Handleiding kaart “Digitale atlas gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten”
Om naar het geoloket te gaan surf je naar volgende URL: https://vmm1.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a8c265a72afa4a2d94f476300dda23c3

Startscherm en knoppen
Als je bovenstaande link opent kom je terecht op de beginpagina van het geoloket. Deze omvat de kaart van Vlaanderen met een aantal knoppen.

1. Deze knop maakt de legende zichtbaar.

2.
3.
4.
5.

Met deze knop kan je lagen aan- en uitzetten.
Met de + en de – knoppen kan je in- en uitzoomen op de kaart. Dit kan echter ook door gebruik te maken van het muiswiel.
De home-knop kan je gebruiken om terug uit te zoomen naar het niveau van Vlaanderen.
Deze knop zoomt in naar de plaats waar jij je bevindt. Als de locatiegegevens van je smartphone of computer aan staan zal dit een vrij exacte locatie
zijn.
6. In de zoekbalk kan je een adres of plaats typen.
7. Deze pijltjes zorgen ervoor dat je het linkse scherm met de legende en extra lagen kan uitklappen en terug inklappen.
8. Deze knop is een link naar het inspraakformulier.

Legende
De legende geeft een overzicht van alle lagen die op dat moment aan staan én zichtbaar zijn op de kaart.

Lagen
Je kan verschillende lagen aan- en uitzetten. Opgepast! Om sommige lagen zichtbaar te maken op de kaart moet er ver genoeg ingezoomd zijn. Het kan dus
voorkomen dat een laag wel aan staat, maar niet zichtbaar is. In de lijst met lagen zal deze dan grijs zijn. Eens je ver genoeg ingezoomd bent wordt deze wel
zichtbaar. Dit is met name het geval voor ‘Atlaspunt’.

In het voorbeeld hierboven zijn alle lagen aangevinkt. “Atlaspunt” en “Niet gerangschikt” staan echter in het grijs. Dit wil zeggen dat er niet ver genoeg is
ingezoomd om deze weer te geven.
Verder zijn er nog verschillende knoppen die gebruikt kunnen worden:
1. Deze knop geeft een zoekbalk weer om a.d.h.v. een trefwoord in de lagen te zoeken.
2. Met deze knop kan je alle lagen tegelijkertijd aan- of uitzetten. Je kan er ook alle lagen tegelijkertijd mee uit- of samenvouwen.
3. Elke laag heeft ook een knop met drie puntjes. Met deze knop kan je het zichtbaarheidsbereik instellen (hoe ver men ingezoomd moet zijn om iets
weer te geven op de kaart), de pop-up in- of uitschakelen (dit is de pop-up met de attributen wanneer men iets aanklikt op de kaart) en een
beschrijving van de kaart weergeven.

Zoeken
Om naar een bepaalde locatie te zoeken kan je gebruik maken van de zoekbalk. Hier kan je een adres of een plaats ingeven. Als je in deze zoekbalk begint te
typen worden er automatisch suggesties gedaan.

Als je de suggestie aanklikt wordt er automatisch gezoomd naar de locatie en wordt er een pop-up gegeven met de het zoekresultaat.

Attributen weergeven
Als je op een item op de kaart klikt (bijvoorbeeld een waterloop), dan opent er een pop-upvenster met de attributen die aan dit item hangen. Let wel: de
pop-up moet ingeschakeld zijn. (zie paragraaf Lagen) Het kan zijn dat er meerdere items boven elkaar liggen. Dit is het geval in onderstaand voorbeeld. Hier
werd geklikt op het atlaspunt, maar dit ligt uiteraard op een waterloop. In dit geval zie je in de hoofding van de pop-up “(1 van 2)”. Door op het pijltje rechts
hiervan te klikken ga je naar de attributen van het volgende aangeklikte item. In dit geval dus de waterloop.

Coördinaten weergeven
In bepaalde gevallen is het nuttig de X-en Y-coördinaten van een bepaalde plaats te kennen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de knop links
onderaan.

Als je deze knop aanklikt en vervolgens klikt op een locatie op de kaart krijg je de X- en Y-coördinaten in Belge Lambert 72. Om dit terug uit te zetten moet je
nogmaals op dezelfde knop klikken.

