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Nieuwe kaarttoepassing ‘Waterlopen’
Deze applicatie biedt je een overzicht van de gegevens van de Vlaamse
Hydrografische Atlas (VHA). Het gaat in de eerste plaats om de onbevaarbaregeklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen en bevaarbare waterlopen
(waterwegen), maar je kan via deze applicatie ook de ligging van bekkens,
deelbekkens en de zogenaamde VHA-zones terugvinden, evenals de
oppervlaktewaterwingebieden, de polders en de wateringen.

Verbeteringen in bestaande kaarttoepassingen
Voor de kaarttoepassing Recht van voorkoop-themabestand was het tot op heden
niet mogelijk een afdruk te maken voor een perceel waarvoor geen begunstigden
bestonden met recht van voorkoop op het perceel. Afdrukken kon enkel voor
percelen mét recht van voorkoop. Vanaf heden is afdrukken voor percelen waarop
geen recht van voorkoop bestaat ook mogelijk.
Opvragen van kaartinformatie voor een specifieke plaats op de kaart lukte niet
voor sommige kaarten. Een klein scherm toonde een voortgang-icoon en maar geen
gevonden informatie. Dit is nu opgelost. Voor volgende kaarten kan nu ook correct
info opgevraagd worden:
Bouwen en wonen > Bedrijven > Bedrijventerreinen
Bouwen en wonen > Bedrijven > Bedrijventerreinen - percelen
Bouwen en wonen > Bedrijven > Seveso-inrichtingen
Natuur en milieu > Bodem > Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2014)
Natuur en milieu > Bodem > Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2013)
Natuur en milieu > Bodem > Bodemtypes
Bijvoorbeeld kies in het ‘Kaarten en plaatsen’ scherm, kies voor ‘Bouwen en wonen >
Bedrijven > Bedrijventerreinen’. Klik op een punt binnen een bedrijventerrein op de
kaart. De kaart Bedrijventerrein verschijnt onderlijnd. Klik op de link. Info over de
kaart ‘Bedrijventerreinen’ wordt getoond.
Let op: het is nog steeds mogelijk dat de boodschap ‘Op deze plaats werden geen
objecten gevonden’ getoond wordt voor een bepaald punt op de kaart. Dit duidt er op
dat de info wel is opgevraagd, maar dat voor die specifieke plaats geen
eigenschappen in de onderliggende dataset van de kaart bestaan.
Voor sommige kaarten was het info-scherm te klein om alle eigenschappen van de
kaart te kunnen tonen. Dit is opgelost door het tonen van een verticale scrollbar. Een
voorbeeld hiervan is ‘Biologische waarderingskaart – versie2’. Alle attributen van
deze kaart zijn nu zichtbaar.
Voor de kaarttoepassing ‘Hinder in kaart’ wordt voor een werkopdracht of andere
hinder op de weg de hinder zelf uitgebreid beschreven. Klik hiervoor op een hinder2

icoon de kaart. Je kan nu de beschrijving van de hinder, de gevolgen ervan, de ernst
van de hinder, …. terugvinden. Ook op een afdruk van de werkopdracht of andere
hinder op de weg wordt deze extra informatie over de hinder getoond.
Gebruik de Help-knop voor veel gestelde vragen over Geopunt, voor handleidingen
van de verschillende kaarttoepassingen, voor de bronnen van de getoonde kaarten,
voor de nieuwigheden…. Je kan ook een lijst in Excel terugvinden met een overzicht
van welke kaarten in welke kaarttoepassingen voorhanden zijn. Klik hiervoor op de
Help-knop en ga naar rubriek ‘Bronnen’. Onder paragraaf ‘Thema’s’ is dit bestand
terug te vinden.
Wanneer je een eigen kaart wil toevoegen aan een kaarttoepassing dan kon dat
reeds in formaat ‘KML’. Dit KML-formaat is verder uitgebreid. Het is nu mogelijk
om in het KML-bestand geometrieën als punten, als lijnen of als polygonen mee op
te nemen en te tonen bovenop de achtergrondkaart.
Let op: er zijn nog steeds beperkingen voor eigen kaarten toevoegen als KMLbestand. Voor meer hierover, gebruik de handleiding Vereisten voor het laden en een
correct weergeven van je data.
Bij de kaarttoepassingen ‘Vrije Tijd’, ‘Bouwen’ en ‘Wonen’ is het mogelijk dat een
kaart pas zichtbaar is wanneer je diep genoeg bent ingezoomd. Bij aanklikken van
zulk een kaart wordt de naam van de kaart lichtgrijs. In ‘Mijn selecties’ zie je dan de
melding ‘zoom verder in om de kaart zichtbaar te maken’. Een voorbeeld van zulk
een kaart die pas zichtbaar is wanneer je ver genoeg bent ingezoomd is de kaart
‘Gewestplan’ binnen de kaarttoepassing ‘Bouwen’.
Tekenen is uitgebreid. Je kan nu ook cirkels, rechthoeken en driehoeken tekenen.
Dit is handig om bijvoorbeeld een gebied af te bakenen rond een centraal punt. Klik
op de knop onderaan ‘Tools’ en kies voor ‘Tekenen’. Kies vervolgens voor het cirkel-,
rechthoek- of driehoek-icoon.
Verbetering bij ‘Delen’ na toevoegen van een eigen kaart als WMS of als KMLbestand: de kaarttoepassing kan nu verder gedeeld worden en neemt de getoonde
eigen kaarten mee. In het verleden traden hier soms problemen op, maar deze zijn
nu opgelost.
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