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Hoewel variabele schaal datastructuren een mogelijke oplossing zijn om geografische gegevens op 

meerdere schalen consistent bij te houden en te ontsluiten (bijvoorbeeld via webservices), staat of valt een 

dergelijke oplossing met een goed uitgevoerd generalisatieproces. Om op kleinere kaartschalen te kunnen 

beschikken over lijnrepresentaties van langgerekte objecten (zoals wegen, rivieren, kanalen en spoorbanen, 

kortom infrastructuur), presenteert dit artikel onderzoek naar het ontwerpen van een splitsoperatie die de 

overgang van vlak- naar lijnobject faciliteert. 

De eerste ideeën voor een datastructuur, 
die het mogelijk maakte om kaarten af 
te leiden op een variabele kaartschaal, 
waren gebaseerd op een simpele data-
structuur met polygonen (van Oosterom, 
1993; van Oosterom and Schenkelaars, 
1995). Het belangrijkste doel was om een 
representatie met variabele schaal te 
hebben voor geografische datathema’s, 
die een vlakopdelend karakter hebben, 
zoals topografische data, bodemkaarten 
en landsgebruikskaarten. Op basis van 
een input dataset wordt een hiërarchische 
representatie opgebouwd, door gene-
ralisatie operatoren zoals simplificatie, 
selectie en eliminatie toe te passen. 
Dit proces wordt gestuurd door twee 
functies: belangrijkheid van objecten 
(normaal berekend door de grootte van 
een object en een toegekende belangrijk-
heidswaarde voor de klasse van het object 
– hiermee kan in het generalisatie proces 
gestuurd worden welke objecten bena-
drukt moeten worden) en attractiviteit van 
twee objectinstanties (typisch afgeleid 
van de lengte van de gezamenlijke grens 
en hoe compatibel de objectklassen 
van de twee objecten zijn – de relatieve 
belangrijkheid). Iteratief wordt nu elke 
keer een object (het minst belangrijke) 
verwijderd uit de vlakkenpartitie en het 
vrijgekomen gebied wordt toegewezen 
aan het meest aantrekkelijke buurobject. 

Het resultaat is een boomstructuur van 
polygonen (Engels: GAP-tree, Generalised 
Area Partitioning tree), die vervolgens 
gebruikt kan worden voor het selecteren 
van een representatie op een specifieke 
kaartschaal. Naast veelbelovende resulta-
ten, zoals constante responstijd voor het 
leveren van een kaartfragment op een wil-
lekeurige kaartschaal, werden twee pro-
blemen geconstateerd: 1. het versimpelen 
van de geometrie van twee onafhankelijke 
polygonen leidde tot gaten en overlap 
en 2. de kartografische kwaliteit van de 
kleinere kaartschalen is suboptimaal. 

Om het eerste probleem te verhelpen, is 
voorgesteld om een topologische aanpak 
voor data opslag te volgen, in plaats van 
eentje op basis van polygonen (Vermeij 
et al., 2003; van Oosterom, 2005). In eerste 
instantie bleek de topologische imple-
mentatie te leiden tot een grote hoeveel-
heid benodigde opslagcapaciteit door 
redundante topologische verwijzingen (in 
een test met grootschalige topografische 
data van de gemeente Amsterdam werd 
voor elke originele grens gemiddeld 
17 keer een variant met net iets andere 
topologische verwijzingen opgeslagen). 
Extra onderzoek heeft geleid tot een meer 
zuinige (en meer geavanceerde) opslag-
structuur, waarbij de redundantie in de 
verwijzingen wordt vermeden (Meijers et 

al., 2009) en de benodigde hoeveelheid 
opslagruimte maximaal twee keer de 
grootte van de originele dataset is. 

Om het tweede punt ‘kartografische kwa-
liteit’ te verbeteren, presenteert dit artikel 
een splitsoperatie voor gebruik binnen 
de topologische GAP (tGAP) datastruc-
tuur. Hiermee is er nu de beschikking 
over: 1. een versimpelingsoperatie voor 
de vlakgrenzen, 2. is het mogelijk om een 
vlak te splitsen over zijn buren, door een 
(gewogen) splitsoperatie of 3. om selectie 
en eliminatie toe te passen door een vlak 
samen te voegen met zijn meest aantrek-
kelijke buurman (voor een normaal vlak-
object). De splitsoperatie is handig voor 
langgerekte infrastructurele objecten, die 
op de grootste schaal nog als vlakobject 
voorkomen, maar na de splitsoperatie 
gerepresenteerd kunnen worden als een 
lijnobject. 

We beschrijven hoe het algoritme werkt, 
geven details over welke randvoorwaar-
den (optimalisatie doelstellingen) we voor 
het algoritme bepaald hebben en hoe we 
het resultaat van het algoritme automa-
tisch beoordelen en of de kwaliteit van 
splitsen wel voldoende is. Dit heeft geleid 
tot een aantal aanpassingen aan de initi-
ele oplossing en laat tevens beperkingen 
van het geschetste algoritme zien. 

SplitArea: een algoritme om vlakken te splitsen 
voor de tGAP datastructuren
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Vlakken splitsen 

Randvoorwaarden 
Figuur 1 illustreert dat het doel van het 
algoritme is om een hartlijn van een vlak 
op te bouwen. Hiervoor is het nodig een 
vlak in delen te kunnen splitsen en deze 
delen vervolgens toe te kennen aan de 
direct naastgelegen buurvlakken. Met 
de variabele schaal datastructuur in ons 
achterhoofd, hebben we enkele randvoor-
waarden voor het functioneren van het 
algoritme gedefinieerd: 

•	 De resulterende grenzen moeten 
passen en aansluiten op de bestaande 
grenzen van de andere vlakken in de 
vlakken partitie; 

•	 Het moet mogelijk zijn om een vlak zo 
op te delen, dat buren die thematisch 
compatibeler zijn, grotere delen krijgen 
toebedeeld dan buren die minder 
compatibel zijn met het gesplitste vlak 
(‘gewogen opsplitsing’); 

•	 Van bepaalde buren kan worden 
bepaald dat zij in het proces niet mee 
mogen doen. Een speciale variant 
hierop is dat objecten die aan de rand 
van de dataset liggen geen deel aan 
de ruimte om de dataset heen mogen 
afstaan; 

•	 Het geheel moet werken, op basis van 
een vlakkenpartitie die opgeslagen is in 
een expliciete topologische datastruc-
tuur (dat wil zeggen, gestructureerd als 
nodes, edges en faces en hun onder-
linge relaties). 

Met deze uitgangspunten volgt nu een 
uitleg van hoe we bepalen dat het resul-
taat van een splitsoperatie ideaal is. 

Vaststellen van eerlijkheid van de splits 
Om te bepalen met welke buur een vlak 
moet worden samengevoegd, wordt tij-
dens een samenvoegoperatie de attracti-
viteit van een vlak met één van zijn buren 
uitgedrukt in drie termen: 

Objectklasse compatibiliteit: hoe gelijk 
zijn de twee objectsoorten, een vlakobject 
dat geclassificeerd is als bos is gelijker 
aan weiland, dan aan een vlakobject dat 
een wegdeel voorstelt. De compatibiliteit 
wordt uitgedrukt met een waarde tussen 
0 en 1, waarbij 0 voor totaal niet compati-
bel staat; 

De lengte van de gezamenlijke grens tus-
sen het vlakobject en het buurobject; 
De relatieve belangrijkheid van een 
objectklasse. Hiermee kan globaal 
gestuurd worden welke objectklassen 
belangrijk gevonden worden binnen het 
generalisatieproces en wordt het mogelijk, 
voor specifieke doeleinden, belangrijkheid 
van bepaalde objectklassen te verhogen 
(bijvoorbeeld: benadrukken van aanwe-
zigheid van bos in een bepaald gebied 

met als resultaat dat deze ‘groeien’ in het 
generalisatie proces en dus benadrukt 
worden). 

Het vlak waarmee vervolgens samenge-
voegd wordt, is zo de beste kandidaat van 
alle directe buren. Tijdens het splitsen van 
een vlak zijn er in principe meerdere kandi-
daten (alle directe buurvlakken). Om van te 
voren toch een uitspraak te kunnen doen, 
in hoeverre een ideale verdeling van het 

Figuur 1 - Door een vlak in delen op te splitsen, kan het eerlijk verdeeld worden over de naastgelegen buren. 

Figuur 1a - Vlak dat wordt gesplitst.

Figuur 1b - Nieuw gegenereerde grenzen (rood) en de aansluitende bestaande grenzen (zwart).

Figuur 1c - Resultaat van de splitsoperatie past binnen de vlakkenpartitie.
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te splitsen object er uit moet zien, maken 
we gebruik van een zogenaamde attrac-
tiewaarde. Het ideale oppervlak wat een 
buur vervolgens moet verkrijgen, moet in 
verhouding staan met de attractiewaarde 
van een specifieke buur ten opzichte van 
de som van de attractiewaarden van alle 
buren, die meedoen in de splitsoperatie. 

Het gebruik van de attractiewaardes 
betekent dus het verdelen van een vlak 
over de buren op een gewogen manier: 
hiermee moet het mogelijk zijn een 
vlak niet alleen precies in het midden te 

splitsen, maar ook om grotere delen aan 
bepaalde, aantrekkelijkere buren toe te 
kennen. Vooraf kunnen we aan de hand 
van de attractiewaardes bepalen hoe de 
verdeling er theoretisch uit moet zien en 
achteraf kunnen we vaststellen in hoe-
verre dit het geval is. 

Het algoritme: SplitArea 
De invoer van het algoritme, wat we 
SplitArea noemen, bestaat uit de grenzen 
van het te splitsen vlak en de aanliggende 
grenzen van de buurobjecten waarop 
moet worden aangesloten (beide als 
edges uit de topologische datastructuur). 

De eerste stap is om een triangulatie uit 
te voeren. Voor de triangulatie worden 
de grenzen van het te splitsen object 
gebruikt. Omdat er een Constrained 
Delaunay triangulatie gebruikt wordt, 
bevat de triangulatie vervolgens alle 
grenzen van de invoer. 

Op basis van de driehoeken die binnen het 
te splitsen object liggen, kunnen we een 
lijnrepresentatie van het vlakobject opbou-
wen, dat we hier skelet zullen noemen. 
Hiervoor gebruiken we een reeds bestaande 
techniek (Uitermark et al., 1999; Ai and van 
Oosterom, 2002): Door de driehoeken te 
classificeren op basis van de hoeveelheid 
zijdes die een originele vlakgrens van het 
te splitsen object vormen en deze per cate-
gorie op een vaste manier te behandelen, 
verkrijgen we het skelet. We onderscheiden 
4 typen driehoeken: 0-driehoeken, 1-drie-
hoeken, 2-driehoeken en 3-driehoeken 
(afhankelijk van het aantal constrained 
edges die onderdeel zijn van een driehoek). 

Figuur 2 illustreert hoe skeletsegmenten 
worden gemaakt op basis van het type van 
de geclassificeerde driehoeken. Alle seg-
menten samen vormen zo het uiteindelijke 
skelet (Figuur 3a). Om het definitieve 
skelet te verkrijgen, zullen we nog moeten 
zorgen dat het skelet verbonden is met de 
al bestaande vlakgrenzen van de buren 
rond het object dat we willen splitsen, zie 
Figuur 3b. Elke aangelegen buurgrens raakt 
de rand van het object wat gesplitst wordt 
in één of twee knopen (nodes). Als zo’n 
knoop nog niet verbonden is met het skelet, 
wordt er een verbindingssegment gemaakt 
langs een bestaande zijde van een driehoek. 

Afhankelijk van hoe de triangulatie 
eruitziet, kunnen er vervolgens meer of 
minder verbindingssegmenten per knoop 
gegenereerd worden. 

Indien er meer dan één verbindings-
segment gemaakt wordt, is het nodig om 
uit de set aan verbindingen er eentje te 
kiezen. In onze implementatie hebben we 
gekozen voor het langste segment, maar 
andere keuzes zijn wellicht beter: de kort-
ste, of de verbinding die het beste past bij 
de richting van de aanliggende grens. 

De volgende stap in het algoritme is om de 
gegenereerde skeletsegmenten te voorzien 
van de juiste links en rechts verwijzingen 
(vanuit de originele topologische datastruc-
tuur). Figuur 4 geeft een voorbeeld. Voor dit 
doel bouwen we een tijdelijke graafstruc-
tuur op, waarin alle skeletsegmenten, 
gekozen verbindingssegmenten en 
aanliggende vlakgrenzen worden opge-
nomen. Deze graaf representeren we met 

Figuur 2 - Er kunnen 4 typen driehoeken worden 
onderscheiden, door te kijken hoeveel zijdes van 
een driehoek een originele vlakgrens vormen 
(dikke lijnen). Door vervolgens de middelpunten 
van de ongeconstrainde zijdes te verbinden, kun-
nen we een set aan skeletsegmenten verkrijgen 
(gestippelde lijnen).

Figuur 3a - Skeletsegmenten, die afhankelijk van het type driehoek 
gegenereerd worden. 

Figuur 3b - Verbindingssegmenten worden gerealiseerd als het skelet nog 
niet verbonden is met deaanliggende vlakgrenzen. Merk op dat voor de 
rechterknoop er een keuze is welke verbinding er uiteindelijk gekozen wordt.

type 2type 1type 0

Figuur 3 - Het skelet verkrijgen. De skeletsegmenten en verbindingen worden lokaal gecreëerd, dat wil zeggen voor elke driehoek afzonderlijk.

keuze uit 2
verbindingen
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een winged edge data structuur (Baumgart, 
1975). Het propageren van de topologische 
relaties start op een willekeurige aanlig-
gende grens. Hiervan wordt de vlakreferen-
tie gebruikt, totdat een andere aanliggende 
vlakgrens wordt bezocht. Dan wordt hier-
van de vlakreferentie gebruikt en dit spel 
herhaalt zich, totdat alle skeletsegmenten 
voorzien zijn van de correcte links/rechts 
info. Aan het einde van deze procedure, 
kunnen er skeletsegmenten zijn, die zowel 
links als rechts dezelfde vlakreferentie dra-
gen. Dit betekent dat deze segmenten in de 
vlakkenpartitie geheel omsloten zijn door 
hetzelfde buurvlak. Deze skeletsegmenten 
worden vervolgens verwijderd. 

Als laatste stap worden uit de skelet-
segmenten samen met de aanliggende 
buurgrenzen zo lang mogelijke polylijnen 
samengesteld, die de nieuwe grenzen 
vormen van de aanliggende buren. Deze 
grenzen (edges in de topologische data-
structuur) vervangen de grenzen van het 
gesplitste object en de aanliggende gren-
zen in de vlakkenpartitie (zie Figuur 1). 

Gewogen splits 
Om ervoor te zorgen dat buren, die 
aantrekkelijker zijn grotere delen krijgen 
toebedeeld, introduceren we nu de gewo-
gen variant van ons algoritme. Om een 
gewogen oplossing te krijgen, worden er 
gewichten toegekend aan de originele 
vlakgrenzen op basis van de attractiviteit 
van elke buur. Voor elke vertex van de 
originele vlakgrenzen kan zo een gewicht 
worden vastgesteld (waarbij het gemid-
delde van de attractiviteit genomen wordt 
als er twee buurgebieden bij een vertex 
horen). De punten van de skeletsegmenten 
kunnen op basis van deze gewichten wor-
den verschoven langs de ongeconstrainde 

zijdes van de driehoeken in de triangulatie. 
Hiermee wordt het als het ware mogelijk 
de nieuw te bepalen vlakgrens meer naar 
een bepaalde kant in het originele vlak te 
duwen, waardoor een buur een groter deel 
van het te splitsen vlak verkrijgt. Figuur 5 
illustreert het gebruik van gewichten. 

Eveneens hadden we als wens dat het 
mogelijk moet zijn om een originele 
vlakgrens te behouden, nadat de splits-
operatie is uitgevoerd. Dit past in het 
werken met gewichten, als een gewicht 
van 0 geïntroduceerd wordt. Hierdoor 
kunnen situaties waarbij een buurvlak 
zeer incompatibel is, worden behandeld, 
en ook de situatie waarbij een te splitsen 
object aan de rand van het gekarteerde 
domein ligt, wordt hiermee opgelost. 
Als twee klassen objecten zeer incompa-
tibel met elkaar zijn, dan leidt dit tot een 
compatibliteitswaarde die nul is (of daar 
dichtbij ligt). Daarom plaatsen we een 
gewicht van 0 op alle vertices van grenzen 
die niet verplaatst mogen worden (en 

terug moeten komen in de output van 
de splitsoperatie). Meer details over het 
werken met gewichten voor de gewogen 
splits zijn te vinden in (Meijers, 2011). 

Evaluatie van het resultaat 
Per splits bekijken we van te voren aan de 
hand van de attractiviteit wat de theoreti-
sche oppervlakteverdeling zou moeten zijn. 
Voor de door het algoritme gerealiseerde 
verdeling wordt vervolgens een foutwaarde 
bijgehouden ten opzichte van het ideaal-
beeld. Hierdoor wordt het mogelijk om in 
detail te bekijken, welke resultaten niet aan 
het ideaalbeeld voldoen. Figuur 6 toont hier 
een aantal varianten van. 

Na nadere bestudering werd duidelijk 
dat het ideaalbeeld voor deze gevallen 
niet gehaald kon worden, doordat het 
algoritme op triangulatie is gebaseerd 
(waarbij de ruimtelijke confi guratie dan 
soms ‘ongelukkig’ uitpakt voor de gewogen 
splits). De oplossing die we daarvoor heb-
ben bedacht, is eenvoudig te realiseren: 

Figuur 4 - Bekend maken van links/rechts verwijzingen voor de nieuwe skeletsegmenten. Er wordt gestart 
op een bestaande grens tussen twee buurvlakken. Merk op dat delen van het skelet die dezelfde links/
rechts verwijzing hebben gekregen rood gestippeld worden weergegeven en zullen worden verwijderd.
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Buur B

Buur C
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zijde = A

wijzig
zijde = C

wijzig
zijde = B

einde
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B
A

A
C

Figuur 5 - Gewichten worden toegekend aan de originele vlakgrenzen op basis van de attractiviteit van elke buur en zo wordt het mogelijk om de gegenereerde 
grenzen binnen het te splitsen vlak te verschuiven.

gewicht 1
gewicht 3

gewicht 1

Figuur 5a - Gewone splits (alle buren zijn even attractief). Figuur 5b - Gewogen splits (buren verschillen in attractiviteit).
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Door aan de grenzen van het te splitsen 
vlak tijdelijk extra vertices toe te voegen, 
worden meer driehoeken gegenereerd. 
Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden 
om een betere vlakverdeling te realiseren. 
Echter, ook na deze aanpassing, blijkt dat 
er nog limieten zijn voor de verdeling van 
een te splitsen vlak, door de manier waarop 
er getrianguleerd wordt. Om een nog 
beter resultaat te verkrijgen is het daarom 
nodig om andere methodes van splitsen 
te onderzoeken, die bijvoorbeeld exact het 
midden bepalen en daarbij niet worden 
gehinderd door een toevallige configuratie 
van driehoeken. Momenteel onderzoeken 
we of het gebruik maken van een ander 
algoritme hierbij kan helpen. 

Tot slot 
Het SplitArea algoritme maakt het mogelijk 
om binnen het generalisatieproces voor een 
variabele schaal datastructuur niet alleen 
maar objecten te verwijderen en dan samen 
te voegen, maar ook om vlakken te splitsen. 
De maat van attractiviteit staat toe om 
objectief de prestatie van deze generalisatie 
operatie te meten en geeft aan de ene kant 
de mogelijkheid om vooraf te definiëren 

wat er gewenst is en achteraf is het mogelijk 
om te verifiëren of die wens is gehaald. 

Het algoritme is niet alleen toepasbaar 
binnen de context voor variabele schaal 
datastructuren. Inmiddels is het ontworpen 
algoritme ook succesvol toegepast binnen 
onderzoek naar het automatisch afleiden 
van hartlijnen voor waterlopen (een gelijk-
soortige toepassing). Ook hier is gebleken 
dat het belangrijk is om de thematiek van 
objecten (niet alleen de geometrie) mee 
te nemen om goede resultaten te behalen 
met een automatisch generalisatieproces. 

Dit sluit aan bij de punten voor verder 
variabel schaalonderzoek. Alhoewel het 
mogelijk is om de lijnrepresentatie die 
verkregen is op te nemen als lineair object 
binnen de vlakkenpartitie, wordt dit 
momenteel nog niet gedaan (alleen vlak-
objecten worden in de opslagstructuur 
ondersteund). Verder moet hierbij aan-
dacht worden besteed aan het modelleren 
en vervolgens behouden van netwerkcon-
nectiviteit, zodat wegen en rivieren door 
blijven lopen en dat een netwerk logisch 
en consistent gegeneraliseerd wordt.  
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Figuur 6 - De theoretische verdeling maakt het mogelijk om te bepalen of het ideaalbeeld van de splits 
(hier eerlijk verdelen over alle buren, zonder extra gewichten) gehaald wordt.
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Figuur 6b - Verbeterd resultaat.
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Figuur 6a - Buurman A krijgt alles.
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C

Figuur 6c - Buurman A krijgt bijna niets.
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C

Figuur 6d - Verbeterd resultaat.
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