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De Gewestplan-kaarttoepassing maakt het mogelijk het ‘Gewestplan’ van
Vlaanderen te raadplegen, waarbij het mogelijk is om informatie op te vragen voor
een specifiek punt op de kaart.
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1. Zoekterm ingeven

Na intypen in het tekstvak bovenaan van een deel van het volledige adres
(bijvoorbeeld Meir, Antwer ) kan je een keuze maken uit de voorgestelde
suggestielijst van passende adressen. Na keuze uit de lijst wordt de gekozen plaats
getoond op kaart.
De aangeduide plaats is dan ook zichtbaar in het ‘Kaarten en plaatsen’ venster (zie
hiervoor ‘Kaarten en plaatsen kiezen’)
Evenzo is het mogelijk in dit zoekveld coördinaten in decimale LAT-LON
(CRS:WGS84, EPSG: 4326) graden in te geven. Volgende inputformaten zijn
mogelijk:
o
50,3
o
50 3
o
50.9126,3.8265
o
50,9126 3,8265
o
50.9126 3.8265
De gebruikte projectie is Web Mercator (EPSG 3857 of srid: 900913). Let op: zelf
vooraf omrekenen van de coördinaten naar hun decimale vorm is noodzakelijk!
De coördinaten kunnen ook als XY-coördinaten in Lambert72 worden ingegeven,
bijvoorbeeld:
o
102785,194563
o
102785 194563
o
102785.45,194563.55
o
102785,45 194563,55
o
102785.45 194563.55
Gebruik na ingave de ‘Enter’-toets of de knop naast het zoekveld (zie volgende
paragraaf) en de overeenkomstige plaats wordt dan getoond op de kaart.

2. Gevonden plaats tonen op de kaart

Je kan deze knop gebruiken om de eerste suggestie of de ingegeven coördinaten te
tonen op de kaart.
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3. Help, disclaimer of bronnen

Deze pagina geeft meer uitleg over het gebruik van Geopunt en over de bronnen
van Geopunt die gebruikt zijn in de kaarttoepassingen. Ook handleidingen van de
toepassingen worden hier aangeboden en er is een disclaimer opgenomen.

4. Printen

Het is mogelijk de kaart met al zijn gevonden plaatsen en gekozen lagen af te
drukken.

5. Delen

Je vindt bij ‘Delen’ de URL van de kaarttoepassing die je kan delen met anderen via
e-mail of sociale media.
De URL bevat:
- het gebied van de kaart dat zichtbaar is;
de gekozen achtergrond;
- eventueel gevonden adressen of coördinaten.
Best zoom je vooraf zo goed mogelijk in naar de plaats(en) op de kaart die je via de
URL wil meenemen en duid je eventueel specifieke plaatsen aan.
Kies pas dan voor ‘Delen’ voor de volledige URL.

6. Overzichtskaart

Via de overzichtskaart is het zichtbare deel van de kaart te zien als deel van een
grotere kaart. Door de kleine kader te verschuiven kan het kaartbeeld aangepast
worden.
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7. Bekijken op volledige schermgrootte

Via de maximaliseer-knop is het mogelijk de kaarttoepassing te bekijken zonder
hoofdmenu en voettekst van de eigen website.

8. In- en uitzoomen

Hiermee kan je meer of minder detail zien op de kaart. Via een klik op de wereldbol
wordt het grondgebied Vlaanderen passend getoond binnen de toepassing.

9. Een andere kaarttoepassing kiezen

Vanuit elke kaarttoepassing kan je naar een andere Geopunt-kaarttoepassing gaan.
Dit zijn de andere beschikbare toepassingen :
- Geopunt-kaart: voor opzoeken van interessante plaatsen en tonen van
geografische lagen op een kaart.
- Geopunt-kaart pro: voor opzoeken van interessante plaatsen en tonen van
geografische lagen op een kaart EN
o voor het tonen van eigen geografische services op de kaart,
o voor het tekenen en meten op de kaart,
o voor het tonen van INSPIRE data datasets op de kaart.
- Hinder in kaart: wil je meer weten over actuele en geplande werkzaamheden
en andere hinder op de weg , start dan de ‘Hinder in kaart’-kaarttoepassing
op.
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-

Recht van voorkoop – themabestand: via deze toepassing kan je opzoeken
of er een recht van voorkoop geldt op een bepaald perceel in Vlaanderen.
Hoogtekaart: biedt de kaart ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen I’ en de
mogelijkheid om een hoogteprofiel op te vragen aan.
Reis door de tijd: via een aantal historische kaarten kan je zien hoe plaatsen
geëvolueerd zijn doorheen de tijd.
Vergelijk kaarten: biedt de mogelijkheid om kaarten met elkaar te vergelijken
aan.

10.

Een achtergrond kiezen

Op elk moment kan je de achtergrond van de kaarttoepassing wijzigen. Je kan
kiezen voor een stratenplan of voor een blanco achtergrond.

11.

Coördinaten en schaal

De getoonde coördinaten zijn in lengtegraden en breedtegraden (graden, minuten en
seconden) en in Lambertcoördinaten. De kaart is weergegeven in het
projectiesysteem Web Mercator Projectie (= Google / Bing Maps Projectie =
EPSG:3857).

12.

Info-modus activeren

Er kan meer info opgevraagd worden over gevonden adressen, coördinaten of
willekeurig aangeklikte punten op de kaart. Voor deze Gewestplan-kaarttoepassing
staat info-modus altijd aan en actief van bij opstart.
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Belangrijke opmerking: als je informatie aangaande het Gewestplan wil opvragen
voor het aangeduide adres, coördinaat of voor een willekeurig aangeklikt punt op de
kaart, zoom dan eerst voldoende in om het Gewestplan zichtbaar te maken.
Naast gegevens als naam of adres van de plaats is dan volgende info mogelijk
beschikbaar, dit afhankelijk van de plaats op de kaart:
Naam

Voorbeeld

Hoofdbestemming

agrarische gebieden

Hoofdbestemming code

0900

Grondkleur

agrarische gebieden

Grondkleur code

0900

Overdruk

landschappelijk waardevolle gebieden, andere dan
agrarische gebieden

Overdruk code

1604

Extra overdruk

aanvullende voorschriften gp 14 : art. 1 , par. 1 punt
5 (bruin omrand + Romeins cijfer II)

Extra overdruk code

0112

Gereserveerd gebied

aan te leggen waterwegen

Gereserveerd gebied code

1505

Reservatiestrook

reservatie-gebieden

Reservatiestrook code

1506

Lijnvormige bestemming

bestaande hoofdverkeerswegen

Lijnvormige bestemming
code

150c

13.

Legende

Door middel van deze knop kan je de betekenis opvragen van de gebruikte kleuren
en symbolen van het gewestplan.

14.

Kaarten en plaatsen kiezen

Deze knop opent het kaarten-venster.
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Een kaart bovenop een achtergrond activeren gebeurt door aanklikken van het vinkje
onder ‘Kaarten’. Bij opstart is de kaart ‘Gewestplan’ reeds actief gemaakt, maar nog
niet zichtbaar bovenop de achtergrondkaart. Zichtbaar maken bovenop de
achtergrond kan je doen door voldoende in te zoomen.
De kaart terug onzichtbaar maken kan je doen door voldoende uit te zoomen. De
kaart van de achtergrond verwijderen kan je doen door te klikken op ‘x’ bij ‘Mijn
kaarten’.
Gevonden adressen en coördinaten komen terecht onder ‘Mijn plaatsen’. Een plaats
kan van de kaart verwijderd worden door te klikken op ‘x’ bij ‘Mijn plaatsen’.
__________________________________________________________________
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