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Handleiding geoloket

1

Doel

1.1

Doel Kameleon
Het Geoloket Kameleon is opgezet in kader van het project Kameleon.
Kameleon heeft als doel de mogelijkheden voor ondernemingen om zich te vestigen in de kernen te
optimaliseren. Dit moet gebeuren door de dienstverlening te verbeteren en door een pro-actiever
beleid te voeren.

2

Geoloket

2.1

Aanmelden
Via login en paswoord
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▪

▪

▪

▪
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2.2

Navigeren binnen de viewer

Zoek venster: Via het zoekvenster kan gezocht worden op straatnaam. De resultaten van de
zoekopdracht komen in het resultatenvenster:
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Door te klikken op de ‘wereldbol’ naast een resultaat kan ingezoomd worden op de
geselecteerde straat.

Werkbalk: De werkbalk bevat verschillende tools die kunnen gebruikt worden om te

Navigeren:

Via de zoom-tools of via het scrollen met de muis kan ingezoomd worden op de
kaart.


Identificeren:
Via Point Identify kan informatie van een object opgevraagd worden. Door te
klikken op een locatie wordt voor iedere zichtbare laag informatie weergegeven in
het resultaten venster:

Via Rectangle Identify kan de informatie van meerdere objecten opgevraagd
worden:
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De info kan eveneens in tabel vorm geraadpleegd worden:



Externe viewers: Via de ‘External Mapping’ knoppen kan Bing Maps of Google Maps
geopend worden. Tijdens het openen wordt rekening gehouden met de extent van het
Kameleon loket.

Referentielagen: Via het menu rechtsboven kunnen één of meerdere lagen aangevinkt worden,
deze datalagen kunnen gebruikt worden als ondergrond om de sites in te tekenen:
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Lagen: Via het pijltje linksboven kan de lijst met lagen en de legende zichtbaar gemaakt worden.
De verschillende lagen kunnen zichtbaar, onzichtbaar of transparant gezet worden.
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2.3

Site toevoegen
De tab ‘Site toevoegen’ kan gebruikt worden om sites in te tekenen:

BTA

- R OVG kameleon 02 04

- Handleiding_Geoloket Kameleon v1.docx

- 11 september 2015

7

Werkwijze:
1. Zoom in op de site die moet ingetekend worden.
2. Visualiseer een ondergrond om op te tekenen (bv de Orthofoto).
3. Teken een site in
a. Selecteer het Type (actief, leegstand of in herontwikkeling/herontwikkeld)
b. Teken de site in op kaart. Via dubbelklikken wordt de polygoon gesloten en
opgeslagen.

4.

Vul de nodige attributen in :
a. Selecteer de ‘Edit Attributes’ tool en klik op de ingetekende site.
b. Vul de attributen aan:
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5.

De vorm van de site kan gewijzigd worden via:
-

Edit Geometry:
Na selectie van de site kunnen vormpunten verplaatst worden of toegevoegd
(in het midden van een lijnstuk):

-

Cut: Opdelen van een site
1. Selecteer een site mbv de ‘Select Features’-knop.
2. Selecteer de ‘Cut’ tool.
3. Teken dwars door de site die moet opgedeeld worden.
4. Dubbelklik om de site op te splitsen.

-

Reshape : Stuk wegsnijden van de site
1. Selecteer een site mbv de ‘Select Features’-knop.
2. Selecteer de ‘Reshape’ tool.
3. Teken het stuk dat moet verwijderd worden.
4. Dubbelklik om het deel van de site weg te snijden.
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-

BTA

Union : Sites samenvoegen
1. Selecteer sites mbv de ‘Select Features’-knop.
2. Klik op de ‘Union’-knop, de afzonderlijke sites worden
samengevoegd.
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