Alle info van de overheid op één kaart

Inspiratie nodig voor een
sportieve of toeristische
uitstap in jouw buurt?

Benieuwd hoe jouw dorp
eruitzag in de 18de en 19de
eeuw?

Op zoek naar een stukje
groen in Vlaanderen?

Op zoek naar kinderopvang
of een school in de buurt
van jouw werk?

Is dit voor jou een goede
locatie om te bouwen?

...En
nog zoveel meer!

Eén adres:

www.geopunt.be
Een vlak traject of liever wat
heuvels op jouw route?

Zijn er werken gepland in
jouw straat?

1712
1771 - 1778
1846 - 1854

Www.geopunt.be verzamelt alle info van de Vlaamse overheid op één kaart. Op de
website kan je verschillende kaarten raadplegen en de informatie samenvoegen
op één kaart. Je kunt de locaties van treinstations en bushaltes bijvoorbeeld
combineren met de locaties van scholen. Of je koppelt de geluidsbelastingskaarten
met de overstromingskaarten om op zoek te gaan naar een ideaal stuk bouwgrond.
Via de routeplanner kan je ook de snelste of kortste route berekenen en je kunt van
je traject het hoogteprofiel laten bepalen.

Kant-en-klare kaarttoepassingen
Daarnaast vind je op Geopunt ook kant-en-klare kaarttoepassingen over één
bepaald thema. Zo hoef je niet meer zelf te zoeken naar beschikbare kaarten over
een onderwerp. In ‘Reis door de tijd’ kan je nagaan hoe een bepaald gebied
evolueerde aan de hand van 18de eeuwse kaarten tot de meest recente luchtfoto’s.
Als je de toestand van 1771 wilt vergelijken met hoe jouw straat er vandaag
uitziet, kan dat gemakkelijk via de kaarttoepassing ‘Vergelijk kaarten’. Ook info over
‘Bouwen’, ‘Wonen en maatschappij’, ‘Toerisme en sport’ en ‘Hinder op de openbare
weg’ werd handig gebundeld in gebruiksvriendelijke toepassingen.

Actuele en juiste informatie!
Het aanbod aan actuele en nauwkeurige kaarten, kaarttoepassingen en luchtfoto’s
op www.geopunt.be breidt continu uit. Je vindt op de website ook steeds de meest
recente luchtfoto van Vlaanderen.

Kortom:
je zoektocht naar kaarten en informatie begint bij Geopunt.

Vandaag
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