een band van 47 m waar de kaartbladen
elkaar systematisch overlappen. De inhoud van deze band is echter in principe identiek voor beide kaartbladen. Deze overlap kan eenvoudig verwijderd worden door de overlappende band langs de centerlijn in twee
helften te delen. Elke helft wordt dan bij het overeenkomstige kaartblad gevoegd.
KADVEC vertoont belangrijke topologische fouten. Deze problemen bij KADVEC worden door twee fenomenen veroorzaakt. Ten eerste is KADVEC een percelenkaart en geen landgebruikkaart. Wat geen perceel is
(bijv. de meeste wegen en waterlopen) wordt niet weergegeven in KADVEC. In het geval van brede wegen
en waterlopen resulteert dit in een aantal gaten in de referentielaag. Ten tweede is het probleem van het
georefereren van het lokale coördinatenstelsel naar het Lambertstelsel. De kadastrale kaarten werden per
(deel van een) kadastrale sectie op papier getekend, elk in hun eigen, lokale coördinatenstelsel. Bij deze
kaarten begint met traditioneel vanuit het midden van het gebied te meten. Naarmate men dichter bij de rand
van het kaartblad komt zullen de fouten dus groter worden. Wanneer deze kaartbladen gegeorefereerd worden, heeft dit als gevolg dat er problemen ontstaan langs de randen van de kaartbladen. Waar de percelen
in realiteit mooi aansluiten, zal dit in het GIS zelden het geval zijn. Op heel wat plaatsen zullen deze percelen ofwel overlappen ofwel van elkaar liggen zodat gaten ontstaan. Het corrigeren van dergelijke topologische fouten is zeer arbeidsintensief. Dit type van topologische fouten zullen niet gecorrigeerd worden (pers.
med. D. De Baere, OC-GIS).
Er is tevens een belangrijk verschil qua ruimtelijke nauwkeurigheid van beide kaartlagen. Top10v garandeert
een RMS van minder dan 1 m voor niet-gegeneraliseerde objecten. De RMS van KADVEC schommelt vermoedelijk rond 10 m.
Een probleem waar beide kaartlagen mee kampen zijn een aantal kleine polygonen (gebouwen) en smalle
polygonen (wegen en waterlopen). KADVEC heeft iets minder detail dan Top10v en daarom zonder vereenvoudiging gebruikt worden, hoewel dit geen ideale situatie is. Top10v is voor dit soort toepassingen slechts
bruikbaar naar vereenvoudiging. In 5.5.1 wordt beschreven op welke manier deze kaartlaag geautomatiseerd vereenvoudigd kan worden. Theoretisch zou KADVEC op een gelijkaardige manier vereenvoudigd
worden. Dit heeft als consequentie dat men de vormen van de percelen verliest. Op dat ogenblik verliest
KADVEC tevens een van zijn beste troeven: de indeling in kadastrale percelen.
De kostprijs is tevens een belangrijk punt om in de overweging op te nemen. Doch op dit ogenblik kunnen
we daar geen uitspraken over doen. Veel zal immers afhangen van de onderhandelingen over de prijs met
de producenten van de data. In het geval van KADVEC zal er overleg nodig zijn met het OC-GIS en AKRED.
In het geval van de Top10v met het NGI. Op termijn bestaat de mogelijkheid dat het OC-GIS overeenkomsten sluit i.v.m. het gebruik van KADVEC en/of Top10v binnen de Vlaamse Gemeenschap.
Noch Top10v, noch KADVEC is op dit ogenblik reeds gebiedsdekkend voorhanden. Voor Top10v is de planning dat deze tegen eind 2006 gebiedsdekkend beschikbaar is. KADVEC zou tegen eind 2005 technisch
volledig afgewerkt zijn, doch op dat ogenblik dient AKRED de bestanden nog goed te keuren. Een einddatum hiervoor is ons momenteel niet bekend.
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12 Procedures om het historische landgebruik te vectoriseren
12.1 Opslaan data
Alle data, met uitzondering van de (gegeorefereerde) scans van de kaartreeksen, worden in een (personal)
geodatabase opgeslagen.
In dit onderdeel zal regelmatig gebruik worden gemaakt van vierkante haakjes [ ]. Hiermee wordt het variabel deel van de naamgeving gebruikt. [kaartreeks] staat bijvoorbeeld voor de verschillende historische kaartreeksen. tblPolygonen_[kaartreeks] komt dus overeen met: tblPolygonen_RedKad, tblPolygonen_DG2,
tblPolygonen_DG3, tblPolygonen_MGI en tblPolygonen_Top10v.

12.1.1 Kaartlagen
De referentielaag wordt per kaartblad opgeslagen in de databank. De naamgeving van deze kaartlagen is
Ref[kaartbladnummer]. Bijv. voor kaartblad 16-1z wordt dit Ref16-1z. Tabel 12-1 geeft de structuur van de
attributentabel weer. De aangekruiste veldnamen worden door ArcGIS automatisch gegenereerd bij het
aanmaken van de feature class.
Tabel 12-1. Structuur attributentabel referentielaag
Veldnaam
OBJECTID
Shape
RedKad
DG2
DG3
MGI
Top10v
Correctie
Controle
RedKad_KB
DG2_KB
DG3_KB
MGI_KB
Top10v_KB
Shape_Length
Shape_Area

Gegevenstype ArcGIS
Lange integer
X
OLE-object
X
Lange integer
Lange integer
Lange integer
Lange integer
Lange integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Dubbele precisie
X
Dubbele precisie
X

12.1.2 Landgebruik per polygoon
Om te kunnen nagaan op welk tijdstip een bepaalde polygoon gesplitst werd, wordt in de referentielaag per
kaartreeks enkel een uniek nummer per polygoon opgeslagen. In een aparte tabel wordt aan dit nummer het
overeenkomstige landgebruik toegekend. Per kaartreeks wordt een dergelijk tabel aan de database toegevoegd. De naamgeving van deze tabellen is tblPolygonen_[kaartreeks] (bijv. tblPolygonen_RedKad). De
structuur van deze tabellen wordt in Tabel 12-2 weergegeven.
Tabel 12-2. Structuur tblPolygonen_[kaartreeks].
Veldnaam
ID
Kaartblad7
Polygoon
Landgebruik

Gegevenstype
Lange integer
Integer
Lange integer
Integer

12.1.3 Kwaliteitscontrole
In Tabel 12-3 wordt de structuur van de tabellen weergegeven die de gegevens over de kwaliteitscontrole
bevatten.

7
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Tabel 12-3. Structuur tblKwaliteitscontrole_[kaartreeks]
Veldnaam
Toegekend
Gecorrigeerd
Totale_opp
Aantal_polygonen
Kaartblad

Gegevenstype
Integer
Integer
Float
Long integer
Integer

12.1.4 Legendes
12.1.4.1 Per kaartreeks
Voor elke kaartreeks wordt een duidelijke legende in tabelvorm toegevoegd aan de databank. Belangrijk
hierbij is om voor elke klasse van landgebruik die onderscheiden wordt, een duidelijke, woordelijke omschrijving te geven. Aan de hand van deze omschrijving moet het landgebruik ondubbelzinnig op de kaartreeks
kunnen geïdentificeerd worden. De naamgeving van deze tabellen is tblLegende_[kaartreeks]. De structuur wordt weergegeven in Tabel 12-4
Tabel 12-4. Structuur tblLegende_[kaartreeks]
Veldnaam
Code
Landgebruik
Omschrijving
Uniform

Gegevenstype
Integer
Tekst
Memo
Integer

12.1.4.2 Uniforme legende
Wegens de grote verschillende tussen de legendes van de verschillende kaartreeksen is het noodzakelijk
om een nieuwe ‘Uniforme’ legende aan te maken. Deze legende ‘vertaalt’ de verschillende legendes naar
een zelfde legende. Deze uniforme legende bestaat uit twee niveaus. Het hoofdniveau bestaat een aantal
zeer brede klassen van landgebruik. Het deelniveau verfijnt deze klassen van het hoofdniveau. Deze tabellen krijgen de namen tblUniforme_legende_niveau1 en tblUniforme_legende_niveau2. Hun structuur
wordt weergegeven in resp. Tabel 12-5 en Tabel 12-6.
Tabel 12-5. Structuur tblUniforme_legende_niveau1
Veldnaam
Code
Landgebruik

Gegevenstype
Integer
Tekst

Tabel 12-6. Structuur tblUniforme_legende_niveau2
Veldnaam
Code
Landgebruik
Hoofdniveau

Gegevenstype
Integer
Tekst
Integer

12.1.5 Randinformatie kaartreeksen
Het is belangrijk om steeds de nodige informatie uit de kaartrand (metadata) voor alle kaartbladen van alle
kaartreeksen bij de databank te voegen. Deze informatie wordt in de tabel tblKaartbladen_[kaartreeks]
opgeslagen. In Tabel 12-7 wordt de minimale structuur van deze tabel weergegeven. Deze structuur dient
zoveel mogelijk te worden aangevuld met metadata over de kaartreeks. Metadata die geldt voor de volledige
kaartreeks kan eventueel gebundeld worden in een apart document.
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Tabel 12-7. Structuur tblKaartbladen_[kaartreeks]
Veldnaam
ID
Nummer
Titel
Schaal
Jaartal_landgebruik
RMS
Aantal_referentiepunten
Transformatie
Opmerkingen

Gegevenstype
Integer
Afhankelijk van [kaartreeks]
Tekst
Lange integer
Integer
Enkele precisie
Integer
Tekst
Memo

12.1.6 Datasets referentiepunten
Om de georeferentie van de verschillende kaartbladen later te kunnen evalueren en, indien nodig, bij te sturen is het noodzakelijk om de gebruikte referentiepunten in de databank te bewaren. De structuur van deze
tabel wordt in Tabel 12-8 weergegeven.
Tabel 12-8. Structuur tblReferentiepunten_[kaartreeks]
Veldnaam
ID
Xscan
Yscan
Xref
Yref
Kaartblad

Gegevenstype
Lange integer
Enkele precisie
Enkele precisie
Enkele precisie
Enkele precisie
Integer

12.1.7 Relaties tussen tabellen
De relaties tussen de tabellen definiëren op welke manier bepaalde tabellen aan elkaar gekoppeld zijn. Alle
relaties zijn een-op-veel relaties.
• tblPolygonen_[kaartreeks].Polygoon = Ref[Kaartbladnummer].[kaartreeks]
• tblPolygonen_[kaartreeks].Kaartblad = Ref[Kaartbladnummer].Top10vKB
• tblLegende_[kaartreeks].code = tblKwaliteitscontrole_[kaartreeks].Toegekend
• tblLegende_[kaartreeks].code = tblKwaliteitscontrole_[kaartreeks].Correctie
• tblKaartbladen_Top10v.ID = tblKwaliteitscontrole_[kaartreeks].Kaartblad
• tblLegende_[kaartreeks].Code = tblPolygonen_[kaartreeks].Landgebruik
• tblUniforme_legende_niveau2.Code = tblLegende_[kaartreeks].Uniform
• tblUniforme_legende_niveau1.Code = tblUniforme_legende_niveau2.Hoofdniveau
• tblKaartbladen_[kaartreeks].ID = tblRef[Kaartbladnummer].[kaartreeks]KB
• tblKaartbladen_[kaartreeks].ID = tblReferentiepunten_[kaartreeks].Kaartblad

12.2 Topologie
Aan elke referentielaag, worden de volgende topologische regels toegevoegd:
1. Cluster tolerance = 2 m
2. Must not have gaps
3. Must not have overlaps
De topologie van de kaartlaag wordt gevalideerd en gecorrigeerd telkens na de fase van het splitsen van de
polygonen volgens het landgebruik en na de fase van de kwaliteitscontrole.

12.3 Georefereren van de kaartreeksen
Alle kaartreeksen wordt gegeorefereerd, tenzij de bestaande georeferentie voldoet aan de eisen die hier
gesteld worden aan de georeferentie. Eisen voor georeferentie:
• Eerste orde transformatie
• Top10v (landuse laag, niet vereenvoudigd) als referentielaag
• Minstens 20 referentiepunten, goed gespreid over het kaartblad
• De referentiepunten moeten in de databank bewaard worden
• Referentiepunten bijvoorkeur kiezen op hoekpunten van percelen
• Bij gebrek aan dergelijke referentiepunten kan het midden van kruispunten gebruikt worden
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•
•

Extra referentiepunten is toegestaan, op voorwaarde dat hun ruimtelijke spreiding evenwicht verdeeld
blijft.
Referentiepunten uit de dataset verwijderen is NIET toegestaan, tenzij het duidelijk is dat het een niethomoloog punt betreft. Referentiepunten mogen dus enkel verwijderd worden wanneer een verkeerd
punt is aangeduid, niet wanneer een referentiepunt een hoge RMS veroorzaakt.

Het georefereren gebeurt bij voorkeur met software die een georeferentie automatisch bijwerkt na het toevoegen van elk referentiepunt. Op die manier is het voor de operator eenvoudiger om beide kaartlagen te
interpreteren en goede referentiepunten op te sporen en nauwkeurig aan te duiden. Om beide kaarten tegelijk te kunnen interpreteren is het handig om de polygonen van de (vectoriële) referentielaag doorzichtig te
maken en de randen van deze polygonen een opvallende kleur te geven. Rood of paars gaven bij de meeste
historische kaarten een goed resultaat.
Start het georefereren door eerst twee ruwe referentiepunten aan te duiden in een tegenoverliggende hoek
van de te georefereren scan. Maak nu 20 referentiepunten aan, goed gespreid over het volledige te georefereren kaartblad. Zet de schaal op1:2500 bij het aanduiden van de referentiepunten. Verwijder de eerste twee
(ruwe) referentiepunten. Sla de set referentiepunten op als [kaartreeks]_[kaartbladnummer].txt en importeer
dit bestand in de databank (tblReferentiepunten_[kaartreeks]).
Gebruik bij de verdere vectorisatie de originele scan die on-demand gegeorefereerd is aan de hand van de
set referentiepunten. Het is mogelijk om met behulp van een rectify de scan permanent te georefereren,
doch dit impliceert een verlies aan kwaliteit van het beeld. Bovendien hebben de zichtbare referentiepunten
als voordeel dat de operator een idee heeft van de lokale vervorming van de kaartreeks.

12.4 Volgorde van het vectoriseren van de kaartreeksen
De kaartreeksen wordt best gevectoriseerd volgens toenemende RMS (afnemende nauwkeurigheid georeferentie). De volgorde is daarom:
1. Top10v (referentielaag)
2. Gereduceerd kadaster
3. MGI
4. DG3
5. DG2

12.5 Aanmaken referentielaag
12.6 Splitsen van polygonen
12.6.1 Werkwijze
Globaal
1.
Stel de schaal van de kaart in op 1:2500
2.
Start een editeersessie voor de referentielaag
3.
Activeer snapping voor vertex en edge van de referentielaag en vertex van de sketch
4.
Ga naar een hoekpunt van de referentielaag
5.
Totdat de volledige referentielaag overlopen is
6.
Splits de polygonen
7.
Verplaats extent een stap
8.
Beëindig de editeersessie voor de referentielaag
Splits de polygonen
1.
Voor alle te splitsen polygonen waarvan de nieuwe grens volledig zichtbaar
2.
Selecteer polygoon
3.
Splits polygoon op een zodanige manier dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de reeds
aanwezige vertices
Verplaats zichtbare extent
De zichtbare extent wordt enkel verplaatst door te klikken in de schuifbalken. Op die manier wordt per klik de
extent de helft opgeschoven in de richting waarin geklikt wordt. Verschuif de zichtbare extent maximaal de
helft per keer. Zorg er voor dat dit op een systematische manier gebeurd zodat de volledige referentielaag
overlopen wordt.
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Bijv.: start in het zuidwesten van de referentielaag. Verplaats de extent stapsgewijs naar het noorden totdat
de rand van de referentielaag zichtbaar is. Verplaats de extent voor de helft naar het oosten. Verplaats de
extent nu stapsgewijs naar het zuiden tot de zuidrand van de referentielaag zichtbaar is. Ga terug een stap
naar het oosten. Blijf dit herhalen totdat de volledige referentielaag overlopen is.

12.6.2 Wanneer wel – niet splitsen
Tenzij anders aangegeven, wordt een polygonen in principe enkel gesplitst wanneer in een zelfde polygoon
meer dan een klasse van landgebruik voorkomt. Met de klassen van landgebruik worden hier de te onderscheiden klassen van landgebruik bedoeld.
In een aantal gevallen liggen de grenzen van de polygonen van de referentielaag dicht bij de grenzen van
het landgebruik van de historische kaart. In dit geval is het aan de operator om in te schatten of beide grenzen in realiteit al dan niet samenvallen. Enkel indien beide grenzen niet samenvallen, wordt de grens van de
historische kaart gevectoriseerd. Figuur 12-1 geeft hiervan een aantal praktijkvoorbeelden. De oranje lijnen
geven de grenzen van de polygonen van de referentielaag weer voor begonnen werd met het verder splitsen
van deze laag. De paarse lijnen geven de bijkomend gevectoriseerde grenzen weer. In de rode ellipsen worden een aantal voorbeeld weergegeven waarbij men veronderstelt dat de grenzen van de referentielaag en
de historische kaart samenvallen. De groene ellips geeft een voorbeeld van een grens die als niet samenvallend geïnterpreteerd werd en dus bijkomend gevectoriseerd werd. Meer ook de rode en groene kruisjes op,
verbonden door een blauwe lijn. Dit zijn de referentiepunten waarbij het groene kruisje de locatie op de historische kaart weergeeft, het rode kruisje de locatie op de referentielaag en de blauwe lijn de vervorming die
overblijft na de georeferentie. Het is duidelijk dat dit een goed hulpmiddel is bij het interpreteren van het al
dan niet samenvallen van bepaalde grenzen.

Figuur 12-1. Al dan niet splitsen van polygonen. Oranje: referentielaag, paars: gevectoriseerde grenzen. Rode ellipsen: niet splitsen, groene ellips: wel splitsen.

12.7 Toekennen van landgebruik
12.7.1 In blok toekennen landgebruik
1.
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Stel de schaal voor de kaart in op 1:5000

2.

3.
4.

Creëer een legende voor de referentielaag zodat duidelijk is of er reeds een landgebruik werd
toegekend aan het veld [kaartreeks] en zo ja welk landgebruik dit is. Maak de legende op zo’n
manier dat de operator het landgebruik van de onderliggende gegeorefereerde scan duidelijk
kan interpreteren.
Stel de selectiemethode in op “add to current selection”
Voor elk frequent voorkomende klasse van landgebruik
a. Verwijder de bestaande selectie
b. Ga naar een hoekpunt van de referentielaag
c. Totdat de referentielaag volledig overlopen is
i. Selecteer alle polygonen van het huidige landgebruik
ii. Verplaats de extent een stap
d. Ken het huidige landgebruik toe aan het veld [kaartreeks] van de geselecteerde polygonen

12.7.2 Toekennen landgebruik overige percelen
1.
2.
3.
4.

Stel de schaal van de kaart in op 1:2500
Gebruik dezelfde legende als in 12.7.1
Start in een hoekpunt van de referentielaag
Totdat de volledige referentielaag overlopen is
a. Indien nodig splits de polygonen die in een vorige stap overgeslagen werden
b. Selecteer een polygoon zonder (of met een foutief) landgebruik en ken het correcte landgebruik toe aan het veld [kaartreeks]
c. Verplaats de extent één stap

12.8 Kwaliteitscontrole
De kwaliteitscontrole dient bij voorkeur te worden uitgevoerd door een onafhankelijk operator. Deze onafhankelijke operator dient de nodige feedback te geven aan de operator die instaat voor het vectoriseren.
1.
Ken aan elk polygoon van de referentielaag een willekeurig nummer toe in het veld correctie
2.
Sorteer alle polygonen van de referentielaag eerst volgens het veld [kaartreeks] (=toegekend
landgebruik) en dan volgens het veld correctie (=willekeurig nummer)
3.
Nummer alle polygonen van 1 tot 200 in het veld controle
a. Herbegin te nummeren van 1 wanneer 200 bereikt is.
b. Herbegin te nummeren bij een ander landgebruik
4.
Vervang alle waarden in het veld Correctie door de waarden in het veld [kaartreeks]
5.
Gebruik dezelfde legende als in 12.7.1 maar dan voor het veld Correctie (i.p.v. [kaartreeks])
6.
Selecteer alle polygonen met een waarde kleiner dan 11 in het veld Controle
7.
Zolang er polygonen geselecteerd zijn
a. Zoom in op een van de geselecteerde polygoon
b. Wijzig de schaal naar 1:2500
c. Indien een foutief landgebruik werd toegekend aan de polygoon waarop ingezoomd werd,
vul dan het correcte landgebruik in het veld Correctie
d. Verwijderd alle polygonen uit de selectie die nu volledig zichtbaar zijn en waaraan het correcte landgebruik is toegekend.
8.
Voeg een samenvattende tabel toe aan de databank met de volgende gegevens: selecteer enkel
polygonen met controle <=10, groepeer de velden [kaartreeks] en correctie, maak de som van
het veld Shape_Area, tel het aantal polygonen, voeg het kaartblad van de referentielaag toe.
9.
Voeg alle records toe aan tblPolygonen_[kaartreeks]. Hierbij wordt de velden ObjectID en Correctie gekopieerd naar resp. De velden polygoon en landgebruik. In het veld kaartblad wordt het
nummer van het kaartblad van de referentielaag ingevoerd.
10.
Vervang de waarden in het veld [kaartreeks] van de referentielaag door de waarden van ObjectID
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13 Kennislacunes
13.1 Algemeen
13.1.1 Toepassen methodologie op groter gebied
De beschreven methodologie werd slechts op een gemeente uitgetest. Naar alle waarschijnlijkheid is deze
methodologie eveneens toepasbaar op de rest van Vlaanderen. Toch blijven er een aantal situaties die niet
uitgetest werd omdat ze niet voorkomen in het proefgebied. Het betreft o.a. grootschalige heide gebieden en
reliëfrijke streken. Eventueel kan de toepasbaarheid van de methodologie voor deze gebieden onderzocht
worden in het kader van een thesis.

13.2 Ferraris
13.2.1 Evaluatie betrouwbaarheidskaart
De betrouwbaarheidskaart is het resultaat van een theoretische benadering van het probleem. Aan de verschillende factoren die de betrouwbaarheid beïnvloed werd arbitrair een gewicht gegeven. De betrouwbaarheidskaart, en bijgevolg ook de achterliggende formule, werd niet gevalideerd. Om deze kaart te kunnen
valideren is het noodzakelijk om eerst de gevectoriseerde versie van de Ferrariskaart zo nauwkeurig mogelijk te laten interpreteren door een landschapsecoloog of historicus.

13.2.2 Mozaïeken kaartbladen
In het kader van dit project werd slechts één kaartblad gevectoriseerd en gegeorefereerd. Wanneer de verschillende kaartbladen gevectoriseerd en gegeorefereerd zijn, zullen deze quasi zeker niet mooi aan elkaar
sluiten. Er zullen zowel overlappingen als gaten voorkomen. Vermoedelijk kunnen dergelijke problemen opgelost worden met de ‘edge snap’ methode van de ‘Spatial adjustment tool’ in ArcGIS. Dit werd echter nog
niet in de praktijk uitgetest.

13.3 Gereduceerd kadaster
13.3.1 Leeftijd landgebruik
De exacte leeftijd van het landgebruik van het gereduceerd kadaster is moeilijk in te schatten. De kaarten
zelf zijn individueel gedateerd met de datum waarop ze afwerkt zijn (rond 1850). Deze datum kan als minimale leeftijd van het landgebruik aanzien worden. Anderzijds heeft de financiële administratie het landgebruik niet systematisch gecontroleerd in de periode het afwerken van het primitief kadaster en het aanmaken
van het gereduceerd kadaster (mond. med. H. Verboven). Toch merken we dat voor een percelen het landgebruik van het gereduceerd kadaster verschilt van het landgebruik van het primitief kadaster (zie 6). Men
kan vermoeden dat het landgebruik van het gereduceerd kadaster hetzelfde is als het landgebruik van het
primitief kadaster, aangevuld met de wijzigingen ten gevolg mutaties. Bij de overdracht naar een andere
eigenaar (verkoop, erfenis,…) wordt het landgebruik immers gecontroleerd. Historisch onderzoek naar de
juiste leeftijd van het landgebruik van het gereduceerd kadaster is daarom wenselijk.

13.4 Vander Maelen
13.4.1 Leeftijd – betrouwbaarheid landgebruik
Hoewel de Vander Maelen kaartreeks en het gereduceerd kadaster in dezelfde periode (beide ca 1850)
aangemaakt werden, vertonen beide kaartreeksen voor een aantal percelen duidelijke verschillen. Dit kan te
wijten zijn aan ofwel onnauwkeurigheden in de Vander Maelen kaart ofwel een groter reëel tijdsverschil tussen beide kaartreeksen.
De oorzaak van dit verschil heeft belangrijke implicaties naar het eventueel vectoriseren van het landgebruik
van de Vander Maelen kaarten.
Indien het landgebruik van beide kaartreeksen even oud is, is vermoedelijk het landgebruik van het gereduceerd kadaster het meest betrouwbaarder. De kadastrale informatie diende immers om belastingen te heffen
en beide partijen had er belang bij om het landgebruik correct te noteren. Een te laag geschat kadastraal
inkomen is niet interessant voor de overheid (minder belastingsinkomsten), een te hoog geschat kadastraal
inkomen is niet interessant voor de eigenaar (te veel belastingen betalen). Het landgebruik van de Vander
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Maelen kaartreeks van dat best gebruikt worden om het landgebruik van het gereduceerd kadaster verder te
verfijnen (bijv. bos op gereduceerd kadaster wordt loofhout of naaldhout op Vander Maelen).
Wanneer er een duidelijk verschil is in leeftijd van het landgebruik loont het de moeite om de Vander Maelen
laag als een aparte laag te vectoriseren.

13.5 Vectoriseren
Gezien de belangrijke vervormingen van deze kaart is vermoedelijk een zelfde methode noodzakelijk als
gebruikt werd om de Ferraris kaart te vectoriseren. Dit werd echter nog niet in de praktijk uitgeprobeerd.
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15 Bijlagen
15.1 Originele beelden
15.1.1 Gereduceerd kadaster (RedKad, 1850)

Figuur 15-1. Oelegem (bron: NGI)

Figuur 15-2. Detail Oelegem (bron: NGI)
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15.1.2 Dépôt de la Guerre 2 (DG2, 1890)

Figuur 15-3. Oelegem (bron: NGI)

Figuur 15-4. Detail Oelegem (bron: NGI)
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15.1.3 Dépôt de la Guerre 3 (DG3, 1920)

Figuur 15-5. Oelegem (bron: NGI)

Figuur 15-6. Detail Oelegem (bron: NGI)
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15.1.4 Militair Geografisch Instituut (MGI, 1960)

Figuur 15-7. Oelegem (bron: NGI)

Figuur 15-8. Detail Oelegem (bron: NGI)
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15.1.5 Topov10 (2000)

Figuur 15-9. Oelegem (bron: NGI)

Figuur 15-10. Detail Oelegem (bron: NGI)
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15.2 Georefereren
15.2.1 Formules uniforme transformatie
(xi , yi ) : doelcoördinaten

(ui , vi ) : broncoördinaten

Formule 15-1. Transformatieformule

XY = M . A
Formule 15-2. Inverse transformatieformule

(

A = M T .M

)

−1

M T . XY

Formule 15-3. Doelmatrix

⎛ x1
⎜
⎜x
XY = ⎜ 2
...
⎜
⎜x
⎝ n

y1 ⎞
⎟
y2 ⎟
... ⎟
⎟
y n ⎟⎠

Formule 15-4. Bronmatrix 1e orde transformatie

M 1° orde

⎛1
⎜
⎜1
=⎜
...
⎜
⎜1
⎝

u1
u2
...
un

v1 ⎞
⎟
v2 ⎟
... ⎟
⎟
vn ⎟⎠

Formule 15-5. Bronmatrix 2e orde transformatie

M 2°orde

⎛1
⎜
⎜1
=⎜
⎜ ...
⎜1
⎝

u1

2

u1v1

2

u 2 v2
...
u n vn

u1

v1

u2
...
un

v2 u 2
... ...
2
vn u n

2
v1 ⎞
⎟
2
v2 ⎟
⎟
... ⎟
2
vn ⎟⎠

Formule 15-6. Bronmatrix 3e orde transformatie

M 3°orde

⎛1
⎜
⎜1
=⎜
⎜ ...
⎜1
⎝

u1
u2
...

v1 u1
2
v2 u 2
... ...

2

u1v1
u 2 v2
...

v1
2
v2
...

un

vn

2

u n vn

vn

un

2

u1
3
u2
...

3

u1 v1
2
u 2 v2
...

2

u1v1
2
u 2 v2
...

2

un

3

u n vn

2

2

u n vn

2

3
v1 ⎞
⎟
3
v2 ⎟
⎟
... ⎟
3
vn ⎟⎠
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15.2.2 RMS 1e, 2e en 3e orde transformaties
120
1e orde
2e orde

100
RMScontrole (m)

3e orde
80
60
40
20
0
0

10

20
30
40
Aantal referentiepunten

50

60

Figuur 15-11. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie Fer (1775) t.o.v. KADVEC
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Figuur 15-12. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie Fer (1775) t.o.v. Top10v
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Figuur 15-13. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie RedKad (1850) t.o.v. KADVEC
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Figuur 15-14. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie RedKad (1850) t.o.v. Top10v
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Figuur 15-15. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie VdM (1850) t.o.v. KADVEC
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Figuur 15-16. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie VdM (1850) t.o.v. Top10v
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Figuur 15-17. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie DG2 (1890) t.o.v. KADVEC
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Figuur 15-18. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie DG2 (1890) t.o.v. Top10v
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Figuur 15-19. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie DG3 (1920) t.o.v. KADVEC
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Figuur 15-20. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie DG3 (1920) t.o.v. Top10v
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Figuur 15-21. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatieformule voor
georeferentie MGI (1960) t.o.v. KADVEC
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Figuur 15-22. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatieformule voor
georeferentie MGI (1960) t.o.v. Top10v
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Figuur 15-23. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie NGI (1980) t.o.v. KADVEC
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Figuur 15-24. Gemiddelde RMScontrole (m) i.f.v. aantal referentiepunten en transformatiesformules voor
georeferentie NGI (1980) t.o.v. Top10v
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15.2.3 Spreiding gemiddelde afwijking georeferentie

Figuur 15-25. Gemiddelde afwijking bij 1e orde transformatie met 20 punten Fer (1775)

Figuur 15-26. Gemiddelde afwijking bij 1e orde transformatie met 20 punten RedKad (1850)
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Figuur 15-27. Gemiddelde afwijking bij 1e orde transformatie met 20 punten VdM (1850)

Figuur 15-28. Gemiddelde afwijking bij 1e orde transformatie met 20 punten DG2 (1890)
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Figuur 15-29. Gemiddelde afwijking bij 1e orde transformatie met 20 punten DG3 (1920)

Figuur 15-30. Gemiddelde afwijking bij 1e orde transformatie met 20 punten MGI (1960)
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Figuur 15-31. Gemiddelde afwijking bij 1e orde transformatie met 20 punten NGI (1980)

15.3 Referentielaag
15.3.1 Detail vereenvoudiging Top10v

Figuur 15-32. Originele Top10v kaart (bron: NGI)
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Figuur 15-33. Top10v na eliminatie kleine polygonen en clustertolerantie van 2 m

Figuur 15-34. Top10v na eliminatie van smalle wegen en waterlopen
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Figuur 15-35. Eindresultaat van vereenvoudiging

15.3.2 AML’s
15.3.2.1 Simplify.aml
/* This AML simplifies a shapefile by eliminating small and narrow polygons.
/* The shapefile may contains only three field:
/*
1. 'Landuse': string, at least 5 characters long
/*
2. 'Buffer': string, as long as 'Landuse'
/*
3. 'Distance': numeric field, depending on the preferred buffer distance
/*
&sv input := [response 'Enter the name of the shapefile to simplify']
&sv output := [response 'Enter the name of the output coverage (max. 10 chars)']
&sv config := [open config.txt openstat -r]
&do &until [BEFORE %query% @] = 'fuzzy_union'
&sv query := [read %config% readstat]
&end
&sv fuzzy := [AFTER %query% @]
&sv closestat := [close %config%]
&sv config := [open config.txt openstat -r]
&do &until [BEFORE %query% @] = 'fuzzy_clean'
&sv query := [read %config% readstat]
&end
&sv fuzzy_end := [AFTER %query% @]
&sv closestat := [close %config%]
&sv config := [open config.txt openstat -r]
&do &until [BEFORE %query% @] = 'workingdir'
&sv query := [read %config% readstat]
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&end
&sv working_dir := [AFTER %query% @]
&sv closestat := [close %config%]
/*Delete existing tmp files
&if [exists temp -cover] &then
kill temp all
&if [exists toelim -cover] &then
kill toelim all
&if [exists dtmp -cover] &then
kill dtmp all
&if [exists b0 -cover] &then
kill b0 all
&if [exists b -cover] &then
kill b all
&if [exists tmp -cover] &then
kill tmp all
&if [exists clean -cover] &then
kill clean all
&if [exists clean2 -cover] &then
kill clean2 all
/*Convert shapefile to coverage
shapearc %input% temp type
clean temp # # %fuzzy_end% POLY
regionpoly temp toelim type save
kill temp all
killinfo save
/*Select the small polygons
ARCPLOT tosmall.aml
/* Eliminate the selected polygons
ELIMINATE toelim b0 KEEPEDGE POLY toelims BORDER
kill toelim ALL
copy b0 %output%_ns
/* Mark the road polygons as to eliminate
ARCPLOT roads.aml
/*Eliminate stepwise the road polygons
&sv lus := .true.
&do &while %lus%
&sv lus := .false.
/* Create an empty coverage with the needed fields
copy union_empty dtmp
/* Select the landuses that will be buffered
ARCPLOT tobuffer.aml
&sv landuses = [listunique b0 -poly buffer]
/* For each selected landuse
&do land &list %landuses%
/* Do nothing if the landuse is the overlap of multiple landuses ('Overl') or the landuse is allready buffered ('OK')
&if ( %land% eq 'Overl' OR %land% eq 'OK' ) &then
&goto skip_landuse
&else
&goto continue_landuse
&label continue_landuse
&sv lus := .true.
/* Save current landuse in txt file
del %working_dir%\current.txt
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&sv fileunit := [open current.txt openstat -write]
&sv writing := [write %fileunit% %land%]
&sv closestat := [close %fileunit%]
/* Set buffer distance for selected landuse
ARCPLOT selection.aml
/* Buffer selected landuse
&if [exists %land% -cover] &then
kill %land% all
BUFFER b0 %land% distance # # %fuzzy% POLY ROUND FULL
/* Append buffer to already buffered landuses
UNION dtmp %land% tmp %fuzzy% JOIN
KILL dtmp ALL
KILL %land% ALL
/* Detect overlapping landuses
ARCPLOT buffer.aml
/* Simplify buffered landuses
DISSOLVE tmp dtmp lgb POLY
KILL tmp ALL
&label skip_landuse
&end
/* Union buffered landuse and to simplify coverage
UNION dtmp b0 clean %fuzzy% JOIN
/* Detect what part still needes to be cleaned
ARCPLOT addbuffer.aml
KILL dtmp ALL
KILL b0 ALL
/* Select overlapping bufers
ARCPLOT overlap.aml
/* Eliminate overlapping buffers
ELIMINATE clean b KEEPEDGE POLY overlaps BORDER
KILL clean ALL
/* Dissolve partialy cleaned coverage
DISSOLVE b b0 #all POLY
KILL b ALL
&end
/* Clean output
CLEAN b0 # # %fuzzy_end% POLY
copy b0 %output%_nr
/* Mark the narrow polygons as to eliminate
ARCPLOT tonarrow.aml
/*Eliminate stepwise the other narrow polygons
&sv lus := .true.
&do &while %lus%
&sv lus := .false.
/* Create an empty coverage with the needed fields
copy union_empty dtmp
/* Select the landuses that will be buffered
ARCPLOT tobuffer.aml
&sv landuses = [listunique b0 -poly buffer]
/* For each selected landuse
&do land &list %landuses%
/* Do nothing if the landuse is the overlap of multiple landuses ('Overl') or the landuse is allready buffered ('OK')
&if ( %land% eq 'Overl' OR %land% eq 'OK' ) &then
&goto skip_landuse
&else
&goto continue_landuse
&label continue_landuse
&sv lus := .true.
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/* Save current landuse in txt file
del %working_dir%\current.txt
&sv fileunit := [open current.txt openstat -write]
&sv writing := [write %fileunit% %land%]
&sv closestat := [close %fileunit%]
/* Set buffer distance for selected landuse
ARCPLOT selection.aml
/* Buffer selected landuse
&if [exists %land% -cover] &then
kill %land% all
BUFFER b0 %land% distance # # %fuzzy% POLY ROUND FULL
/* Append buffer to already buffered landuses
UNION dtmp %land% tmp %fuzzy% JOIN
KILL dtmp ALL
KILL %land% ALL
/* Detect overlapping landuses
ARCPLOT buffer.aml
/* Simplify buffered landuses
DISSOLVE tmp dtmp lgb POLY
KILL tmp ALL
&label skip_landuse
&end
/* Union buffered landuse and to simplify coverage
UNION dtmp b0 clean %fuzzy% JOIN
/* Detect what part still needes to be cleaned
ARCPLOT addbuffer.aml
KILL dtmp ALL
KILL b0 ALL
/* Select overlapping bufers
ARCPLOT overlap.aml
/* Eliminate overlapping buffers
ELIMINATE clean b KEEPEDGE POLY overlaps BORDER
KILL clean ALL
/* Dissolve partialy cleaned coverage
DISSOLVE b b0 #all POLY
KILL b ALL
&end
/* Clean output
CLEAN b0 %output% # %fuzzy_end% POLY
KIll b0 all

15.3.2.2 Config.txt
/* working directory
workingdir@d:\tmp\
/* sql string for small polygons
small@area < 500 AND NOT ( landuse = 'HY120' OR landuse = 'HY240' OR landuse = 'HY250' OR landuse
= 'RA112' OR landuse = 'RO112' OR landuse = 'RO113' )
/* SQL string for narrow road and water polygons
roads@( perimeter / area > 0.2 OR area < 500 ) AND ( landuse = 'HY120' OR landuse = 'HY240' OR landuse = 'HY250' OR landuse = 'RA112' OR landuse = 'RO112' OR landuse = 'RO113' )
/* SQL string for other narrow polygons
narrow@perimeter / area > 0.2
/* Stepwise buffer distance
bufferdistance@1
/* Fuzzy tollerance to clean the result. Recommended to be at least twice the buffer distance.
fuzzy_clean@2
/* Fuzzy tollerance for union
fuzzy_union@0.1

15.3.2.3 Tosmall.aml
&sv config := [open config.txt openstat -r]
&do &until [BEFORE %query% @] = 'small'
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&sv query := [read %config% readstat]
&end
&sv query := [AFTER %query% @]
&sv closestat := [close %config%]
CLEARSELECT toelim POLYS
RESELECT toelim POLYS [UNQUOTE %query%]
WRITESELECT toelims
QUIT

15.3.2.4 Roads.aml
&sv config := [open config.txt openstat -r]
&do &until [BEFORE %query% @] = 'roads'
&sv query := [read %config% readstat]
&end
&sv query := [AFTER %query% @]
&sv closestat := [close %config%]
CLEARSELECT b0 POLYS
RESELECT b0 POLYS [unquote %query%]
CALCULATE b0 POLYS buffer = 'Overl'
CLEARSELECT b0 POLYS
RESELECT b0 POLYS buffer ne 'Overl'
CALCULATE b0 POLYS buffer = landuse
QUIT

15.3.2.5 Tobuffer.aml
CLEARSELECT b0 POLYS
RESELECT b0 POLYS buffer ne 'Overl' AND buffer ne 'OK'
QUIT

15.3.2.6 Selection.aml
&sv config := [open config.txt openstat -r]
&do &until [BEFORE %bufferdistance% @] = 'bufferdistance'
&sv bufferdistance := [read %config% readstat]
&end
&sv bufferdistance := [AFTER %bufferdistance% @]
&sv closestat := [close %config%]
&sv fileunit := [open current.txt openstat -r]
&sv landuse := ''[read %fileunit% readstat]
&sv closestat := [close %fileunit%]
CALCULATE b0 POLYS distance = 0
CLEARSELECT b0 POLYS
RESELECT b0 POLYS buffer eq %landuse%
CALCULATE b0 POLYS distance = %bufferdistance%
QUIT

15.3.2.7 Buffer.aml
&sv fileunit := [open current.txt openstat -r]
&sv landuse := [read %fileunit% readstat]
&sv closestat := [close %fileunit%]
CLEARSELECT tmp POLYS
RESELECT tmp POLY inside = 100 AND lgb <> ''
CALCULATE tmp POLY lgb = 'Overl'
CLEARSELECT tmp POLYS
RESELECT tmp POLY inside = 100 AND lgb = ''
CALCULATE tmp POLY lgb = ''%landuse%
QUIT

15.3.2.8 Addbuffer.aml
CLEARSELECT clean POLYS
RESELECT clean POLYS buffer ne 'Overl' AND buffer ne 'OK'
CALCULATE clean POLYS buffer = 'OK'
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CLEARSELECT clean POLYS
RESELECT clean POLYS buffer = 'Overl'
UNSELECT clean POLYS lgb eq ''
CALCULATE clean POLYS landuse = lgb
CALCULATE clean POLYS buffer = lgb
CLEARSELECT clean POLYS
RESELECT clean POLYS landuse eq ''
CALCULATE clean POLYS landuse = 'Empty'
CLEARSELECT clean POLYS
CALCULATE clean POLYS lgb = ''
CALCULATE clean POLYS distance = 0
CALCULATE clean POLYS dtmp-id = 0
CALCULATE clean POLYS dtmp# = 0
CALCULATE clean POLYS b0# = 0
CALCULATE clean POLYS b0-id = 0
CALCULATE clean POLYS poly# = 0
CALCULATE clean POLYS subclass# = 0
CALCULATE clean POLYS rings_ok = 0
QUIT

15.3.2.9 Overlap.aml
CLEARSELECT clean POLYS
RESELECT clean POLYS landuse = 'Overl'
WRITESELECT overlaps
QUIT

15.3.2.10

Tonarrow.aml

&sv config := [open config.txt openstat -r]
&do &until [BEFORE %query% @] = 'narrow'
&sv query := [read %config% readstat]
&end
&sv query := [AFTER %query% @]
&sv closestat := [close %config%]
CLEARSELECT b0 POLYS
RESELECT b0 POLYS [unquote %query%]
CALCULATE b0 POLYS buffer = 'Overl'
CLEARSELECT b0 POLYS
RESELECT b0 POLYS buffer ne 'Overl'
CALCULATE b0 POLYS buffer = landuse
QUIT
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15.4 Vectoriseren Ferraris
15.4.1 Betrouwbaarheid landgebruik

Figuur 15-36. Kriging lokale vervorming
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Figuur 15-37. Afstand tot dichtstbijzijnd referentiepunt

Figuur 15-38. Lokale vervorming, gecorrigeerd voor afstand tot dichtstbijzijnd referentiepunt
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Figuur 15-39. Afstand tot gevectoriseerde grenzen

Figuur 15-40. Detail lokale vervorming
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Figuur 15-41. Detail afstand tot referentiepunten

Figuur 15-42. Detail afstand tot grenzen van landgebruik
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Figuur 15-43. Detail betrouwbaarheidskaart gegeorefereerd landgebruik Ferrariskaart

15.4.2 Structuur tabellen referentiepunten
tblKaartbladen_Ferraris
Veldnaam
Type
OBJECTID
Long integer
Kaartblad
Integer
Titel
Text
Gemaakt
Date
Reproductie Date
Schaal
Integer
Reductie
Single

Extra
Autonummer
50 chars

tblReferentiepunten_Ferraris
Veldnaam
Type
Extra
ID
Long integer
Autonummer
Kaartblad
Long integer
Xscan
Double
Yscan
Double
Xref
Double
Yref
Double

Omschrijving
Uniek nummer per kaartblad
Nummer van het kaartblad
Titel van het kaartblad
Jaartal waarin het origineel gemaakt werd
Jaartal waarin de reproductie gemaakt werd
Schaal van de kaart
Verhouding tussen de schaal van het origineel en de
reproductie

Omschrijving
Uniek nummer per referentiepunt
OBJECTID van het overeenkomstige kaartblad
Bron X-coördinaat volgens de scan
Bron Y-coördinaat volgens de scan
Doel X-coördinaat (Lambert)
Doel Y-coördinaat (Lambert)

15.4.3 Structuur queries
queTransformatie_Ferraris_Mt*XY
SELECT tblReferentiepunten_Ferraris.Kaartblad, Sum(tblReferentiepunten_Ferraris_1.Xref) AS t11,
Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Xscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Xref]) AS t12,
Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Yscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Xref]) AS t13,
Sum(tblReferentiepunten_Ferraris_1.Yref) AS t21,
Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Xscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Yref]) AS t22,
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Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Yscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Yref]) AS t23 FROM tblReferentiepunten_Ferraris INNER JOIN tblReferentiepunten_Ferraris AS tblReferentiepunten_Ferraris_1 ON
tblReferentiepunten_Ferraris.ID = tblReferentiepunten_Ferraris_1.ID GROUP BY tblReferentiepunten_Ferraris.Kaartblad;
queTransformatie_Ferraris_Mt*M
SELECT tblReferentiepunten_Ferraris.Kaartblad, Sum(1) AS t11,
Sum(tblReferentiepunten_Ferraris_1.Xscan) AS t21, Sum(tblReferentiepunten_Ferraris_1.Yscan) AS t31,
Sum(tblReferentiepunten_Ferraris.Xscan) AS t12,
Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Xscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Xscan]) AS t22,
Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Xscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Yscan]) AS t32,
Sum(tblReferentiepunten_Ferraris.Yscan) AS t13,
Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Yscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Xscan]) AS t23,
Sum([tblReferentiepunten_Ferraris]![Yscan]*[tblReferentiepunten_Ferraris_1]![Yscan]) AS t33 FROM tblReferentiepunten_Ferraris INNER JOIN tblReferentiepunten_Ferraris AS tblReferentiepunten_Ferraris_1 ON
tblReferentiepunten_Ferraris.ID = tblReferentiepunten_Ferraris_1.ID GROUP BY tblReferentiepunten_Ferraris.Kaartblad;
queTransformatie_Ferraris_(Mt*M)det
SELECT [queTransformatie_Ferraris_MT*M].Kaartblad, [t11]*[t22]*[t33]+[t21]*[t32]*[t13]+[t12]*[t23]*[t31][t11]*[t23]*[t32]-[t12]*[t21]*[t33]-[t13]*[t22]*[t31] AS det FROM [queTransformatie_Ferraris_MT*M];
queTransformatie_Ferraris_(Mt*M)-1
SELECT [queTransformatie_Ferraris_Mt*M].Kaartblad, ([t22]*[t33]-[t23]*[t32])/[det] AS i11, -([t21]*[t33][t23]*[t31])/[det] AS i21, ([t21]*[t32]-[t22]*[t31])/[det] AS i31, -([t12]*[t33]-[t13]*[t32])/[det] AS i12, ([t11]*[t33][t13]*[t31])/[det] AS i22, -([t11]*[t32]-[t12]*[t31])/[det] AS i32, ([t12]*[t23]-[t13]*[t22])/[det] AS i13, -([t11]*[t23][t13]*[t21])/[det] AS i23, ([t11]*[t22]-[t12]*[t21])/[det] AS i33
FROM [queTransformatie_Ferraris_(Mt*M)det] INNER JOIN [queTransformatie_Ferraris_Mt*M] ON [queTransformatie_Ferraris_(Mt*M)det].Kaartblad = [queTransformatie_Ferraris_Mt*M].Kaartblad;
queTransformatie_Ferraris_A
SELECT [queTransformatie_Ferraris_(Mt*M)-1].Kaartblad, [i11]*[t11]+[i21]*[t12]+[i31]*[t13] AS a11,
[i11]*[t21]+[i21]*[t22]+[i31]*[t23] AS a21, [i12]*[t11]+[i22]*[t12]+[i32]*[t13] AS a12,
[i12]*[t21]+[i22]*[t22]+[i32]*[t23] AS a22, [i13]*[t11]+[i23]*[t12]+[i33]*[t13] AS a13,
[i13]*[t21]+[i23]*[t22]+[i33]*[t23] AS a23 FROM [queTransformatie_Ferraris_(Mt*M)-1] INNER JOIN [queTransformatie_Ferraris_Mt*XY] ON [queTransformatie_Ferraris_(Mt*M)-1].Kaartblad = [queTransformatie_Ferraris_Mt*XY].Kaartblad;
queReferentieset_Ferraris
SELECT [a11]+[xscan]*[a12]+[yscan]*[a13] AS Xaffien, [a21]+[xscan]*[a22]+[yscan]*[a23] AS Yaffien, tblReferentiepunten_Ferraris.Xref, tblReferentiepunten_Ferraris.Yref FROM tblReferentiepunten_Ferraris INNER
JOIN queTransformatie_Ferraris_A ON tblReferentiepunten_Ferraris.Kaartblad = queTransformatie_Ferraris_A.Kaartblad;
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15.5 Manueel vectoriseren
15.5.1 Gereduceerd kadaster (1850)

Figuur 15-44. Manueel toegewezen landgebruik RedKad (1850) – KADVEC

Figuur 15-45. Manueel toegewezen landgebruik RedKad – Top10v
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Figuur 15-46. Detail manueel toegewezen landgebruik RedKad (1850) – KADVEC

Figuur 15-47. Detail manueel toegewezen landgebruik RedKad - Top10v
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15.5.2 Dépôt de la Guerre 2 (1890)

Figuur 15-48. Manueel toegewezen landgebruik DG2 (1890) – KADVEC

Figuur 15-49. Manueel toegewezen landgebruik DG2 – Top10v
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Figuur 15-50. Detail manueel toegewezen landgebruik DG2 (1890) – KADVEC

Figuur 15-51. Detail manueel toegewezen landgebruik DG2 - Top10v
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15.5.3 Dépôt de la Guerre 3 (1920)

Figuur 15-52. Manueel toegewezen landgebruik DG3 (1920) – KADVEC

Figuur 15-53. Manueel toegewezen landgebruik DG3 - Top10v
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Figuur 15-54. Detail manueel toegewezen landgebruik (1920) – KADVEC

Figuur 15-55. Detail manueel toegewezen landgebruik DG3 - Top10v
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Figuur 15-56. Manueel toegewezen landgebruik MGI - Top10v

Figuur 15-57. Detail manueel toegewezen landgebruik MGI - Top10v
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15.6 Beeldclassificatie
15.6.1 Gereduceerd kadaster (1850)

Figuur 15-58. Ruw beeld na classificatie - RedKad

Figuur 15-59. Opgekuist geclassificeerd beeld - RedKad
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Figuur 15-60. Dominant geclassificeerd landgebruik RedKad – KADVEC

Figuur 15-61. Dominant geclassificeerd landgebruik RedKad – Top10v
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Figuur 15-62. Semi-automatisch geclassificeerd landgebruik RedKad - Top10v

Figuur 15-63. Detail ruw beeld na classificatie - RedKad
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Figuur 15-64. Detail opgekuist geclassificeerd beeld - RedKad

Figuur 15-65. Detail dominant geclassificeerd landgebruik RedKad – KADVEC
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Figuur 15-66. Detail dominant geclassificeerd landgebruik RedKad - Top10v

Figuur 15-67. Detail semi-automatisch geclassificeerd landgebruik RedKad - Top10v
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15.6.2 Dépôt de la Guerre 2 (1890)

Figuur 15-68. Ruw beeld na classificatie A – DG2

Figuur 15-69. Ruw beeld na classificatie B – DG2
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Figuur 15-70. Opgekuist beeld na classificatie A – DG2

Figuur 15-71. Opgekuist beeld na classificatie B – DG2
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Figuur 15-72. Dominant geclassificeerd landgebruik – DG2

Figuur 15-73. Dominant geclassificeerd landgebruik DG2 - Top10v
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Figuur 15-74. Semi-automatisch geclassificeerd landgebruik DG2 - Top10v

Figuur 15-75. Detail origineel beeld na gemiddelde filter (classificatie A) – DG2
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Figuur 15-76. Detail origineel beeld na densiteit filter (classificatie B) – DG2

Figuur 15-77. Detail ruw beeld naar classificatie A – DG2
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Figuur 15-78. Detail ruw beeld na classificatie B – DG2

Figuur 15-79. Detail opgekuist beeld classificatie A – DG2
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Figuur 15-80. Opgekuist beeld classificatie B – DG2

Figuur 15-81. Detail dominant geclassificeerd landgebruik DG2 - KADVEC
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Figuur 15-82. Detail dominant geclassificeerd landgebruik DG2 – Top10v

Figuur 15-83. Detail semi-automatisch geclassificeerd landgebruik DG2 - Top10v
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15.6.3 Dépôt de la Guerre 3 (1920)

Figuur 15-84. Origineel beeld na gemiddelde filter – DG3

Figuur 15-85. Ruw beeld na classificatie – DG3

130

Figuur 15-86. Opgekuist geclassificeerd beeld – DG3

Figuur 15-87. Dominant geclassificeerd landgebruik DG3 – KADVEC
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Figuur 15-88. Dominant geclassificeerd landgebruik DG3 - Top10v

Figuur 15-89. Semi-automatisch geclassificeerd landgebruik DG3 – Top10v
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Figuur 15-90. Detail origineel beeld na gemiddelde filter – DG3

Figuur 15-91. Detail ruw beeld na classificatie – DG3
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Figuur 15-92. Detail opgekuist geclassificeerd beeld – DG3

Figuur 15-93. Detail dominant geclassificeerd landgebruik DG3 – KADVEC
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Figuur 15-94. Detail dominant geclassificeerd landgebruik DG3 - Top10v

Figuur 15-95. Detail semi-automatisch geclassificeerd landgebruik DG3 - Top10v
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15.6.4 Militair Geografisch Instituut (1960)

Figuur 15-96. Origineel beeld na gemiddelde filter - MGI

Figuur 15-97. Origineel beeld na densiteit filter - MGI
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Figuur 15-98. Ruw beeld, classificatie A - MGI

Figuur 15-99. Ruw beeld, classificatie B - MGI
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Figuur 15-100. Opgekuist beeld classificatie A - MGI

Figuur 15-101. Opgekuist beeld classificatie B - MGI
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Figuur 15-102. Dominant geclassificeerd landgebruik MGI - Top10v

Figuur 15-103. Semi-automatisch geclassificeerd landgebruik MGI - Top10v
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Figuur 15-104. Detail origineel beeld na gemiddelde filter - MGI

Figuur 15-105. Detail origineel beeld na densiteit filter - MGI
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Figuur 15-106. Detail ruw beeld, classificatie A - MGI

Figuur 15-107. Detail ruw beeld, classificatie B - MGI
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Figuur 15-108. Detail opgekuist beeld, classificatie A - MGI

Figuur 15-109. Detail opgekuist beeld, classificatie B - MGI
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Figuur 15-110. Detail dominant geclassificeerd landgebruik MGI - Top10v

Figuur 15-111. Detail semi-automatisch geclassificeerd landgebruik MGI - Top10v
143

15.6.5 Topov10 (2000)

Figuur 15-112. Dominant landgebruik Top10v - KADVEC

Figuur 15-113. Detail dominant landgebruik Top10v - KADVEC
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