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Bekijk deze mail in je browser

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.

Samenwerkingsverband GDI MercatorNet 
Nieuwe/aangepaste data-publicaties 
Datalagen AWV niet meer beschikbaar via Mercatornet 
Andere datalagen niet meer beschikbaar vanaf 1 april 
Applicatie in de kijker: de Ruimtemonitor

Samenwerkingsverband GDI MercatorNet
 
Sinds januari 2019 is de samenstelling van het Samenwerkingsverband GDI MercatorNet gewijzigd. Een
aantal partners hebben beslist om uit het samenwerkingsverband te stappen. Concreet gaat het over het
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (alle organisaties) en het (oude) Departement Diensten
voor het Algemeen Regeringsbeleid (het nieuwe beleidsdomein ‘Kanselarij en Bestuur'). Het nieuwe
Samenwerkingsverband omvat dus enkel nog het Beleidsdomein Omgeving, dat de vroegere partners van
het Beleidsdomein RWO en Beleidsdomein LNE omvat. 
 
De kernpartners van het vernieuwde Samenwerkingsverband zijn: Departement Omgeving - Agentschap
Onroerend Erfgoed - Agentschap Natuur en Bos (ANB) - Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij
(OVAM). 
Deze kernpartners zullen het GDI-knooppunt MercatorNet verder uitbaten en hun geografische gegevens
via dit knooppunt ter beschikking stellen. De services van de ex-partners zullen opgezet worden via een
ander GDI-knooppunt. Tegen eind 2019 zullen alle gepubliceerde datalagen van de uitgetreden
organisaties weggehaald worden van MercatorNet en dus niet meer via dit knooppunt beschikbaar zijn. In
een eerste fase zal de publicatie van de services van AWV stopgezet worden vanaf april. Meer hierover
verder in deze nieuwsbrief.  
 
De eerste stuurgroep van het vernieuwde MercatorNet vindt plaats op 1 maart 2019. 

Nieuwe/aangepaste data-publicaties
 
In de voorbije maanden zijn alweer een aantal nieuwe en vernieuwde datalagen gepubliceerd binnen GDI
MercatorNet. De lagen die in de interne zone gepubliceerd worden, zijn enkel beschikbaar voor de
partners van MercatorNet binnen de Vlaamse overheid. De datalagen die in de publieke zone gepubliceerd
zijn, zijn toegankelijk voor het brede publiek. 
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Interne zone: 
Administratieve grenzen

Referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 16/05/2018 (geldig vanaf 01/01/2019)

Habitats en Biotopen

Gronden vallend onder het vegetatiebesluit

Hoogte

Digitaal Hoogte Model II - raster 1m
Digitaal Hoogte Model II - raster 5m

 
Interne en publieke zone 
Bodem

Bodemonderzoeken en saneringen > deze datalaag vervangt de 'oude' OVAM-datalagen en
bundelt alle info in 1 nieuwe datalaag. De verschillende kaarten kunnen via een selectie  op de
attributentabel uitgefilterd worden.

Energiebronnen

Stedenbouwkundig aangevraagde windturbines > deze laag vervangt de voorgaande, uitdovende
laag Stedenbouwkundig vergunde windturbines

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Bekrachtigde archeologienota’s en nota’s

Menselijke gezondheid en veiligheid

Stiltegebieden

Nutsdiensten en overheidsdiensten

Zendantennes: nieuwe datalaag met nieuwe weergave beschikbaar! 
De huidige laag geeft de sites weer waarop antennes staan. Dit is een eerder kunstmatige
weergave die weinig rekening houdt met de positie van de antennes. De sites op de huidige laag
worden om een puur softwaretechnische reden getekend in de tool waarmee antenne-uitbaters
dossiers aanvragen. Het gevolg is een kaart met veelhoeken, vaak van verschillende groottes en
vormen. Een verwarrende weergave, leerde het Vlaams Planbureau voor Omgeving uit
gebruikersfeedback. Zij kozen er voor om een nieuwe laag te laten maken. Deze nieuwe laag
toont waar het zwaartepunt van de antennes ligt per zendantenne-dossier. We geven elk dossier
weer met een puntlocatie in plaats van een polygoon. Het resultaat is een begrijpelijke laag
zonder overbodige informatie die de gebruiker een goed overzicht geeft van het
zendantennelandschap in Vlaanderen. De oude laag (Zendantennes (uitdovende laag)) blijft nog
beschikbaar tot april 2019. Voor een duidelijkere kaart kan je nu gebruik maken van de nieuwe
datalaag.

Ruimtemonitor

Alle datalagen (47 in totaal) gerelateerd aan de Ruimtemonitor zijn ondertussen beschikbaar. Een
overzicht van deze datalagen is te vinden in de Ruimtemonitor zelf (zie ook 'Applicatie in de
kijker'). Van daaruit kan eenvoudig voor elke laag doorgeklikt worden naar de
bijhorende metadata om zo de nodige informatie te vinden voor het toevoegen van deze
datalagen aan eigen toepassingen of in je desktop GIS omgeving.
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Datalagen AWV niet meer beschikbaar via
MercatorNet vanaf eind maart 2019
De datalagen van het Agentschap Wegen en Verkeer zullen gepubliceerd worden via een eigen
knooppunt en hierdoor vanaf 26/03/2019 niet meer beschikbaar zijn via de services van MercatorNet.
Opgelet! Deze worden vanaf heden reeds niet meer geactualiseerd op MercatorNet. 
Het gaat over de volgende datalagen:

Afschermende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV  -
tn:tn_afsconstr_awv    
De beheersegmenten van de genummerde wegen - tn:tn_behseg_awv
Deel van de genummerde weg die bebouwde kom is - tn:tn_bebkom_awv
Deel van de genummerde weg, waarop een fietssuggestiestrook aangeduid is. -
tn:tn_ftssugstr_awv
Deel van de genummerde wegen waarlangs een langsgracht loopt voor de afwatering -
tn:tn_gracht_awv
Fietspaden langs de genummerde wegen in beheer van AWV - tn:tn_ftspad_awv
Geluidswerende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV -
tn:tn_glwconstr_awv
Inventaris van de bomen langs de genummerde wegen - tn:tn_bomen_awv
Km en hm referentiepunten - tn:tn_refpt_awv
Snelheidsregimes langs de genummerde wegen in beheer van AWV - tn:tn_snelhrg_awv
Straatkolken langs de genummerde wegen. - tn:tn_strkolk_awv

De datalagen zijn vanaf heden beschikbaar op de volgende manier: 

GetCapabilities:

WMS: https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?
SERVICE=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
WFS: https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wfs?
SERVICE=wfs&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Endpoints:

WMS:https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?SERVICE=WMS
Endpoint WFS:https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wfs?
service=WFS

Laagnamen:

Afschermende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Afschermende
constructies
Bebouwde kommen - genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Bebouwde kommen
De beheersegmenten van de genummerde wegen - awv:Beheersegmenten
Bomen langs de genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Bomen
Fietspaden langs genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Fietspaden
Fietssuggestiestrook - genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Fietssugestiestroken
Geluidswerende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV -
awv:Geluidswerendeconstructies
Langsgrachten langs genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Langsgrachten 
Middenbermen langs de genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Middenbermen 
Referentiepunten langs genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Referentiepunten 
Snelheidsregimes langs de genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Snelheidsregimes 
Straatkolken langs de genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Straatkolken 
Toplagen van de genummerde wegen in beheer van AWV - awv:Toplagen

Metadata is te raadplegen op http://www.geopunt.be/catalogus

Andere datalagen niet meer beschikbaar vanaf 1
april
 
Deze datalagen zullen vanaf 1 april niet langer gepubliceerd worden via MercatorNet:
 
Bodem - onderstaande datalagen worden vervangen door de nieuwe datalaag 'Bodemonderzoeken en
saneringen' (zie hoger)

OVAM-bodemdossierinformatie - so:so_bodsan
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OVAM-bodemdossierinformatie: orienterende bodemonderzoeken - so:so_bodsan_obo
OVAM-bodemdossierinformatie - bodemsaneringsprojecten - so:so_bodsan_bsp
OVAM-bodemdossierinformatie: eindeverklaring bodemsaneringswerken - so:so_bodsan_eeo
OVAM-bodemdossierinformatie: beschrijvende bodemonderzoeken - so:so_bodsan_bbo

Applicatie in de kijker: de Ruimtemonitor

De Ruimtemonitor Vlaanderen is een centrale toegangspoort tot indicatoren over de toestand van de
ruimte in Vlaanderen. De toepassing voorziet een directe, interactieve en gebruiksvriendelijke toegang tot
relevante indicatoren over diverse ruimtelijke thema’s die belangrijk zijn in Vlaanderen. Binnen de
thematische indeling ligt de focus op de ruimte en staan de ruimtelijke processen centraal. De indicatoren
zijn ook bruikbaar voor de ondersteuning van de beleidsvoorbereiding en -opvolging van het ruimtelijk
beleid op alle Vlaamse bestuursniveaus.  
Via de Ruimtemonitor kan je ook de kaartvormige indicatoren in eigen beheer van het departement
Omgeving die verschijnen in het Ruimterapport (RURA), raadplegen en downloaden.  
 
Deze toepassing werd onlangs opgefrist, zowel op inhoudelijk, functioneel als technologisch vlak. Op korte
termijn zullen er nog nieuwe of geactualiseerde indicatoren toegevoegd worden. Alle achterliggende
geodata zijn gepubliceerd via open geowebservices of downloadservices zodat je er zelf mee aan de slag
kan binnen je eigen toepassing. Je kan dezelfde geodata ook terugvinden via de Geopunt catalogus.

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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