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Delen van de ‘Hinder in kaart’-kaarttoepassing
Bij het delen, zowel via URL als via een minikaart, van de ‘Hinder in kaart’kaarttoepassing werd tot nu toe geen rekening gehouden met de opgegeven data.
Deze bug werd rechtgezet, waardoor de gemaakte URL of minikaart steeds rekening
houdt met de datum van <vandaag>, <morgen>, <vandaag + 1 maand> of met de
specifiek opgegeven periode.
Toevoegen kaarten vanuit de catalogus
Het toevoegen van data vanuit de productdetailpagina’s uit de catalogus aan de
hand van de knop ‘Bekijk op kaart’ werkt terug zoals het hoort. Er wordt geen link
meer toegevoegd als titel aan het paneel ‘Mijn selecties’ en er wordt correct
weergegeven wanneer er in- of uitgezoomd moet worden op de kaart om de data
zichtbaar te maken.
Zoeken op beheerder in de ‘Hinder in kaart’-kaarttoepassing
Bij het zoeken op beheerder in de ‘Hinder in kaart’-kaarttoepassing worden er
voortaan tien in de plaats van vijf suggesties gegeven.
Schaalafhankelijkheden aangepast
Van een aantal lagen uit de themaboom werd de schaalafhankelijkheid aangepast.
Hierdoor zijn de lagen ofwel steeds, op elk zoomniveau, te zien ofwel al op een
lagere zoomschaal. De lagen in kwestie zijn:
- Biologische waarderingskaart – versie 1
- Biologische waarderingskaart – versie 2
- Biologische waarderingskaart 2 – fauna
- Natura 2000 Habitatkaart
- Natura 2000 Habitattype 3260
- Kaartlabels Biologische waarderingskaart – karteringseenheden
- Kaartlabels Natura 2000 Habitat
- Grondwaterkwetsbaarheidskaarten (5)
- Atlas van de woonuitbreidingsgebieden
- Adrespunten - CRAB
Verbeterde beschrijving
Van volgende lagen werd de beschrijving toegevoegd of verbeterd:
- Erkende natuurreservaten
- Vlaamse natuurreservaten
- RVV Havengebieden
- Atlas van de woonuitbreidingsgebieden
- Seveso-inrichtingen
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Voorbeeldweergaves
Van volgende lagen werd er een voorbeeldweergave toegevoegd:
- Bedrijventerreinen
- Grondwaterlichamen
- Seveso-inrichtingen
- UNESCO werelderfgoed
Nieuwe services
Voor
-

volgende lagen wordt de nieuw opgezette service gebruikt:
POI-lagen (nieuwe versie POI-service werd in gebruik genomen)
Grondwaterlichamen
Verziltingskaart grondwater
Hydrogeologisch homogene zones
Boorgatmetingen
Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten
Geologische dwarsprofielen
Afstromingskaart werd vervangen door twee nieuw opgezette lagen:
o Afstromingskaart (enkelvoudige stroomlijnen)
o Afstromingskaart (meervoudige stroomlijnen)

Nieuwe naamgeving
De laag ‘RVV Vlaams Ecologisch Netwerk’ kreeg de correctere titel ‘RVV Vlaams
Ecologisch Netwerk en Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk’.
De categorie ‘Luchtfoto’s’ opgedeeld
De categorie ‘Luchtfoto’s’ werd opgedeeld in:
- Middenschalig, winteropnamen
- Middenschalig, zomeropnamen
- Kleinschalig
Nieuwe POI-lagen
Volgende POI-lagen werden toegevoegd:
- GPBV-installaties industrie:
o Afvalbeheer
o Chemische industrie
o Conservering van hout en houtproducten met behulp van chemische
stoffen
o Destructie of verwerking van kadavers of dierlijk afval
o Energie-industrieën
o Minerale industrie
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-

o Oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen
o Productie en verwerken van metalen
o Pulp- en papierindustrie & de productie van houden plaatmaterialen
o Slachthuizen & voeding
o Textielindustrie
o Zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater
GPBV-installaties veeteelt:
o Intensieve pluimveehouderij
o Intensieve varkenshouderij voor mestvarkens
o Intensieve varkenshouderij voor zeugen
Cultuurcentra
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