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Deze nieuwsbrief geeft een update over de verwezenlijkingen binnen het samenwerkingsverband MercatorNet. U 
ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een GIS-gebruiker bent of een rol vervult als ICT- of GIS-verantwoordelijke binnen uw 
organisatie.

Deze nieuwsbrief wordt omwille van de behandelde onderwerpen enkel doorgestuurd naar leden van het 

samenwerkingsverband MercatorNet

Nieuwe/aangepaste data-ontsluitingen

Migratie read-only databanken

Objectencatalogus

Applicatie in de kijker

Nieuwe/aangepaste data-ontsluitingen 
In de voorbije maanden zijn alweer een aantal nieuwe en vernieuwde datalagen ontsloten binnen GDI MercatorNet. De lagen die in de interne zone ontsloten 

worden, zijn enkel beschikbaar voor de partners van MercatorNet binnen de Vlaamse overheid. De datalagen die in de publieke zone ontsloten zijn, zijn 

toegankelijk voor het brede publiek.

Interne zone: 

- Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) 2016

Interne en publieke zone:

- Erfgoedlandschappen

De volgende lagen ondergingen ingrijpende aanpassingen:

- UNESCO Werelderfgoed - Kernen

- UNESCO Werelderfgoed - Buffers

Deze datalagen worden niet langer gepubliceerd via MercatorNet:

- Bedrijventerreinen

- Percelen bedrijventerreinen

- Steunzones

Voortaan zullen deze gegevens via de volgende URL's bereikbaar zijn:

WMS

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLAIO/wms?

WFS

http://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Bedrijventerreinen/wfs?

http://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Steunzones/wfs?

Een volledig overzicht van de datalagen die ontsloten zijn in de interne en publieke zone kan gevonden worden op de overzichtspagina van de MercatorNet

website. De lagen die publiek ontsloten werden, zijn eveneens raadpleegbaar op Geopunt.

Migratie read-only databanken 

De centrale SDE Mercatordatabanken zullen begin juni definitief uit productie genomen worden.

De data die ontsloten is als interne web service zal op dit tijdstip aangeboden worden in een PostGIS databank die toegankelijk zal zijn voor alle medewerkers 

van de 2 deelnemende Beleidsdomeinen: Omgeving en MOW .

Niet alle datasets die aangeboden zijn in de ‘oude’ SDE omgeving zullen gemigreerd worden. Er is door het mercatorNet kernteam een selectie gemaakt van de 

datasets die nog actueel zijn en nog gebruikt worden. Indien in de toekomst vectorïele data ontbreken, kunnen deze aan de databank worden toegevoegd.

De rasterbestanden zullen ook niet langer aangeboden worden in de databank, om deze te visualiseren in desktop GIS kan gebruik gemaakt worden van de 

WMS en WMTS services van MercatorNet en Informatie Vlaanderen.

ArcGIS projecten die momenteel data inladen van de MercatorNet SDE databanken zullen moeten aangepast worden tegen 1 juni. De data zal in deze projecten 

niet meer beschikbaar zijn gezien de databank uit productie genomen is.

Inmiddels is de laatste fase van de opzet van deze PostGIS databank aangevat. De data is reeds gemigreerd naar de nieuwe omgeving.

Vanaf 1 mei kunnen de gebruikers migreren om op 1 juni de oude omgeving stop te zetten.

Als extra ondersteuning voor de desktopgebruikers (ArcGIS en QGIS) willen we van elke dataset op de nieuwe databank via een connectie een legende bestand 
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aanbieden.

Op 2 en 18 mei zullen infosessie doorgaan rond de werking van de nieuwe databank. Hierin zal verduidelijkt worden hoe je toegang kan 

aanvragen tot de databank en hoe je de data van de nieuwe databank in ArcGIS of QGis kan gebruiken. 

De infosessies gaan door in het Ferrarisgebouw in lokaal 1G20, telkens om 14u. Indien u aanwezig wil zijn en nog niet ingeschreven bent, geef dan een seintje 

op MercatorNet@Vlaanderen.be

Objectencatalogus
Binnen MercatorNet worden alle gepubliceerde datasets geafficheerd via een metadatafiche in de GeoNetwork catalogus.

In deze fiches wordt heel wat verschillende informatie over de datasets verzameld, om ervoor te zorgen dat gebruikers weten om welke data het gaat, op welke 

manier ze de datasets kunnen/mogen gebruiken, waar de data teruggevonden kan worden, ...

Naast de metadatafiches is het echter ook mogelijk om de specifieke datastructuur te beschrijven in een objectencatalogus, die eveneens gepubliceerd kan 

worden in dezelfde catalogus. De metadata kan bovendien via een rechtstreekse link gekoppeld worden aan de objectencatalogus.

In deze fiches wordt een oplijsting gemaakt van de verschillende attributen van een dataset, wordt een vertaling gemaakt van de waarden van attributen naar 

hun effectieve betekenis, worden de datatypes van de attributen beschreven, ...

Sinds kort kan deze fiche via de MercatorNet-ontsluitingstool Ariadne aangemaakt en ingevuld worden. 

Heb je interesse om een objectencatalogus aan de gebruikers van je datasets aan te bieden? Neem dan gerust contact op met MercatorNet@vlaanderen.be .

Applicatie in de kijker: Geoportaal Ruimtelijke plannen en verordeningen
Ruimte Vlaanderen ontwikkelde een nieuwe webtoepassing waarmee de ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams 

Gewest in detail kunnen geraadpleegd worden.

Ruimtelijke verordenende plannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde gebieden of percelen. Ze geven uitvoering 

aan een ruimtelijk structuurplan of beleidsplan. Dit betekent dat ze weergeven wat de overheid in dat gebied van plan is te doen op het vlak van ruimtelijke 

ordening, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe wijk, een bedrijvenzone, een nieuwe weg of een natuurgebied.  Ze hebben een verordenende waarde 

voor alle overheidsbeslissingen en leggen voor de in het plan opgenomen gebieden of percelen onder meer de volgende zaken vast:

• Welke activiteiten mogen (niet) plaatsvinden in de beschouwde zone (de ‘bestemming’)? 

• Waar mag er al dan niet gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moeten huizen en constructies in een bepaalde zone 

voldoen?

• Op welke manier moet een bepaald gebied ingericht en beheerd worden?

Naast de definitief goedgekeurde plannen en verordeningen zijn ook nieuwe plannen die nog in opmaak zijn reeds raadpleegbaar.

Concreet gaat het om de gewestplannen (vastgesteld in de periode 1976-2002), de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (vastgesteld in de periode 2003 

tot nu), en de gewestelijke verordeningen. De viewer toont bovendien ook contouren met informatie over schorsings- en vernietigingsarresten door de Raad 

van State.

Op termijn kunnen ook ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door provincie- en gemeentebesturen toegankelijk gemaakt worden.

Deze nieuwe toepassing integreert de applicatie voor gewestplannen en de ‘toon op kaart’- optie voor contouren van gewestelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (RUP), die momenteel beide beschikbaar zijn via Geopunt. Bovendien wordt er nog extra informatie aan toegevoegd.

Op termijn is het de bedoeling dat het 'Geoportaal Ruimtelijke plannen en Verordeningen' bovengenoemde oplossingen zal vervangen, en daarbij ook publiek 

toegankelijk zal zijn.  

Met deze ‘lancering’ voor de MercatorNet-partners willen we de stabiliteit van de applicatie en de achterliggende services uittesten bij een nog beperkt publiek. 

De applicatie is voorlopig te bereiken via https://ro.ruimtevlaanderen.be/roviewer/?category=2

Gelieve de (voorlopige) weblink  nog niet te verspreiden buiten de Vlaamse Overheid. 
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Voor uitleg over het gebruik kan u terecht bij de knoppen ‘help’ en ‘snel van start’ rechtsboven in de toepassing. Er zal voorlopig slechts beperkte ondersteuning 

geboden worden, maar suggesties mag u altijd doorsturen naar aom@rwo.vlaanderen.be

Suggesties en vragen
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een GIS-gebruiker bent of een rol vervult als ICT- of GIS-verantwoordelijke binnen uw organisatie. Het adresbestand van 

deze communicatie is nog niet compleet, dus twijfel niet om deze nieuwsbrief ook binnen uw eigen organisatie te verdelen. Op deze manier kunnen we zo veel 

mogelijk potentiële eindgebruikers bereiken.

Inschrijven kan door de link onderaan te volgen. 

Is er iets dat u mist in deze nieuwsbrief? Heeft u zelf binnen uw organisatie een toepassing die in verband staat met MercatorNet, en zou u die graag willen 

voorstellen in onze volgende nieuwsbrief? Heeft u nog bijkomende vragen? Twijfel dan zeker niet om contact op te nemen via MercatorNet@vlaanderen.be.

Schrijf me in | Schrijf me uit
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