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Digitale kaarten worden tegenwoordig overal gebruikt van desktop tot mobiele telefoon en het gebruik 

is meer en meer interactief en gebaseerd op zoomen en pannen. Kaartgeneralisatie onderzoek kijkt naar 

generalisatie zonder vaste schalen (‘continue generaliseren’). Hoewel er een aantal eerste resultaten zijn (van 

Kreveld, 2001; Sester and Brenner, 2005), is de optimale oplossing nog niet gevonden. Dit artikel introduceert 

de eerste echte variable-schaal structuur voor geografische informatie: een kleine stap in de schaal dimensie 

heeft een kleine verandering in de kaart tot gevolg. Op basis hiervan kan (geanimeerd) geleidelijk zoomen 

worden ondersteund. 

 
De tGAP structuur is eerder gepresen-
teerd als een variable-schaal structuur 
(van Oosterom, 2005). Dit was echter 
een structuur die gebaseerd was op zeer 
veel kleine stappen, maar toch niet echt 
continu. Eerst zullen we de originele tGAP 
structuur kort beschrijven, want deze 
vormt de basis voor de nieuwe geleide-
lijke tGAP structuur. De tGAP structuur 
begint met een planaire partitie op het 
meest gedetailleerde niveau (grootste 
schaal). Vervolgens wordt het minst 
belangrijke object geselecteerd welke 
dan met de meest compatibele buur 
wordt samengevoegd. Dit proces herhaalt 
zich totdat er slechts één object over is. 
Het gehele proces wordt vastgelegd in 
de tGAP structuur, waarvan de top het 
laatste object is. Daar het geheel toewij-
zen van een object aan slechts één buur 
tot suboptimale resultaten leidt (voor-
namelijk voor infrastructuur objecten als 
wegen en waterlopen), is ook het samen-
trekken (berekenen van een ‘hartlijn’) 

en het gewogen splitsen toegevoegd. 
Daarnaast wordt tijdens dit proces (paral-
lel) ook de lijnsimplificatie uitgevoerd. 
De tGAP structuur kan worden gezien als 
het resultaat van het generalisatieproces 
en kan worden gebruikt om efficiënt 
een representatie te genereren voor elk 
gewenst schaalniveau. Figuur 1 toont 
4 kaartfragmenten en de bijbehorende 
tGAP structuur waarbij de volgende 
generalisatie operaties zijn gebruikt:
1. Samentrekken van de weg naar een 

hartlijn en de overblijvende vlakdelen 
worden aan buren toegewezen;

2. Bos verwijderen en gebied toevoegen 
aan de buur (akkerland);

3. Lijnsimplificatie van grens tussen akker-
land en water.

Voor de klassieke tGAP structuur, is de 
schaal eerder als derde dimensie gebruikt 
(Vermeij et al., 2003; van Oosterom en 
Meijers, 2011): de SSC (‘space-scale cube’) 
in analogie met de space-time cube. 

Figuur 2(a) toont deze 3D representatie 
voor de scene uit Figuur 1. In de SSC 
worden de variable-schaal 2D vlak 
objecten gerepresenteerd door 3D volu-
mes (prisma’s), de variable-schaal 1D lijn 
objecten worden gerepresenteerd door 
2D verticale vlakken (bijvoorbeeld de 
samengetrokken weg) en een variable-
schaal 0D point object wordt gere-
presenteerd door een 1D verticale lijn. 
Merk op dat in het geval van de weg de 
variabele-schaal representatie bestaat uit 
een samengestelde geometrie met een 
3D volume deel (onder) en een 2D vlak 
deel (er boven aan vast).

Hoewel vele kleine stappen (van de 
meest gedetailleerde tot de meest grove 
representatie – in de klassieke tGAP 
n – 1 stappen in geval de basiskaart uit 
n objecten bestaat), kan dit nog steeds 
worden beschouwd als vele discrete 
stappen welke variable-schaal benadert, 
maar toch niet echt variabele schaal is. 

Fig. 1a Begin kaart Fig. 1b Resultaat samentrekken. Fig. 1c Resultaat samenvoegen. Fig. 1d Resultaat lijnsimplificatie.
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Het opknippen en samenvoegen met 
buren zorgt plotseling voor een kleine 
lokale schok: een kleine schaal veran-
dering resulteert in een niet zo kleine 
geometrie verandering; dat wil zeggen. 
een kompleet object verdwijnt opeens; 
zie figuur 3. In de SSC wordt dit gerepre-
senteerd door een horizontaal vlak; het 
plotselinge einde of begin van een object. 
De verticale vlakken komen overeen met 
de grenzen tussen de objecten, merk op 
dat deze grenzen in het geheel niet veran-
deren voor de bijbehorende schaalrange. 
Het resultaat is een verzameling prisma’s, 
die tezamen een volledige partitie van de 
SSC vormen.

Om een meer geleidelijke vorm van 
zoomen te verkrijgen, vergelijkbaar met 
‘morphing’ (Sester and Brenner, 2005; Nöl-
lenburg et al., 2008) realiseerden we ons 
eerst dat de lijnversimpeling ook met niet-
verticale vlakken voor de SSC kan worden 
gerealiseerd en dat dit resulteert in een 
meer geleidelijke variabele-schaal struc-
tuur. Wanneer twee buurlijnsegmenten bij 
de lijnversimpeling door één lijnsegment 
wordt vervangen geeft dit normaal twee 
verticale rechthoeken en één horizontale 
driehoek, maar deze kunnen door drie 
driehoeken worden vervangen in de SSC; 
zie figuur 4. Wanneer er nu een horizon-
tale doorsnede van de SSC wordt gemaakt 
op bepaalde schaal, dan leidt daarna een 
delta schaal ook tot een delta kaart; zie 
figuur 4(b). Dat wil zeggen een kleine ver-
andering in de geometrie van de weerge-
geven kaartobjecten en geen plotselinge 
verandering zoals eerder het geval (door 
het horizontale vlak). Het versimpelen van 
een polyline komt neer op het herhaald 
samenvoegen van twee buursegmenten 

tot één segment; in welke volgorde dit 
gebeurt, wordt door het lijnsimplificatie 
algoritme bepaald.

De samenvoeg- en de splits- (samentrek-
ken) operaties kunnen net als de lijnsimpli-
ficatie ook worden verfijnd tot geleidelijke 
overgangen in de SSC. Het samenvoegen 
van een te verwijderen object met de 
buur: het object zelf krimpt en de buur 
groeit – in de SSC komt dit overeen met 
de niet-verticale vlakken (er is is ook geen 
behoefte meer aan horizontale vlakken, 
welke eerder overeenkwamen met plotse-
ling verdwijnende objecten); zie figuur 2(b). 
Alle horizontale vlakken in de SSC zijn nu 
verdwenen, behalve onder en bovenkant. 
Een belangrijke en elegante eigenschap is 
dat nu de verschillende polyhedrale volu-
mes overeenkomen met hetzelfde object 
in de echte wereld (over alle schalen). 
Figuur 5 toont het gebruik van de werke-Fig. 1e De 4 kaartfragmenten en de bijbehorende tGAP structuur.

Fig. 2 De space-scale cube (SSC ) representatie in 3D.

Fig. 2a SSC voor klassieke tGAP structuur.  
Fig. 2b SSC voor geleidelijke tGAP structuur.

Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 3 De kaart doorsneden van de klassieke tGAP structuur: (b) stap 1 (samentrekken), (c) stap 2 (samenvoe-
gen) and (d) stap 3 (lijnsimplificatie). Merk op dat er niets verandert totdat er een tGAP operatie plaatsvindt.

Fig. 3a Wireframe van klassieke tGAP.

Fig. 3b Doorsneden voor Stap 1.

Fig. 3c Doorsneden voor Stap 2.

Fig. 3d Doorsneden voor Stap 3.

Fig. 3a Fig. 3b Fig. 3c Fig. 3d
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lijke variable-schaal tGAP structuur: kleine 
delta’s in schaal geven een kleine delta in 
de kaart (geometrie).

Genereren van gemixte-
schaal kaarten
De SSC kan voor meer dan alleen het 
maken van horizontale doorsneden 
(kaarten met een uniforme kaartschaal) 
worden gebruikt. Een niet-horizontale 
doorsnijding resulteert in een gemixte 
schaal representatie: veel detail daar 
waar snijvlak lager (grotere schaal) is en 
minder detail daar waar het snijvlak hoger 
(kleinere schaal) is; zie Figuur 6. Dit heeft 
overeenkomsten met 3D perspectief visu-
alisatie, waar bij dicht bij de kijker meer 
detail wordt getoond dan verder weg.

De gemixte-schaal representaties kun-
nen ook verkregen worden door met 

niet platte vlakken te doorsnijden; b.v. 
een klokvormige oppervlak kan worden 
gebruikt om een zinvolle ‘fish-eye’ visuali-
satie te genereren (zie figuur 7).

Geleidelijk zoomen en 
progressieve data overdracht
In een online gebruiksscenario waarbij 
de 2D kaart wordt opgehaald uit de 
tGAP structuur geldt als vuistregel dat de 
hoeveelheid vlakobjecten op het scherm 
constant zou moeten zijn (de optimale 
informatie dichtheid). Deze zorgt niet 
alleen voor goede tekensnelheid, maar 
zorgt er ook voor dat de hoeveelheid data 
tussen server en client binnen de perken 
blijft. De SSC kan op meerdere manieren 
worden gebruikt (zie figuur 8):
a. specifieke rechthoek op specifieke 

schaal: selectie van polyhedra die 
overlappen met deze rechthoek

b. progressieve weergave rechthoek (van 
meest kleine schaal tot) op gewenste 
schaal: door selectie van polyhedra die 
overlappen met het blok in gesor-
teerde volgorde

c. progressief inzoomen: door selectie 
van polyhedra met de afgeknipte 
omgekeerde piramide in gesorteerde 
volgorde (naar beneden) 

d. progressief uitzoomen: door selectie 
van polyhedra met de afgeknipte 
omgekeerde piramide in omgekeerde 
gesorteerde volgorde (naar omhoog)

e. pannen naar nieuwe rechthoek: selec-
tie van polyhedra die overlappen met 
nieuwe deel van de rechthoek

f. progressieve weergave pannen naar 
rechthoek: door selectie van polyhedra 
die overlappen met het blok (boven 
nieuw deel rechthoek) in gesorteerde 
volgorde.

Een cliënt moet tGAP-bewust zijn om de 
voordelen van de structuur te kunnen benut-

Fig. 4 Lijnsimplificatie in de SSC: (a) plotseling verwijderen van punt, (b) geleidelijke verandering.

Fig. 4a Plotselinge verandering lijnsimplificatie: 2 rechthoeken en 1 driehoek.

Fig. 4b Geleidelijke verandering lijnsimplificatie: 3 driehoeken.

Fig. 4a Fig. 4b

Fig. 5 De kaartdoorsneden uit de geleidelijke tGAP structuur: (b) stap 1 (samentrekken), (c) stap 2 (samen-
voegen) en (d) stap 3 (simplificeren). Merk de geleidelijke verandering op, ook bij de ‘tGAP’ stappen.

Fig. 5a Wireframe geleidelijke SSC.

Fig. 5b Doorsneden voor Stap 1.

Fig. 5c Doorsneden voor Stap 2.

Fig. 5d Doorsneden voor Stap 3.

Fig. 5a Fig. 5b Fig. 5c Fig. 5d

Fig. 6 Schaakbord data als invoer: elk rechthoekig object is geleidelijk met zijn buur samengevoegd. 

Fig. 6a Een verzameling horizontale doorsneden afgeleid uit de SSC.

Fig. 6b Het niet-horizontale snijvlak voor gemixte-schaal kaart (c)

Fig. 6c Resulterende gemixte-schaal kaart (topologisch correct).

Fig. 6a Fig. 6b Fig. 6c
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ten. Na ontvangst van voldoende polyhedra 
(in gesorteerde volgorde) moet eerst een 
doorsnijding met het juiste schaaloppervlak 
uitgevoerd worden voordat de werkelijke 
weergave op het scherm kan plaatsvinden. 
In het geval van geleidelijke zoom-operaties, 
worden de doorsnijdingsoperaties herhaald 
(voor steeds iets andere schaalniveaus). 
Merk op dat een efficiënte implementatie 
hier gebruik kan maken van het feit dat het 
snijvlak monotoon beweegt in bepaalde rich-
ting (omhoog of omlaag) en dit zodoende 
kan uitbuiten om het aantal geometrische 
berekeningen te beperken. Dit is verge-
lijkbaar met het ‘plane-sweep’ algoritme 
gebruikt in de computationele geometrie. 

Creëren van de geleidelijke 
tGAP structuur
De gelijkelijk tGAP structuur lijkt aantrek-
kelijke eigenschappen te bezitten, maar 
de vraag is: kan er altijd een correcte 

gestapelde-prisma SSC worden omgezet 
naar een geleidelijke SSC zonder horizon-
tale en verticale vlakken; d.w.z. zonder 
topologische fouten en een complete 3D 
partitie vormen (zoals kruisende grens-
vlakken)? De eerste besproken genera-
lisatie operator was de lijnsimplificatie: 
kunnen hier de verticale vlakken worden 
vervangen door een reeks schuine vlakken 
zonder dat hierbij topologische fouten in 
3D ontstaan? In Meijers, 2011 is bewezen 
dat in een 2D partitie het mogelijk is om 
zonder topologische fouten de lijnen te 
simplificeren (door heel goed rekening te 
houden met de buren, want niet triviaal is. 
Met de garantie dat er geen fouten in de 
partitie in de beginschaal zitten, kunnen 
we dan ook bewijzen dat er geen fouten 
in de eindschaal zitten. Op basis hiervan 
kunnen we de geleidelijke tGAP (3D SSC) 
bouwen zonder topologische fouten: 
ook geen fouten op de tussenliggende 

schalen. Dit omdat de nieuwe schuine 
vlakken zich altijd bewegen in ‘vrije 
ruimte’ en geen andere geometrie kunnen 
tegenkomen.

De volgende vraag is of ook de andere 
generalisatie operatoren kunnen wor-
den vertaald naar een geleidelijke tGAP 
representatie zonder toplogische fouten 
in de SSC. Het eenvoudige voorbeeld in 
sectie 2 toont convexe objecten, welke 
verwijderd moeten worden (en moeten 
worden samengevoegd met hun buur). 
In geval van rechthoeken is het heel 
eenvoudig voor te stellen hoe de ene 
de andere geleidelijk overneemt. Ook in 
geval van convexe objecten kan dit vrij 
eenvoudig. Lastiger is echter concave 
objecten (of objecten met gaten): deze 
zullen eerst moeten worden opgedeeld 
in meerdere convexe objecten (kan altijd), 
welke vervolgens één voor één worden 
behandeld. Samenvattend: voor de gepre-
senteerde generalisatie operatoren kan 
er altijd een geleidelijke tGAP structuur 
worden gebouwd, voor meer details zie 
(van Oosterom en Meijers, 2011).

3D geleidelijk tGAP structuur
Tot nu toe is er een 2D kaart als basis voor 
het maken van de variable-schaal struc-
tuur gebruikt. Het is echter ook mogelijk 
om te beginnen met een 3D kaart (model) 
en vervolgens op dezelfde wijze een 4D 
SSC (hyperkubus) te maken. Het creëren 
en gebruiken van de geleidelijke tGAP 
structuur voor 3D input data is analoog 
aan de procedures voor de hierboven 
beschreven 2D input data. In figuren 9 en 
10 wordt geïllustreerd hoe respectievelijk 
de geleidelijke ‘verwijder en samenvoeg’ 
en de ‘vlaksimplificatie’ (2 varianten) gene-
ralisatieoperaties eruit zouden kunnen 
zien. Deze stappen kunnen nu worden 
gebruikt om een 4D SSC te maken, 
waarbij de 3D representaties op begin- en 
eindschaal de ‘onder’ en ‘boven’ begren-
zingen vormen van het 4D hypervolume 
welke de representatie van een bepaald 
object over alle schalen heen represen-
teert. Daartussen zitten dan ‘trans-schaal’ 
begrenzingen (3D representaties), welke 
het 4D hypervolume compleet begren-
zen. Figuur 11 toont een impressie van dit 
4D hypervolume, waarbij de trans-schaal 
begrenzingen met rode stippellijnen zijn 
weergegeven.

Fig. 7 Een gemixte-schaal kaart, voorbeelden (a) en (b) door Harrie et al. (2002) en voorbeeld (c) door 
Hampe et al. (2004)

Fig. 7a Fig. 7b Fig. 7c

Fig. 8 Zooming & panning met variabele-schaal data geillustreerd met selectie binnen de SSC.
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Met de 4D SCC en een doorsnijding met 
een hypervlak in een 4D ruimte kan er 
nu weer een normale 3D representatie 
worden gemaakt op elke gewenste 
schaal (hoogte van het hypervlak in de 
4de dimensie, d.w.z. de schaal dimensie). 
Het resultaat is een representatie van 
homogene schaal of in 3D termen LoD 
(‘Level of Detail’). Net als in 2D kan dit 
ook worden gebruikt voor het realiseren 
van geleidelijke 3D zoom-acties door de 
hoogte van het horizontale hypervlak 
geleidelijk te veranderen. Nog interessan-
ter dan in 2D zijn in 3D de gemixte-schaal 
weergaven voor perspectief represen-
taties. Dit kan worden gerealiseerd met 
de 4D SSC door het doorsnijden met een 
schuin hypervlak (laag waar veel detail 
nodig is, dicht bij de waarnemer en hoger 
waar minder detail nodig is, verder weg 
van waarnemer). De resulterende 3D 
(perspectief ) representaties zijn zonder 
topologische fouten en er zijn geen sto-
rende overgangen tussen de verschillende 

detailniveaus zoals dit wel het geval is bij 
Multi-LoD aanpakken in de hedendaagse 
computergrafiek (CAD, games). 

Conclusie
Dit artikel heeft de eerste echt geleidelijke 
variabele-schaal structuur gepresenteerd: 
een delta schaal geeft een delta in de 

kaart (en hoe kleiner de delta schaal hoe 
kleiner de delta kaart). De geleidelijkheid is 
gerealiseerd door het verwijderen van de 
horizontale vlakken in de klassieke tGAP 
structuur en deze te vervangen door schuine 
vlakken in de geleidelijke tGAP structuur. 
Er zijn recepten beschreven hoe deze struc-
tuur te creëren op basis van de verschillende 
generalisatie operatoren. De geleidelijke 
tGAP structuur zorgt voor variabele-schaal 
gegevens, welke gebruikt kunnen worden 
voor geleidelijk zoomen. Het is een integra-
tie van 2D ruimte en schaal in een 3D partitie: 
de SCC (‘space scale cube’). Horizontale 
doorsnijding resulteert in een valide 2D kaart 
op gewenste schaal (zonder topologische 
fouten). Niet-horizontale doorsnijdingen 
zorgen voor valide 2D gemixte schaal 
representaties. Er is tevens beschreven 
dat de variable-schaal tGAP oplossing ook 
werkt voor 3D geo-informatie, waarbij de 
integratie van 3D ruimte en schaal resulteert 
in een 4D SSC (hyperkubus). Het gebruik van 
deze 4D SSC is vooral in computergrafiek 
(CAD, games) relevant voor het genereren 
van perspectiefbeelden met veel detail 
(grote schaal) dichtbij en geleidelijk minder 
detail verder weg (kleinere schaal) zonder 

Fig. 9 Een eenvoudige 3D-scene: het belangrijkste object zii neemt geleidelijk het minder belangrijke object zi over en resulteer in de representatievorm ZII.

Fig. 11 Een pseudo-4D illustratie van onze eenvoudige 3D-scène met twee alternatieve variabele-schaal 
voorstellingen (a) en (b). Object zi wordt alleen weergegeven voor referentie doeleinden. De rode stip-
pellijnen illustreren de variable-schaal overgang; zii wordt geleidelijk veranderd in ZII ‘, respectievelijk ZII’’ 
(afhankelijk van welke vlaksimplificatie optie er wordt gekozen).

Fig.10 Twee alternatieve opties voor de vlaksimplificatie van het object ZII.
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overgangen (als storend bij de bekende 
multi-LoD oplossingen) of topologische 
fouten. Hoewel deze geleidelijke tGAP 
structuur een doorbraak is op het gebied 
van de variable-schaal representaties, ligt er 
nog een groot scala aan onderzoeksvragen 
open: testen met grotere dataset, carto-
grafische kwaliteit verbeteren, punt en lijn 
objecten meenemen, bij zoomen en pannen 
‘niet-verspringende’ tekstlabels en symbolen 
in kaart plaatsen, gebruik van niet-lineaire 
primitieven (curven, gekromde oppervlak-
ken), structuur dynamisch maken (temporele 
veranderingen ondersteunen door wellicht 
een 5D hyperkubus met als extra dimensie 
de tijd), software/hardware engineering voor 
efficiënte implementatie, etc., etc.
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In memoriam 

ir. Wim Claessen
Op 12 september 2012 overleed Wilhelmus Alphonse (Wim) 
Claessen op de leeftijd van 88 jaar. Hij studeerde in 1951 af als 
geodeet. Claessen was de laatste in leven zijnde Ingenieur-
Verificateur van het Kadaster. In die functie was hij tot 1974 
hoofd van de Divisie West. Hij had daarmee de leiding over de 
bureaus van de landmeetkundige dienst van het Kadaster in de 
westelijke helft van Nederland. Vanaf 1974 bekleedde hij diverse 
directeursfuncties bij het Kadaster te Apeldoorn. Toen hij in 1986 
met pensioen ging was hij plaatsvervangend hoofddirecteur. 

Vooral voor de automatisering bij het Kadaster heeft hij veel 
betekend. Tot het laatst bleef hij belangstelling tonen voor het 
Kadaster, zo bezocht hij kort geleden nog het Kadastermuseum. 
Wim Claessen was Officier in de Kroonorde van België en Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. Ons medeleven gaat uit naar zijn 
kinderen en (achter)kleinkinderen. De familie heeft als correspon-
dentieadres: Water en Vuurplein 9, 5211 WS ‘s-Hertogenbosch.  
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