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DIGITALE KAARTCOLLECTIES

INLEIDING

Deze paragraaf geeft een korte theoretische inleiding op het ontwikkelen
van technieken die een digitale atlas voor het onderhavige onderzoek
mogelijk maken. De verwerking van grafische gegevens met behulp van
de computer is sinds de zestiger jaren een snelgroeiende discipline
binnen de automatisering. De bewerkingen zijn hierbij vooral gericht op
de verbetering van de kwaliteit.243 Ook wat betreft het vakgebied van de
cartograaf is de geautomatiseerde verwerking van gegevens niet meer
weg te denken. Toch, zo stelt Christopher Jones, de schrijver van een
recent overzichtswerk op het gebied van geografische informatie
systemen en computer cartografie dat de automatisering het proces van
kaartmaken niet heeft versneld, het heeft daarentegen de cartograaf wel
mogelijkheden gegeven om gegevens op een andere manier te
verwerken, en de ruimtelijke relaties zichtbaar te maken.244 Een
belangrijk hulpmiddel waarover de cartograaf beschikt als het gaat om
deze geautomatiseerde computerverwerking zijn de geografische
informatie systemen.245 Deze systemen zijn echter niet in alle gevallen
direct toepasbaar voor het stadstopografisch en morfologisch onderzoek.

Geografische Informatie Systemen (GIS) worden gebruikt voor de
verwerking van informatie die een ruimtelijke component bevat.246 Deze
component koppelt ruimtelijke gegevens aan niet ruimtelijk bepaalde
informatie, maar die door hun koppeling aan een ruimtelijke eenheid
toch ruimtelijk te analyseren zijn. Een voorbeeld hiervan is het kadaster.
In het kadaster zijn percelen gekoppeld aan een ruimtelijke indicator,
namelijk het kadastraal nummer. Om bijvoorbeeld een analyse te maken
van de leeftijdsopbouw binnen een gebied kan de onderzoeker de
informatie over de gezinsopbouw (uit het bevolkingsregister) koppelen
aan het kadastraal nummer. Zo is het mogelijk om de niet direct
geografisch gerelateerde demografische informatie toch in kaart te
brengen. Een ander voorbeeld zijn de planningscontrole systemen die bij

                                                
243 Mitchell (1994), 11-20.
244 Jones (1997).
245 Kleyn (1999).
246 Dit proefschrift tracht op generlei wijze een overzicht van GIS toepassingen te

geven. Diegenen die hierin geïnteresseerd zijn wil ik verwijzen naar de goede
bibliogR.A.F.ische suggesties zoals deze in het boek van Ch. Jones (per hoofdstuk)
zijn opgenomen, en naar de vele bronnen op het internet.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

140

een bouwaanvraag controleren of de betreffende locatie in een gebied
valt waarin bepaalde restricties gelden. Hierbij maakt het systeem een
mathematische doorsnede van twee gebieden waarbij het gebieden
weergeeft die elkaar overlappen. Archeologen gebruiken vergelijkbare
systemen om vondst verwachtingsmodellen op te stellen, of om door
middel van kansberekening te bepalen of een nieuw aan te leggen object
(infrastructuur, gebouw) kans heeft een archeologisch belangrijke (maar
nog niet ontdekte) locatie te doorsnijden.247 Ook de mogelijkheden om
gegevens met behulp van een GIS in driedimensies weer te geven
worden door gebruikers veel benut. Voorbeelden hiervan zijn te vinden
in de olie en gaswinning waar meetgegevens van onder meer
proefboringen in een GIS worden opgenomen in combinatie met
gegevens over de geologische ondergrond van een gebied. De computer
kan in dergelijke gevallen andere locaties op te sporen waar
vergelijkbare patronen te vinden zijn.

Belangrijk is de schaal en precisie van de kaarten, hetgeen te maken
heeft met het gebruik van het materiaal. Een autokaart is bijvoorbeeld
niet geschikt voor het opgraven van een gasleiding, hiervoor is een zeer
gedetailleerde kaart noodzakelijk en toch kunnen beide typen kaarten
tegelijkertijd in een GIS systeem aanwezig zijn, en onderling worden
vergeleken. Hoewel de toepassingen van GIS velerlei en vrijwel
onbegrensd zijn, is een belangrijke basis toepassing nog altijd het
karteren van een gebied, natuurlijk niet het minst omdat dergelijke
digitale kaarten de basis vormen voor ieder GIS systeem. Toch passen
nog niet alle disciplines die zich met de bestudering van de ruimte
bezighouden dergelijke systemen toe. Om dit te illustreren geeft Jones in
zijn handboek een diagram in de vorm van een boom. We zien deze in
deze boom een weergave van het gebruik van GIS en de relaties ten
opzichte van andere velden. De boom heeft zijn wortels in verschillende
technische disciplines, zoals cartografie, wiskunde, landmeetkunde en de
automatiseringsbranche. Een viertaldisciplines die GIS gebruiken vormen
de stam en de takken, te weten de sociale wetenschappen, industrie,
handel en ruimtelijk onderzoek. Boven de boom hangen een drietal
wolken die de databronnen vormen die de boom voeden, hier vinden we
sociaal-economische, topografische en ruimtelijke onderzoeken.
Opvallend is dat in de kroon van de boom het veld van de architectuur
en planning ontbreekt, en dat de enige historische benadering de

                                                
247 Een overzicht is te vinden in: Lock and Stani (1995). Een ingang via het internet

loopt via de Archaeological Resource Guide for Europe (ARGE),
www.let.rug.nl/~arge/ (maart 2001).
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archeologie is. Wat betreft het management van de stedelijke ruimte
vinden we GIS terug in de vorm van een gereedschap dat gebruikt wordt
ten behoeve van planning documenten (zoals hierboven in een voorbeeld
is beschreven). Het seminar over stedelijke vorm dat in juli 1999 in
Florence werd gehouden gaf in vergelijking met het seminar van twee
jaar eerder in Birmingham een aantal toepassingen van informatie
technologie en ruimtelijke informatie systemen te zien.248 Naast een
tweetal presentaties van onderzoeken die ontwerp systemen (CAD)
gebruikten om de invloed van zonlicht op de architectuur aan te tonen,
gaven twee andere presentaties concrete toepassingen van GIS
systemen. Het onderzoek aan de universiteit van Lleida (Spanje) richt
zich vooral op de combinatie van verschillende datasets met
sociaaldemografische en economische gegevens, en op de functionele
veranderingen die in de stad plaatsvinden.249 Veel aandacht gaat daarbij
uit naar de problemen die zich voordoen bij het verkrijgen van dergelijke
datasets, en de koppeling aan de kadastrale plannen. Het onderzoek dat
is geïnitieerd door Li Xia aan de universiteit van Singapore richt zich
meer op de theoretische functionaliteit van het GIS systeem, de opbouw
van het geïntegreerde datamodel en de manier waarop dergelijke
systemen een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van
ruimtelijke ontwerpprocessen.250 Deze twee bijdragen zijn goede
voorbeelden van de toepassingen van GIS in het ruimtelijk onderzoek
naar stedelijke processen zien, maar richten zich in mindere mate op de
analyse van de stedelijke plattegrond en de veranderende formele
structuren.

Alvorens nader te bekijken wat de betekenis van GIS is voor het in het
boek bewerkte materiaal, is het belangrijk in te gaan op de opbouw van
GIS systemen. Dit geldt tevens om de voor het veld van de
stadsmorfologie noodzakelijke bewerkingen en de verwerking van
historisch cartografisch materiaal in dergelijke systemen te kunnen
begrijpen. GIS systemen maken gebruik van ruimtelijke modellen waarin
gegevens worden opgeslagen met betrekking tot locatie, vorm,
afmetingen, relaties met andere elementen enzovoorts.

                                                
248 Op het seminar in 1997 was het onderhavige onderzoek het enige waarbij de

computer werd gebruikt. In Florence was een aparte sessie gewijd aan ‘design
application tools’. Een korte samenvatting van de presentaties is gepubliceerd in:
Corona e Maffei (1999).

249 Onderzoek uitgevoerd door C.Bellet en J.Villagrasa, Dept. De GeogR.A.F.ia i
Sociologia, Universitat de Lleida.

250 Li Xia (1999).
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De eerste karakteristiek van ruimtelijke gegevens is dat deze onder te
brengen zijn in een hiërarchisch systeem. Om effectief gebruik te
kunnen maken van gegevens is het belangrijk dat deze voorzien zijn van
een betekenis of interpretatie, en deze gegevens te groeperen naar een
aantal categorieën en subcategorieën. Een voorbeeld: het is vrijwel
onmogelijk een route bepalen op een kaart waarop alle wegen met een
gelijke aanduiding zijn weergegeven, en waarop geen onderscheid is
gemaakt tussen autosnelwegen en voetpaden. Om deze reden is het
noodzakelijk om een hiërarchische classificatie aan te brengen die
onderscheid zal maken tussen de verschillende typen infrastructuur. In
de grafische weergave geeft men deze categorieën dan ook aan met een
eigen kleur of vorm. In veel gevallen omvat een dergelijk systeem
diverse klassen en sub-klassen.

Een tweede karakteristiek van ruimtelijke gegevens is dat deze een
locatie hebben die relatief is tot een vooraf afgesproken punt. Alle
punten in het systeem – bijvoorbeeld de hoekpunten die een object
definiëren  zijn als zodanig vastgelegd ten opzichte van een vaste
locatie. Op deze manier is niet alleen een punt (of object) te lokaliseren,
maar zijn ook afstanden tussen objecten te bepalen. Voorbeelden
hiervan vinden we in de geografie waar men de latitude en longitude van
een coördinaat stelsel gebruikt. Deze coördinaten maken het mogelijk
om afstanden van punten tot de nulmeridiaan en de evenaar te bepalen,
en zo ook de afstanden tussen punten. Op kleinere schaal, bijvoorbeeld
binnen een bouwtekening, kan een eigen nulpunt worden vastgesteld.

Een derde karakteristiek is dat de gegevens gerelateerd zijn aan
verschillende ruimtelijke primitieven zoals lengte en schaal, oppervlakte,
oriëntatie, helling, maar ook aan vormen en patronen. De vierde
karakteristiek van de ruimtelijke gegevens is dat zij verschillende
soorten verbanden hebben met andere gegevens. Een object kan zich
topologisch, proximaal en directioneel ten opzichte van andere objecten
bevinden. Een huis kan binnen de grenzen van een perceel liggen,
vlakbij een winkelcentrum of ten noorden van een perceel. Een ander
voorbeeld is te vinden in de definitie van een perceel. Een perceel in het
kadaster is een administratieve eenheid die bepaald is door de exacte
opmeting van de begrenzingen van een stuk eigendom waarvan van één
of meer punten de exacte locatie bekend is. Kadastrale percelen kunnen
elkaar nooit overlappen, zij delen hun begrenzing met een naast gelegen
eigendom. Een op een perceel aanwezig huis kan echter wel gebouwd
zijn over meerdere naast elkaar gelegen percelen. In beide voorbeelden
komen verschillende ruimtelijke relaties aan bod die in een GIS systeem
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te onderscheiden zijn.

Gegevens die voldoen aan de vier karakteristieken worden in het
ruimtelijk informatiesysteem op twee manieren verzameld: als vector of
als raster. In het geval van het object georiënteerde ruimtelijk model
gebaseerd op de vector beschrijft het systeem de afzonderlijke
fenomenen aan de hand van hun begrenzingen (punten, lijnen,
oppervlakken). De vector is hierbij de kapstok waaraan men de
gegevens (zowel ruimtelijke als andersoortige gegevens) ophangt. Bij
het op locatie georiënteerde model vormen één of meer cellen tezamen
een object dat dient als referentie naar de gegevens. Over het
rastermodel schrijft Jones dat dit data-model grote voordelen heeft waar
het gaat om de representatie van ruimtelijke verspreiding van gegevens,
die niet precies gedefinieerd hoeven te zijn.251

Het algemene schema van de GIS verwerking bestaat schematisch uit
drie stappen: acquisitie, verwerking en analyse. De verzamelde objecten
afkomstig uit zowel veldwerk als uit documenten worden overgezet naar
digitale ruwe data. Door deze ruwe gegevens op te slaan in een
database is het mogelijk hun ruimtelijke component grafisch te
verwerken, dat wil bijvoorbeeld zeggen op het scherm geprojecteerd of
naar een printer of plotter verzonden. Op basis van deze set ruwe
gegevens vindt een verdere bewerking plaats, bijvoorbeeld door
koppelingen te maken naar de categorieën (classificatie) of het
aanbrengen van topologische structuren. Bij deze databewerking hoort
ook het registreren en rectificeren, waarover later in dit hoofdstuk meer.
Op deze wijze ontstaat een dataset die een meerwaarde heeft voor een
specifiek onderzoek en die met behulp van specifieke vragen te
onderzoeken en te interpreteren is.

De gegevensopbouw van deze systemen, de definitie van het
databasemodel, is een belangrijke factor. Een onvolledige classificatie
van gegevens of het ontbreken van een mogelijkheid om bestanden
binnen het systeem te koppelen kan leiden tot grote problemen. Het
doel van het ontwerp van het datasysteem moet zijn: ervoor zorgen dat
alle gegevens die de gebruiker wenst in het systeem worden
opgeslagen; redundante gegevens verwijderen; een manier vinden om
de achterliggende organisatie van de gegevens weer te geven; voldoen
aan de eisen van de gebruikers omtrent de gewenste doelstellingen

                                                
251 Jones (1997), 37.
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waarvoor het systeem wordt opgezet.252 Het is van groot belang de
database met zorg te definieren. Dit is een proces dat veel beginnende
gebruikers te licht opvatten.

Het maken van een goede definitie studie die de afzonderlijke tabellen,
hun inhoud en de onderlinge relaties vastlegt is hierin een belangrijke
stap. In deze eerste studie vinden vier stappen plaats, te weten: het
verzamelen en analyseren van gegevens zoals deze in het systeem
moeten worden opgenomen; het conceptueel ontwerp waarin een
interpretatie wordt gegeven van de gebruikers wensen; het overzetten
van dit schema naar een data model; de specificatie van de interne
structuur binnen een database management systeem (het fysiek
ontwerp). Pas als deze vier stappen zijn doorlopen begint de
implementatie van het systeem. Het gaat in het kader van deze studie te
ver om dieper in te gaan op deze materie. Voor een samenvatting van
de basistheorie over ruimtelijke database management systemen verwijs
ik wederom naar de introductie van Christopher Jones.253

In deze dissertatie is relatief weinig gebruik gemaakt van de analytische
toepassingen die geografische informatie systemen bieden. De reden
hiervoor ligt in het feit dat om een morfologische (plattegrond) analyses
te kunnen uitvoeren, zoals deze in het eerste deel zijn voorgesteld, de
onderzoeker moet kunnen beschikken over geschikt cartografisch
materiaal. Bij een onderzoek naar de plattegrond van de stad in de
zeventiende eeuw zoals bijvoorbeeld in Groningen, bleek dat relatief
weinig materiaal direct voor handen was, en een belangrijk deel om
redenen die hieronder verder zullen worden toegelicht, ongeschikt was
voor directe analyse. Deze dissertatie is dan ook vooral gericht op het
onderzoek naar de toepassing van een aantal technieken die in de eerste
fase van de GIS verwerking, de acquisitie van het materiaal, naar voren
komen. Deze studie tracht een reeks oplossingen te bieden die zich
specifiek voordoen bij de invoer van historisch cartografisch
bronnenmateriaal. Deze oplossingen en technieken zijn niet specifiek
voor GIS maar vallen binnen het brede veld van de digitale
beeldverwerking.

De eerste stap bij het inrichten van een digitale kaartcollectie is een
keuze te maken uit het beschikbare materiaal. In het geval van de stad
Groningen kunnen we niet anders concluderen dan dat van de circa

                                                
252 Elmasri, Navathe (1994).
253 Jones (1997), 161-176.
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veertig kaarten voor de periode tussen 1600 en 1850 die in verschillende
nationale en internationale archieven zijn gevonden, bijna zestig procent
direct afvalt omdat deze op één of andere manier niet geschikt zijn voor
verwerking.254 Er zijn hiervoor diverse redenen te geven. Ten eerste
moeten de gebruikte kaarten gedateerd en/of dateerbaar zijn. Ten
tweede is de originaliteit van het materiaal van belang. We moeten ons
afvragen of de kaart niet een kopie is van een eerder document. Het
gebruik van reconstructies van eerdere situaties moet zoveel mogelijk
uitgesloten worden, niet alleen omdat deze onjuist kunnen zijn, maar
vooral ook omdat deze al een interpretatie bevatten van de maker van
de kaart. Is dit het geval dan kan deze een situatie weergeven die op
het moment van vervaardiging niet meer bestond, en daardoor de
historische interpretatie van de gebouwde ruimte op negatieve wijze
beïnvloeden. Een reden om dit gekopieerde materiaal toch op te nemen
in een digitale atlas kan zijn dat kopieën van kaarten sneller kunnen
worden herkend wanneer de documenten over elkaar heen kunnen
worden gelegd. In dergelijke gevallen kan de atlas dus een extra
hulpmiddel zijn voor de historisch cartograaf. Een derde reden waarom
bepaald cartografisch materiaal niet geschikt is, is omdat het
onvoldoende informatie bevat. Bij een onderzoek naar veranderingen op
perceelsniveau lijkt het opnemen van kaarten die slechts de contouren
van de stad weergeven niet of nauwelijks bruikbaar. Bij dit soort
beslissingen mag niet uit het oog worden verloren dat sommige kaarten
op indirecte wijze toch nuttige informatie kunnen bevatten. Een kaart
met slechts straten geeft indirect wèl de structuur van de bouwblokken
weer, en het voorkomen van een nieuwe straat die een bestaand
bouwblok doorsnijdt is ook een indicatie voor veranderingen op het
perceelsniveau.

Na toepassing van deze criteria blijft voor het onderzoek naar de
ontwikkeling van de stad Groningen in de zeventiende en achttiende
eeuw van de genoemde veertig documenten slechts een tiental over als
basis set. Deze eerste set kan worden aangevuld met een tiental
secundaire kaarten die, hoewel ze niet aan alle criteria voldoen, toch van
voldoende belang zijn om opgenomen te worden. Tot deze laatste groep
behoort een aantal manuscriptkaarten en detailkaarten van het
onderzoeksgebied.

                                                
254 Een lijst van geraadpleegde archieven is te vinden in de bijlage.



E.A.Koster –Stadsmorfologie

146

GEGEVENSINVOER

Het proces van vervaardiging van de digitale atlas begint met de invoer
van betrouwbaar cartografisch materiaal en de daaropvolgende stap van
correctie van schaal en oriëntatie. Handmatig is het proces waarbij een
kaart wordt verschaald en gedraaid een haast ondoenlijk karwei, vooral
omdat alle tussenliggende lijnen moeten worden verschaald. Toch
werden dergelijke gecompliceerde operaties al in het verleden met
speciale instrumenten zoals de reductiepasser uitgevoerd. Een voorbeeld
hiervan is de manier waarop de voor het Groningse onderzoek
belangrijke landmeter Johan Sems te werk ging, in zijn samen met Dou
geschreven verhandeling over de praktijk van het landmeten namen zij
een afzonderlijk deel op over de toepassing van geometrische
instrumenten.255 Met de huidige techniek, een kopieerapparaat of
computer, wordt de verwerking een stuk gemakkelijker. Bij de invoer in
een digitaal systeem moet de kaart eerst worden omgezet naar een
digitaal document dit kan op verschillende manieren gebeuren, de meest
gebruikte instrumenten zijn de scanner en de digitizer.

In de eerste verwerkingsfase gaat het erom om gegevens in te voeren,
op correcte wijze zonder hun informatie te verliezen. In hoofdlijnen zijn
er twee manieren, ofwel scannen met als resultaat een rasterdocument,
ofwel digitaliseren hetgeen in eerste instantie zal leiden tot een
vectorkaart. Beide manieren hebben voor en nadelen, de keuze voor één
van deze beide technieken is mede afhankelijk van het latere gebruik.

Het rasterbeeld (of bitmap) is simpel voor te stellen als een kopie van de
kaart op ruitjespapier, waarbij elk vakje op het papier één waarde bevat.
Omdat iedere cel maar één waarde kan bevatten wordt de cel gevuld
met de waarde die percentueel het meest voorkomt. De grootte van de
cellen (de resolutie van het raster) is dus van groot belang om te
voorkomen dat een kaart op witte achtergrond met daarop dunne zwarte
lijnen resulteert in een kaart waarin alle cellen wit zijn bepaald bij de
rasterkaart de resolutie. De fijnheid van het raster, het aantal ruitjes per
oppervlakte eenheid, bepaalt derhalve de herkenbaarheid van het
uiteindelijke beeld en daarmee ook de accuratesse van het document.
Wanneer hetzelfde document met een fijnmaziger raster (een hogere
resolutie) wordt ingelezen neemt het totaal aantal cellen snel toe. Een
scan met 100 cellen horizontaal en 100 verticaal telt in totaal 10 duizend
cellen, een zelfde document van 200 bij 200 cellen heeft vier maal

                                                
255 Sems ende Dou [post 1612], p. 291-421.
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zoveel cellen. Nu opslag, rekencapaciteit en geheugenruimte van de
meeste computersystemen niet langer een beperkende factor vormen, is
de grootte van het document minder van belang, maar de begrenzingen
moeten voor een efficiënte verwerking wel in de gaten worden
gehouden. Een belangrijk nadeel van het scannen van een document is
dat de grootte van de scanner het maximale formaat van het beeld
bepaald. Documenten die groter zijn dan het scanoppervlak moeten dan
ook in één of meer afzonderlijke delen worden ingelezen en later
opnieuw worden verbonden. Digitale fotografie is bij grote formaten
geen optie omdat daarbij de resolutie te laag wordt en de lens teveel
vertekening geeft.

Ruiz en Messersmith stellen dat ‘a printed map of moderate scale may
be resolved to a level of between 0.75 mm and 1.5 mm’.256 Het resultaat
van deze aanname is dat een gemeten 0,75 millimeter op een kaart met
de schaal 1:25.000 overeenkomt met een precisie van circa 19 meter in
werkelijkheid, bij 1,5 millimeter is dit 37,5 meter.257 De resolutie van de
kadastrale minuutplannen, een veel gebruikte kaart in deze context,
komt volgens de berekening tussen de 94 centimeter en 1,88 meter, de
kaart van Jacob van Deventer van Groningen op de schaal 1:7500
tussen 5,6 meter en 11,25 meter. Dergelijke waarden zijn discutabel,
hoe precies kan worden gemeten op de kaart en wat was deze precisie
bij het karteren? Afwijkingen kunnen zowel voortkomen uit meetfouten
bij het in kaart brengen van een gebied als bij het gebruik. Ten tweede,
heeft bijvoorbeeld Jacob van Deventer de breedte van de straten
gemeten en deze op schaal ingetekend?

Ondanks de snelheid van het scannen is het gebruik van deze methode
niet geheel zonder problemen. Ten eerste: een historische kaart is door
afmetingen en/of materiaal niet altijd geschikt om te worden
gefotokopieerd of gescand.258 Een oplossing is gebruik te maken van
facsimile uitgaven of van foto's van het origineel. Vooral bij grote
formaten kan het gebruik van foto's een oplossing bieden, dan moet
echter wel rekening worden gehouden met de fotografische vertekening

                                                
256 Ruiz and Messersmith, (1990), 12.
257 De berekening is: 0,75 x 25.000 = 18.750. In het eerder geciteerde rapport van

Ruiz en Messersmith staat in de eerste tabel een opsomming van de meest
gebruikte kaartschalen en de bijbehorende resolutie.

258 De drager (in veel gevallen papier) mag aan een bepaalde hoeveelheid licht
worden blootgesteld onder meer om verkleuring van het materiaal te voorkomen.
Een scanner of kopieermachine stelt een kaart tijdelijk bloot aan een hoeveelheid
licht die vele malen zo groot is.
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van de lens. Een andere oplossing is het verwerken van een kaart in
kleinere delen, die vervolgens weer aan elkaar worden gezet. Bij het
gebruik hiervan is een ruime overlapzone tussen de verschillende delen
van groot belang. Het kunsthistorisch materieeltechnisch onderzoek
werkt veel met dergelijke methoden van het maken van montages. Voor
deze montages worden fotografische opnamen van kleine delen van een
kunstwerk met behulp van beeldverwerkende technieken aan elkaar
geschoven om zo opnieuw een totaalbeeld te creëren.259 Dit proces
maakt gebruik van de montage mogelijkheden die in vrijwel elke
grafische software zijn opgenomen, en komt deels overeen met de
hieronder beschreven methoden van registratie en rectificatie. Een deel
van dit proces kan geautomatiseerd plaatsvinden door gebruik te maken
van patroonherkenning, waarbij de computer zoekt naar vergelijkbare
pixelpatronen in twee beelden en deze vervolgens samenbrengt. Een
brede overlapzone is in dit geval van groot belang omdat dit de precisie
van de montage kan vergroten. Een andere oplossing is de kaarten in
het GIS systeem in te voeren en daar voorzien van coördinaten alsof het
om registratie gaat; door de verschuiving en rotatie komen de kaarten
vervolgens goed over elkaar heen te liggen. Belangrijk is dat de resolutie
van het grafisch programma in het eerste geval gelijk wordt gehouden,
ook na rotatie van de afbeelding, terwijl dit in het registratie proces
binnen een GIS niet het geval is. De uiteindelijke omvang van het
document kan daardoor oncontroleerbaar groot worden. De laatste
versies van het ontwerp programma AutoCAD kan beide methoden
combineren. Hier zijn afbeeldingen naar hun absolute coördinaten te
verplaatsen om ze zo te combineren tot één nieuwe afbeelding. Deze
laatste oplossing heeft de voorkeur.

Een vector is volgens definitie een lijn als voorstelling van een gerichte
grootheid. De vector heeft een beginpunt, een lengte en een richting,
één of meer van deze vectoren vormen een beeld. Deze vectoren
kunnen de begrenzingen vormen van gebieden met dezelfde waarde, of
kunnen als lijnen met een waarde een betekenis hebben op een kaart.
Een vector is op deze wijze beperkt in omvang. Wanneer we ervan uit
zouden gaan dat een vector dezelfde ruimte inneemt als vier cellen in
een rasterbestand, dan zou een vierkant blok met als zijden 100 cellen
bij opslag 10.000 cellen ruimte innemen, terwijl een vector slechts 16
cellen nodig heeft, namelijk vier vectoren van ieder vier cellen omvang.
Ondanks de voor zichzelf sprekende cijfers is dit voorbeeld misleidend,

                                                
259 Dergelijke software, vips genaamd, is bijvoorbeeld ontwikkeld door de National

Gallery in Londen.
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want behalve ruimte spelen ook andere factoren een rol. Zo is het
vectoriseren van een lijntekening erg tijdrovend. Met een speciale muis
(puck) moet namelijk elk begin en eindpunt van elke vector apart
worden aangeklikt. De geautomatiseerde verwerking van dit soort
documenten (tracing), waarbij lijnstukken worden herkend in een
rasterbeeld, laat nog veel te wensen over. Het beeld wordt veelvuldig
opgeknipt in vele losse lijnstukken, en bij kruisende lijnen is deze
programmatuur niet altijd in staat te bepalen welke lijnen verbonden
moeten worden. Bij vectorkaarten speelt de resolutie een minder grote
rol, hoewel voor de precisie van het invoeren dezelfde beperkingen
gelden als bij de rasterkaart. Door handmatige invoer van de punten
met behulp van de muis of een puck ontstaan al afwijkingen, die
overigens deels te corrigeren zijn door het instellen van een zone
rondom de punten (de zogenaamde digitizing threshold). Een oplossing
is het digitaliseren op basis van een rasterbeeld op het beeldscherm,
waarbij de gebruiker op de punten kan inzoomen. De tijd voor het in- en
uitzoomen is dan echter een nieuwe beperkende factor. Daarnaast is het
proces van digitaliseren zeer subjectief, vooral doordat de gebruiker
tijdens het proces kiest welke lijnen wel of niet worden opgenomen.260

Ondanks de ‘nadelen’ is digitaliseren in een aantal gevallen een
wenselijke methode. Vectoren zijn bijvoorbeeld over elkaar heen te
leggen om ze vervolgens te vergelijken. Het aantal beeldlagen met
vectoren dat hiervoor te gebruiken is, is vrijwel onbeperkt. Met
rasterbeelden is deze manier van vergelijken niet mogelijk, het tweede
beeld zal het eerste geheel of gedeeltelijk overlappen. Ook het
combineren van twee raster beelden in één nieuw document biedt hier
geen uitkomst. Wel een goed bruikbare methode is het vergelijken van
één rasterbeeld met één of meer vectorbeelden. Ook de mogelijkheid om
vectoren te voorzien van een label is een voordeel in vergelijking met
het rasterbeeld. Mocht een rasterbeeld toch noodzakelijk zijn, dan is het
rasteriseren van een vectorbeeld (rendering) eenvoudig in tegenstelling
tot het omgekeerde proces (tracing).

De keuze voor scannen of digitaliseren hangt dus af van een aantal
factoren. In het algemeen geldt dat voor scannen wordt gekozen als er
sprake is van veel elementen (of een hoge dichtheid van elementen) die
moeten worden opgenomen. Daarnaast is de vraag van belang of een
document over andere kaarten heen gelegd moet worden om deze
onderling te kunnen vergelijken. Zo ja, dan moet de kaart namelijk als

                                                
260 Stenvert (1991), 97.
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vectoren worden ingevuld. Bij de keuze kunnen ook allerlei andere
argumenten een rol spelen: de beschikbaarheid van scanner of digitizer;
de beschikbare tijd (vectoriseren is zeer tijdrovend); beschikbare
opslagruimte (een rasterkaart neemt meer ruimte in).

Wanneer een rasterbeeld door middel van een scanner wordt ingelezen
in de computer is het nulpunt van de scanner het punt in het digitale
document met de coördinaten 0,0. Een beeld dat bestaat uit meerdere
scans heeft dan ook dezelfde coördinaten en moet dus door middel van
plakken en knippen (in de computer) tot één nieuw beeld worden
verwerkt. Gezien de omvang van de afzonderlijke scans (bijvoorbeeld
A4formaat op een resolutie van 200 dpi) levert het combineren van
meerdere van deze beelden een grote geheugenbelasting op. Een
tweede probleem dat zich voordoet is dat kleine verschuivingen moeten
worden gecorrigeerd door rotaties. In veel gevallen leiden dergelijke
rotaties tot een toename van de bestandsomvang, of wanneer dit niet
het geval is, tot een verlaging van de accuratesse van het uiteindelijke
beeld. Het roteren van een cel moet namelijk worden gecorrigeerd.261

Registratie van historische documenten bestaat in veel gevallen uit drie
stappen: verschuiven, roteren en verschalen. Voor dit rechtzetten van
beelden – voor het combineren van meerdere gescande beelden tot een
beeld is dezelfde techniek te gebruiken – zijn in verschillende
geografische informatie systemen speciale hulpprogramma’s ontwikkeld.
We spreken in deze gevallen van registratie en rectificatie. De registratie
is het aanwijzen van punten met gelijke coördinaten (met een
vergelijkbaar probleem van de accuratesse als bij het digitaliseren), de
rectificatie is het rechtzetten van het beeld op basis van de aangewezen
punten. Dit proces komt op het volgende neer: een punt in de scan,
bijvoorbeeld 0,0 moet worden verschoven naar coördinaat 100,100. Een
tweede punt 10,10 naar coördinaat 100,150. Behalve de eerdere
verschuiving moet er nu dus ook een rotatie en een uitrek operatie
plaatsvinden. Bijvoorbeeld: op kaart A liggen twee punten 10 centimeter
uit elkaar, op kaart B (de basiskaart) is de afstand tussen dezelfde

                                                
261 Dit is als volgt voor te stellen: wanneer een vierkante cel over een hoek van 45

graden wordt gedraaid, is het resultaat van een dergelijke rotatie is een ruitvorm
die hoger en breder is dan het origineel. Wanneer deze ruit in de oorspronkelijke
cel wordt geplaatst zullen juist in de hoeken (links en rechts, boven en onder)
delen van het oorspronkelijke vierkant wegvallen. Om dit te corrigeren kan het
oorspronkelijke vierkant worden opgedeeld in kleinere vierkanten door middel van
een verhoging van de resolutie, hetgeen direct zal leiden tot een vergroting van de
omvang van het bestand.
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Afb. 16 Voorbeeld uit het landmetersboekje voor de kaart van Duisburg.
Bron: Milz (1996)
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punten 12,5 centimeter. De eerste kaart (A) moet nu met een factor
1,25 worden vergroot om samen te vallen met de tweede kaart. Dat wil
zeggen dat elke lijn op kaart A moet worden gemeten, vermenigvuldigd
met 1,25 en weer moet worden getekend. Met de overgang van het oud-
Hollandse maatsysteem naar het metrisch stelsel is een dergelijke
verschaling voor kaarten van vòòr 1830 vrijwel altijd noodzakelijk.

Bij ‘moderne’ kaarten (dat wil zeggen met een hoge precisie) zijn
dergelijke operaties pas met succes uit te voeren wanneer er drie of
meer punten met te vergelijken coördinaten zijn. Bij historisch materiaal
zijn veelal meer punten noodzakelijk. De reden hiervoor is te vinden in
de manier van karteren. Veel cartografen in de zeventiende eeuw
gebruikten hoge punten in het landschap voor hun op driehoeksmeting
gebaseerde kartering. Nadat de richting van het standpunt tot andere
duidelijk zichtbare punten was bepaald werden vervolgens op de grond
de afstanden gemeten. De nauwkeurigheid van deze metingen neemt af
naarmate de cartograaf zich verder van het oorspronkelijke standpunt
verwijderde, en geeft als zodanig een cirkelgewijze afname van de
nauwkeurigheid.262

De cirkelgewijze afname van de betrouwbaarheid van de opmeting is
niet op alle plaatsen gelijk. Op de lange assen die vanuit het hiervoor
genoemde hoge punt (bijvoorbeeld een toren) kunnen worden getrokken
kan de opmeting zeer nauwkeurig zijn, en als het ware de meetfout in
de tussenliggende gebieden compenseren. Een tweede compensatie kan
plaatsvinden door de toepassing van de driehoeksmeting. Door niet
alleen vanuit een torenspits de richtingen uit te zetten, maar ook vanuit
de punten die als oriëntatie of richtpunten werden gebruikt, konden
cartografen afstandsfouten terugbrengen tot aanvaardbare waarden
[afb. 16]. Deze technieken zijn gebaseerd op de simpele wiskundige
stelling dat de hoeken van een driehoek samen een constante van 180
graden vormen. Vanuit deze stelling zijn door de berekening van de
sinus, cosinus of tangens van deze hoek, en op basis van de lengte van
één van de zijden, de overige hoeken en zijden te berekenen. Dit soort
technieken en uitgangspunten zijn terug te vinden in een groot aantal
bronnen, de studieboeken die de landmeters in opleiding aan de
universiteiten gebruikten. Zij vormen vandaag de dag de basis van het
                                                
262 Deze landmeetmethoden zijn onder meer overgeleverd in een tweetal werken, het

landmetersboekje van Beverwijk, en de hervonden aantekeningen van de
cartograaf die de stad Duisburg in kaart bracht. Vooral in het geval van de
laatstgenoemde is de werkwijze overduidelijk, zelfs de afwijking veroorzaakt
doordat de cartograaf om de torenspits moest heenlopen is aanwijsbaar.
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Nederlandse Rijksdriehoeksmeting net. Bij het rectificeren van historisch
kaartmateriaal zijn deze principes ook te gebruikeb. Door de te
registreren punten in een driehoek vanuit één centraal punt te kiezen
kan de precisie van de rectificatie worden vergroot.

Als basis voor de rectificatie moet één basisdocument worden genomen
waarvan de punten als reële coördinaten bekend zijn, dat wil zeggen dat
van elk van deze punten de positie op zowel de lengte als de
breedtegraad bekend zijn. Het voordeel van een dergelijk document is
dat deze op een correcte schaal (namelijk 1 :1) is, dus dat elk punt op
deze kaart exact bekend is. Voor veel Nederlandse gemeenten is een
dergelijk document beschikbaar in de vorm van de grootschalige
basiskaart, in andere gevallen moet deze kaart worden gereconstrueerd
op basis van gegevens verkregen met bijvoorbeeld een glopositioning
systeem (GPS), een exact meetsysteem dat gebruik maakt van
driehoeksmeting op basis van de bekende afstand tot een aantal
satellieten. Voor de stad Groningen is een digitale grootschalige
basiskaart beschikbaar gekomen in 1992, dit (vector)document dient als
basis voor alle rectificaties die in deze dissertatie zijn gemaakt.

Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de punten die gebruikt
kunnen worden in dit proces van registratie en rectificatie is dat deze
locatie zowel op de moderne als ook op de te registreren historische
kaart voorkomt. Voor een aantal punten, die op een groot aantal
documenten herkenbaar voorkomen, moet dus historisch onderzoek
worden verricht naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden. De
verschuiving van een gevel, of het volbouwen van een perceel tot aan de
straat kan in het proces een fout opleveren doordat de gekozen punten
in werkelijkheid niet overeenkomen. In deze dissertatie is in groot deel
van de gevallen gekozen voor een hoek als basispunt, het hoekpunt is
namelijk ook duidelijk te onderscheiden op kleinschaliger kaarten die
alleen de bouwblokken weergeven, terwijl dit voor een pand in een rij
huizen niet het geval zal zijn. De noodzaak van een combinatie van deze
beide factoren, namelijk het ontbreken van veranderingen in de
gebouwde vorm, en het gebruik van hoekpunten maakt het aantal
bruikbare punten erg klein. Maar er zijn kanttekeningen te plaatsen bij
deze gecreëerde precisie. Stel dat een historische kaart met schaal
1:1000 wordt geregistreerd op een grootschalige basiskaart 1:1 en bij
het registreren kan het aanwijzen op de historische kaart gebeuren met
een precisie van 1 millimeter. In dit geval komt 1 centimeter op de
basiskaart overeen met 1 meter in de praktijk, en kan het document
worden ingevoerd met een precisie van 10 centimeter. Helaas zijn nogal
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wat documenten een stuk kleiner, en geven zij de zeventiende eeuwse
stad Groningen bijvoorbeeld weer op een blad ter grootte van een vel
A4. De foutmarge van dergelijke kaarten is dan dermate hoog dat
wanneer de beide documenten over elkaar heen worden geprojecteerd,
deze combinatie weinig zal zeggen over de transformatieprocessen op
kavelniveau. Ook deze documenten moeten niet bij voorbaat worden
uitgesloten in de selectie omdat ze op andere manier wel informatie
kunnen verschaffen over een specifieke situatie.

Samenvattend is over het proces van registratie en rectificatie het
volgende te zeggen: het proces bestaat uit een drietal stappen, namelijk
verschuiven, roteren en verschalen. Deze drie stappen vinden plaats op
basis van drie of meer punten waarvan de exacte coördinaten bekend
zijn, en waarbij kan worden gesteld dat als het aantal punten groter is
ook de precisie van de juistzetting toeneemt. Er is bij dit proces een
aantal beperkingen aan te geven. Ten eerste leiden afwijkingen,
veroorzaakt door de wijze van opname van het oorspronkelijke
document, tot een niet constante spreiding van de meetfout over het
kaartbeeld. Vooral waar het zestiende eeuwse documenten betreft kan
de foutmarge oplopen. Ten tweede kunnen documenten niet eindeloos
worden vergroot zonder daarmee ook de foutmarge in een vergelijkbare
schaal te vergroten. Ten derde vraagt het proces van de registratie, het
aanwijzen van punten met gelijke coördinaten, om zekerheid omtrent de
mogelijke veranderingen die kunnen hebben plaatsgevonden in de
periode tussen het ontstaan van de beide kaarten. Naast deze
beperkingen is ook een groot aantal voordelen te noemen die het op
deze wijze vergelijken van twee kaarten ondanks het verschil in schaal
en precisie zeer bruikbaar maken voor het stedenbouwhistorisch
onderzoek.

Een probleem dat zich regelmatig voordoet als oudere kaarten op deze
wijze worden vastgelegd, is dat de kaarten zo onnauwkeurig zijn dat een
correcte registratie erg lastig is. Registratiemodulen in een aantal
belangrijke GIS pakketten middelen de waarden van de transformaties
die nodig zijn om een kaart correct vast te leggen. Het gevolg is dat
wanneer één of meer van deze waarden sterk afwijken, bijvoorbeeld
omdat zij ver van het standpunt van de cartograaf liggen, het gehele
kaartbeeld verschuift, dus inclusief de waarden die wel correct zijn.
Afhankelijk van de latere toepassing van het document en het gebied dat
van belang is, is er een aantal opties. De eerste optie, die vooral zal
worden gebruikt als de voor het onderzoek belangrijke waarden binnen
het gebied liggen dat wel correct wordt gecorrigeerd, is dat geen



E.A.Koster –Stadsmorfologie

155

waarden worden gebruikt in het daarbuiten liggende gebied. Het gevolg
hiervan is dat de kaart slechts gedeeltelijk bruikbaar is. Een tweede
optie is de kaart in meerdere delen te verwerken, waarbij ieder deel
afzonderlijk vast te leggen is. Deze zelfde methode wordt gebruikt
wanneer een kaart zodanig groot is dat deze in meerdere delen moet
worden gescand. Het voordeel van deze wijze van registratie is dat
kaartdelen waarvoor een andere verschaling nodig is beter kunnen
worden vastgelegd. Het bepalen wanneer een kaart in afzonderlijke
delen te splitsen is erg subjectief. Zoals al eerder is gesteld worden
kleine documenten soms erg vergroot, een kleine afwijking van het
oorspronkelijke document kan vervolgens resulteren in een grote
vertekening. Het opsplitsen van dit document in kleinere delen zal deze
vertekening waarschijnlijk niet opheffen.

Is eenmaal een kaart in digitale vorm beschikbaar en geregistreerd, dan
is het mogelijk deze met andere digitale kaarten te vergelijken. Voor
deze dissertatie zijn alle kaarten geregistreerd op basis van een in 1992
door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen
gemaakte grootschalige basiskaart.263 Daarnaast is het kadastraal
minuutplan uit 1832 voor het onderzoeksgebied als vectorkaart
ingevoerd. Beide kaarten bleken voor de registratie van het oudere
materiaal noodzakelijk, vooral vanwege de vele veranderingen die in de
stad hebben plaatsgevonden in de periode tussen 1832 en 1992. De
overige kaarten, over het algemeen van vòòr 1830, zijn in principe als
rasterkaart ingevoerd van foto of facsimilé uitgave. Voor kaarten die
onderling moesten worden vergeleken zijn de te vergelijken elementen
als losse kaart gedigitaliseerd en op deze manier als vectordocument
beschikbaar. Een belangrijk document voor de beschrijving van de
oorsprong van de stad Groningen is de hoogtelijnenkaart. Deze kaart is
niet als zodanig beschikbaar, doordat het opmeten van hoogten in een
stedelijk gebied niet of nauwelijks lonend is. Hiervoor is de zogenoemde
putdekselkaart gebruikt welke de hoogte van de putdeksels van het
rioleringsstelsel van de stad weergeeft. In eerste instantie is op basis
van deze punten een hoogtelijnenkaart gemaakt die is vergeleken met
een door het Institut für Vergleichende Stadtegeschichte in Münster
gemaakte hoogtelijnenkaart voor Groningen. Door het toepassen van
                                                
263 Grootschalig, grote schaal en kleine schaal zijn lastige begrippen, zij verwijzen

naar de relatieve afmetingen waarop objecten op de kaart zijn weergegeven.
Grootschalige kaarten (grote schaal) tonen relatief meer detail voor een relatief
kleiner gebied. Of een kaart als grootschalig wordt betiteld hangt ook deels af van
het gebruik, bijvoorbeeld het verschil tussen een fiets en een autokaart.
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een interpolatie, dat wil zeggen het gelijkmatig verdelen van het gebied
tussen twee hoogtelijnen, zijn deze hoogtelijnen omgezet naar een 3
dimensionaal model (DEM).264 Een dergelijk model is een rasterbestand
dat niet alleen de x en y coördinaten van een punt bevat maar ook een
z-coördinaat. Over dit model zijn andere rasterbestanden te leggen, die
vervolgens de contouren aannemen van het model. In het programma
dat het mogelijk maakt om dergelijke modellen te bekijken, zijn een
aantal variabelen in te stellen. De belangrijkste zijn: het middelpunt van
het model en de fictieve plaats van de beschouwer. Door middel van
deze variabelen brengt de software schaduwen aan en bepaalt het
programma welke delen van het model zichtbaar zijn. Het is mogelijk om
het model te laten roteren door telkens een nieuw standpunt voor de
beschouwer te nemen. Op deze manier kan de gebruiker ook inzoomen
op het model. De uitkomsten van het gebruik van een dergelijk model
zijn divers. Zo blijkt uit het gemaakte model voor Groningen dat
bepaalde wegen in de stad, bijvoorbeeld de Brugstraat, een natuurlijk
tracé volgen dat het minst steile parcours heeft gekozen, of dat de beide
markten ingeklemd liggen tussen een viertal hoger gelegen delen en
waarschijnlijk veel water verzamelden. Verder geeft een digitaal
hoogtemodel antwoord op een aantal andere vragen die later in dit boek
aan de orde zullen komen.

                                                
264 De afkorting DEM wordt gebruikt voor een digital elevation model.
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CONCLUSIE

De conclusie van deze inleiding op de praktische aanpak en de
voorkomende problemen bij de digitale verwerking van de kaarten en de
samenstelling van een digitale atlas, is dat problemen die zich voordoen
bij de handmatige verwerking en vergelijking van cartografisch materiaal
met behulp van geautomatiseerde verwerking makkelijker op te lossen
zijn. Het proces van verschalen en roteren kan met behulp van de
computer snel en met grote precisie plaatsvinden. Dit proces geheel
geautomatiseerd te laten plaatsvinden lijkt niet gewenst, vooral omdat
het proces van het maken van overlappende kaarten met behulp van
patroonherkenning en historisch cartografisch materiaal zeer lastig is. De
noodzaak van het maken van een historische atlas waarbij alle kaarten
op gelijke schaal zijn gebracht ten behoeve van een vergelijkende
studie, is al in het verleden in verschillende projecten, bijvoorbeeld het
historisch stedenatlas project, aangetoond. De uitwerking van dergelijke
atlas projecten met behulp van een geautomatiseerd systeem lijkt extra
mogelijkheden te bieden. De methoden die hiervoor in dit proefschrift
zijn ontwikkeld kunnen direct worden toegepast op bijvoorbeeld de
atlassen van het historisch stedenatlas project.




