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De verschillende kaarttoepassingen zijn nu ook toegankelijk via het Kaarten en
plaatsen venster.
Bijvoorbeeld onder de groepering van kaarten ‘Mobiliteit’ vind je de kaarttoepassing
‘Hinder in kaart’ terug, onder het thema ‘hoogte’ vind je de kaarttoepassing
‘Hoogtekaart’, bij ‘Bouwen en wonen’ de kaarttoepassingen ‘Wonen en leven,
‘Bouwen’, ‘Vrije tijd’, ‘Recht van voorkoop’, …. Klik op de naam van de
kaarttoepassing om ze te activeren.

‘Bouwen’ kaarttoepassing verbeterd.
Om het recht van voorkoop te kennen voor je perceel kan je in deze kaarttoepassing
‘Bouwen’ je adres of perceel opzoeken. In het Info-venster onder de categorie ‘Recht
van voorkoop’ kan je naar de kaarttoepassing ‘Recht van voorkoop’ gaan. Klik
vervolgens op het perceel. Rechts opent zich het venster ‘Resultaat bevraging’ en
wordt aangegeven of al dan niet recht van voorkoop bestaat op het perceel.
Soms moet je inzoomen om een laag zichtbaar te maken. Om te weten of je al dan
niet dieper moet inzoomen, kan je een laag aanvinken, en dit gaan controleren bij
‘Mijn selecties’. In de gevallen waar verder inzoomen noodzakelijk is, staat ‘Zoom in
om deze kaart zichtbaar te maken’.
Onder categorie ‘Monumenten, stads- of dorpsgezichten’ zijn de kaarten ‘Inventaris
bouwkundig erfgoed –gehelen en –relicten’ beschikbaar. Op die manier is het
mogelijk om de dichtstbijzijnde erfgoed nabij een plaats op te zoeken.

De kaarttoepassing ‘Vergelijk kaarten’ uitgebreid.
Je kan nu ook zoeken naar een interessante plaats zoals een school, een
ziekenhuis, een sportaccommodatie, … of de volledige kaart tonen bovenop de
achtergrond kaart. Je kan info opvragen over die interessante plaats door op het
getoonde icoon van de interessante plaats te klikken.

Nieuwe kaarttoepassing ‘Vrije tijd’.
‘Vrije tijd’ is één van de nieuwe kaarttoepassingen die zich focussen op informatie
weergeven rond een thema in de buurt van een plaats. Deze kaarttoepassing
groepeert kaarten en interessante plaatsen die allen betrekking hebben op vrije
tijdsbesteding in Vlaanderen: sportaccommodaties, toeristische accommodaties en
centra, bibliotheken, natuur, en aangevuld met kaarten van openbaar vervoer en
parkeergelegenheid.
Net zoals bij andere kaarttoepassingen kan je een adres, perceel of interessante
plaats opzoeken. Wanneer de gewenste plaats is aangeduid op de kaart, dan zie je
in een Info-venster rechts voor verschillende categorieën de meest nabije plaatsen,
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dit alles binnen een straal van 1 km. Je kan deze straal verkleinen naar 200 of naar
500 m of vergroten naar 5 of naar 10 km.
Klik je op één van voorgestelde plaatsen dan krijg je meer info te zien over de plaats
zelf.

Het ‘Info’-venster kan je openen en sluiten via de knop

.

Je kan informatie in de buurt van een plaats ook opvragen voor elk willekeurig punt
op de kaart in Vlaanderen. Klik op het punt en vervolgens op de knop
.
Zie voor deze nieuwe kaarttoepassing ook de handleiding ‘Vrije tijd’ in PDF formaat.

Een nieuwe kaarttoepassing ‘Waterlopen’ is aanspreekbaar via de
parameter ‘APP=VHA’ of is te vinden via de Geopunt-catalogus.
De kaarttoepassing bevat VHA-basislaag kaarten, kaarten met grenzen en
een hoogtekaart. Voor meer info over aanspreken van kaarttoepassingen via
een parameter, zie de afzonderlijke handleiding ‘Gebruik van parameters bij
Geopunt-kaarttoepassingen’
Deze kaarttoepassing is niet toegankelijk via het uitklapbare paneel links,
maar wel via de Geopunt-catalogus.

Nieuwe kaart ‘Atlas van de buurtwegen’ beschikbaar in Geopunt-kaart en
in Vergelijk kaarten.
Deze kaart is terug te vinden onder het thema ‘Historische kaarten’ van het
‘Kaarten en plaatsen-venster’ van deze toepassingen, en onder het thema ‘Mobiliteit
 Transport over land’ .

Kaart 'VHA-waterloopsegmenten' is hernoemd naar 'VHA-waterloopsegmenten
volgens categorie'.
Dit voor de kaarttoepassing Geopunt-kaart, Vergelijk kaarten en INSPIRE.
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Synoniemen voor sportaccommodaties en toeristische trekpleisters of
infrastructuur.
Opzoeken van sportaccommodaties of toeristische trekpleisters of infrastructuur kan
nu ook door ingave van een synoniem in het zoekveld. Je zal bijvoorbeeld bij zoeken
naar ‘camping’ de kaart ‘Kamperen’ vinden die alle campings in Vlaanderen toont.

En ook:
De ‘Meer info’-hyperlink onder ‘i’ van het ‘Kaarten en plaatsen-venster’ leidt
voor historische kaarten naar een detailpagina met meer info.
Er is meer info toegevoegd onder ‘i’ van het Kaarten en plaatsen venster voor
tal van reeds bestaande kaarten.
Kaart ‘Logging boringen’ is vervangen door kaart ‘Boorgatmetingen’.
De kaart ‘UNESCO-Werelderfgoed’ is vernieuwd.
De kaart ‘Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed’ is toegevoegd onder het
thema ‘Cultuur, sport en toerisme  Cultuur en erfgoed’.
In ‘Bouwen’ wordt de kaart ‘GRB: Administratief perceel grens’ gebruikt onder
categorie ‘Gebouwen en percelen’. Zoom voldoende in om de kaart te zien.
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