
 

 

Opgelet! Op het 1ste niveau zijn enkel de contouren van 

plannen en verordeningen zichtbaar. 

1/ Navigeer naar een locatie 

 

2/ Klik op ‘Voeg toe aan selectie’ 

 

3/  Bevraag de gewenste lagen (eventueel met buffer rond de 

selectie) 

 

 

 

 

4/ Klik op ‘Resultaten’ 

 
Het resultaatvenster onder de kaart opent, waar vervolgens alle plannen en 
verordeningen, gelegen op de bevraagde locatie verschijnen.  
Opgelet! Net goedgekeurde plannen hebben een paar dagen verwerkingstijd 
nodig, vooraleer deze in het portaal zullen verschijnen. 
 

5/ Klik op 1 plan en vraag hiervan (indien beschikbaar) de details 

op 

Opgelet! Zorg ervoor dat uw browser pop-ups toestaat. 

 
 

Opgelet! Niveau 2 verschijnt in een nieuw tabblad met 

het gekozen plan in detail. 

Raadpleeg het voorschrift van de bevraagde locatie door op de url te klikken. 

 
5/ Indien u de documenten horende bij een plan of verordening 

wil raadplegen, herneem 5/ en vraag (indien beschikbaar) de 

documenten op 

 

 
 
 
Indien u andere plannen wil raadplegen op de bevraagde locatie, 
herneem vanaf 5/. 
Indien u een nieuwe locatie wil bevragen, herneem vanaf 1/. 
 

 

 

 

Klik op  (rechtsbovenaan) om de beschikbare lagen en 

gebruikte legende te raadplegen. 

Klik op  om willekeurige locaties op kaart te bevragen. Op niveau 1 

wordt basisinformatie teruggegeven. Op niveau 2 wordt detailinformatie 

teruggegeven, waaronder de bestemming en het voorschrift. 

Klik op  (rechterbovenhoek) voor bijkomende informatie. 

 

 

Opgelet! Het is juridisch niet correct om het gewestplan gecombineerd 

weer te geven met de kadastrale percelen omdat het gewestplan op een 

niet kadastrale middenschalige ondergrond werd ingetekend. Dit leidt 

tot verschuivingen in de grenzen die op het gewestplan te zien zijn en de 

perceelsgrenzen. Indien u de juridische plancontext van een perceel wil 

weten, dient u contact op te nemen met het desbetreffende 

gemeentebestuur. het gebruik en de werking van deze kaarttoepassing of de 

gevolgen daarvan. Er wordt aangeraden om contact op te nemen met de 

gemeentelijke stedenbouwkundige dienst om uitsluitsel te verkrijgen over de 

juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied. 

Interessante functionaliteiten… 

Lees de disclaimer en infovensters… 

Hoe zoek ik de voorschriften (gewestplan/gewRUP/gewestelijke verordeningen/proRUP) van toepassing op een locatie? 


