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Algemene voorstelling 
De Mobigis webviewer bestaat uit een kaart die omgeven wordt door verschillende elementen: 

• Bovenbalk 

• Centrale kaart 

• Controlemenu 

• Infomenu 

 

Het controlemenu laat toe datalagen toe te voegen aan de kaart en ze te beheren. Dit menu laat ook 

toe de kaart te bewerken. Het infomenu geeft de kaarteigenschappen weer en maakt het mogelijk 

locaties op te zoeken. 

Bovenbalk 

Infomenu 

Controlemenu 

Centrale kaart 
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Centrale kaart 
De centrale kaart bedekt de volledige webpagina. Standaard verschijnt er een basiskaart van het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Om te navigeren in de kaart kun je gebruik maken van de muis of het touchscreen.  

Als je de linkermuisknop ingedrukt houdt, kun je het midden van de kaart verplaatsen (optie 'drag & 

drop'). In- en uitzoomen doe je door het scrollwiel naar voren of naar achteren te rollen. Als je op de 

kaart dubbelklikt, zoom je in op de plaats waar je geklikt hebt.  

Je kunt ook inzoomen op een afgelijnd gebied (selectievak) door de toets SHIFT/hoofdletter ingedrukt 

te houden en een rechthoek te vormen waarbij je de linkermuisknop ingedrukt houdt. 

 

In de rechterbenedenhoek zie je een plus- en een minknop die kunnen eveneens kunnen gebruikt 

worden om in en uit te zoomen.  

Een enkelvoudige klik met de linkermuisknop laat toe de kaartlagen te bevragen op het aangeduide 

punt. Deze functie kan gedeactiveerd worden door een van de tools te selecteren. Hierdoor wordt de 

queryfunctie uitgeschakeld. In de linkerbovenhoek verschijnt er in dit geval een gele knop die duidelijk 

maakt dat een tool is ingeschakeld. Je kan de query functie opnieuw inschakelen door op de tool-knop 

te drukken, waardoor de tool wordt uitgeschakeld. 
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Bovenbalk 
In de bovenbalk vind je links het Mobigis-versienummer terug. 

Aan de rechterkant staan er vier knoppen: 

• : Via deze knop kan worden overgeschakeld tussen de Nederlandstalige en Franstalige 

webviewer.  

• : Deze knop opent deze handleiding voor de Mobigis-webviewer. 

• : Deze knop laat toe contact op te nemen met het Mobigisteam. Dit kan via 

‘mobigis@gob.brussels’ of via een gele briefkaart die je verzendt naar Mobigis, 

Vooruitgangstraat 80 – 1035 Brussel. 

• : Deze knop laat toe in te loggen op Mobigis. Via de login kunnen ook Mobigis-applicaties 

geopend worden. Als je al ingelogd bent, kan je deze knop gebruiken om uit te loggen. Je kunt 

zien dat je ingelogd bent als je gebruikersnaam te lezen is naast het logo. 
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Controlemenu 
Het controlemenu laat toe lagen te selecteren, een achtergrondlaag te kiezen en tools te gebruiken. 

Je kunt het controlemenu verbergen en zichtbaar maken door te klikken op de menuknop linksboven. 

 

Lagen 
Het tabblad ‘Lagen’ laat toe een laag te selecteren die aan de kaart wordt toegevoegd.  

De beschikbare lagen zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Door met de muis over de 

categorieën te bewegen worden de onderliggende lagen zichtbaar. Wanneer je over de naam van de 

laag beweegt, krijg je extra informatie over de laag te zien.  
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• Je kan lagen activeren door te klikken op de checkbox die je naast de naam van de laag vindt. 

Om de laag te deactiveren moet je opnieuw op de checkbox klikken.  

• De legende geeft de symbolen van de laag weer. Voor elke laag in de Mobigis-webviewer zijn 

symbolen gedefinieerd. In sommige legendes zijn er checkboxes naast de symbolen 

aanwezig. Deze checkboxes laten toe een filter te activeren waardoor men bepaalde 

objecttypes kan verbergen. 

• Onder de legende bevindt zich een schuifbalk die toelaat de transparantie van de laag te 

wijzigen. Schuif de balk naar rechts om de transparantie te verminderen of schuif de balk naar 

links voor meer transparantie. 

• Onder de schuifbalk bevinden zich hyperlinks die toelaten de laag te exporteren. Er is in 

volgende formaten voorzien: 

- csv: bestandsformaat dat geopend kan worden in tekstverwerkers en rekenbladen 

(Excel, Notepad, …). 

- shp: bestandsformaat voor GIS-toepassingen (QGis, ArcGIS, …). 

- kml: bestandsformaat voor GIS-viewers zoals Google Earth. 

- wms: een web map service publiceert kaarten die gebruikt kunnen worden in 

webviewers en GIS-toepassingen.  

- wfs: een web feature service is een interface voor geografische vector-data. Een wfs 

kan gebruikt worden in een GIS-toepassing of kan gebruikt worden om de data te 

downloaden in een gekozen outputformaat (zie geoserver docs). 

• Onderaan het pop-upmenu vind je een link naar de metadata. Deze link is enkel beschikbaar 

als er metadata beschikbaar is. De metadata kan een link bevatten naar externe metadatafiles 

voor data die Brussel Mobiliteit niet zelf beheert. De metadata voor intern beheerde datalagen 

bevatten informatie over de algemene eigenschappen van de laag, de contactgegevens, de 

geografische eigenschappen en een verklaring van de attributen.  

Achtergrond 
Het tabblad ‘achtergrond’ laat toe een achtergrondlaag te selecteren. In de Mobigis-viewer is er altijd 

één achtergrondlaag actief, waardoor de gekozen achtergrondlaag de oude achtergrondlaag gaat 

vervangen. 
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Legende 
Het tabblad legende toont de actieve lagen.  

 

De eerste laag in de lijst, ‘Tekening’, bevat geen legende en kan je aan- of uitzetten via de checkbox 

rechts van de naam. 
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De volgende lagen in de lijst hebben een ‘+’- of ‘-’-teken ernaast. Door te klikken op dit teken toon of 

verberg je de legende. 

Je kan de volgorde van de lagen aanpassen door de lagen in de gewenste volgorde te verschuiven. 

 

Door met de rechtermuisknop op de legende te klikken; verschijnt er een menu. Dit menu geeft 

toegang tot vier functies: 

• Verberg laag: Deactiveer de laag waarop je geklikt hebt. 

• Wijzig de transparantie: Toon voor elke laag een schuifbalk om de transparantie aan te 

passen. 

• Alles uitklappen: Toon de legendes voor alle lagen. 

• Alles inklappen: Verberg de legendes voor alle lagen. Hierdoor verberg je ook de 

transparantieschuifbalken. 

 

Je kan de filter van dynamische legendes ook aanpassen in het tabblad ‘Legende’. 

Tools 
Het tabblad ‘Tools’ geeft toegang tot extra functionaliteiten. De tools laten toe een kaart op te slaan, te 

meten of zelf intekeningen te maken. 
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Bij het openen van de mapviewer zal normaal gezien de query tool geactiveerd zijn. Wanneer je een 

editeertool gebruikt zal de query tool gedeactiveerd worden. In dat geval verschijnt een gele knop met 

een sleutel naast het infomenu. Klik op deze knop om de editeertool uit te schakelen en het opnieuw 

mogelijk te maken te ‘query-en’. 

Algemeen 

 

Het submenu ‘Algemeen’ bevat drie functies: 

• Lees de nieuwsberichten: klik op deze knop om de nieuwsberichten terug te openen. Deze 

functie is niet zichtbaar indien er geen nieuwsberichten beschikbaar zijn. 

• Download de kaart: download de huidige kaart als afbeelding. In tegenstelling tot bij de 

printscreenfunctie worden de menu’s niet op de kaart afgebeeld. 

• Creëer URL: creëer een URL die toegang geeft tot de huidige kaart. Hierbij worden de actieve 

lagen, de zoom, de filters, … geparametreerd in de URL. 

Query 

 

Het submenu ‘Query’ laat toe te meten en een locatie te bevragen op basis van coördinaten. 
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Meten 

Om te meten klik je op de keuzebox waarmee je kan kiezen of je een afstand of een oppervlakte 

wenst op te meten. Nadat je je keuze hebt gemaakt, kan je beginnen meten door op de knop ‘Meet’ te 

drukken. 

 

Start het meten door met de linkermuisknop op de kaart te klikken. Voeg tussenpunten toe door 

opnieuw met de linkermuisknop op de kaart te klikken. Dubbelklik met de linkermuisknop om een 

eindpunt te plaatsen. 

De resultaten van de metingen zijn te zien in een venster van het infomenu. De metingen worden 

toegevoegd aan een lijst waarin de meest recente meting bovenaan wordt geplaatst. Door met de 

muis over de afmeting te bewegen wordt het bijhorende pad of oppervlak gehighlight. 

 

Klik onderaan de lijst op ‘Verwijder meetresultaten’ om de volledige lijst te wissen. 

Bevragen 

Zoek en bevraag een punt op de kaart door de coördinaten van dat punt in te geven. Kies het 

coördinatensysteem in het keuzemenu en klik op ‘Query het coördinaat’. Indien het ingegeven 

coördinaat zich niet in de omgeving van het Brussels Gewest bevindt, zal de waarde die zich buiten 

deze limieten bevind in het rood worden aangegeven. 
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Teken 

De tekentool laat toe een tekening te maken in de Mobigis-viewer. Je kan deze tekening ook 

exporteren of je kan een tekening importeren vanuit een teken- of GIS-pakket. 

 

Teken 

Maak gebruik van een van de drie tekenknoppen om vrij te kunnen tekenen. Er zijn drie mogelijke 

geometrische types die je kunt tekenen: 

•  Teken punten op de kaart. Klik met de linkermuistoets om een punt te plaatsen. 

•  Teken lijnen op de kaart. Klik met de linkermuistoets om een lijnstuk te beginnen 

tekenen. Klik met de linkermuistoets om tussenpunten toe te voegen. Dubbelklik met de 

linkermuistoets om het laatste punt van het lijnstuk te plaatsen of klik nogmaals op het laatst 

geplaatste tussenpunt.  

•  Teken polygonen op de kaart. Klik met de linkermuistoets om een polygoon te 

beginnen tekenen. Klik met de linkermuistoets om tussenpunten toe te voegen. Dubbelklik 

met de linkermuistoets om het laatste punt van de polygoon te plaatsen of klik nogmaals op 

het laatst geplaatste tussenpunt. Het is enkel mogelijk het tekenen van een polygoon te 

beëindigen wanneer die minimaal 3 vertexen bevat. 

Eens een object van een bepaald type getekend is, kunnen er geen objecten meer van een ander 

geometrietype getekend worden. De knoppen voor het intekenen van andere geometrietypes zullen in 

dit geval uitgeschakeld worden. 
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Wijzig 

Gebruik de wijzigingsknoppen om wijzigingen te maken aan de bestaande intekeningen. Er zijn drie 

mogelijke wijzigingen die kunnen worden uitgevoerd: 

•  Wijzig een geometrie. Klik op de geometrische vorm die je wilt wijzigen zodat deze 

blauw wordt.  

- Je kan punten verschuiven door met de linkermuisknop te klikken op het punt en het 

punt te verschuiven over de kaart terwijl je de linkermuisknop ingedrukt houdt. 

- Bij lijnen en polygonen kan je vertexen verplaatsen, verwijderen en toevoegen aan het 

object. Selecteer het te wijzigen object en beweeg met de muis over het object. Een 

vertex verschijnt waar de muisaanduiding zich bevindt. Klik met de linkermuisknop op 

een punt tussen twee bestaande vertexen om een nieuwe vertex toe te voegen. 

Verschuif dit punt terwijl je de linkermuisknop ingedrukt houdt. Om een bestaande 

vertex te verplaatsen, ga je op dezelfde manier te werk. De software zal automatisch 

naar deze vertex ‘snappen’ als je de cursor van de muis voldoende dicht bij de vertex 

houdt. Klik op een vertex en nadien op ‘Delete’ om de vertex te verwijderen. 

•  Verwijder een object. Klik met de linkermuisknop op een object om het object te 

verwijderen. 

•  Verwijder alle objecten. Wanneer alle objecten verwijderd zijn, zullen alle 

geometrische types opnieuw beschikbaar worden. 

Selecteer 

De selectieknoppen laten toe ‘urbis street section’- objecten toe te voegen, overlappende polygonen 

samen te voegen en intersecties uit te voeren. De opties zijn enkel beschikbaar wanneer polygonen 

worden ingetekend. 

•  Activeer de selectieknop om het selecteren van objecten mogelijk te maken. Wanneer 

je voldoende inzoomt worden de ‘street section’-objecten zichtbaar. Selecteer de objecten die 

je wilt toevoegen aan de tekening. Klik hiervoor met de linkermuistoets op de objecten. Om 

meerdere objecten te selecteren gebruik je de SHIFT-toets. 

•  Voeg de geselecteerde objecten en de huidige tekening samen door op deze knop te 

drukken. Door op deze knop te drukken worden overlappende en aangrenzende objecten 

samengevoegd tot één object. 

•  Voer een intersectie uit. Klik op het object dat je uit de bestaande polygonen wilt 

knippen. Als er zich meerdere objecten op de aangeklikte plaats bevinden, verschijnt er een 

keuzemenu dat toelaat de juiste polygoon te kiezen. Als je met de muis over de namen van de 

objecten in de lijst beweegt, worden deze gehighlight. 
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•  Wijzig de kaag met ‘street section objects’. Kies tussen de originele ‘street section 

objects’ of de ‘street section objects’ opgedeeld in weggedeeltes en trottoirs.  

Bewerk 

Er zijn vier bewerkingsknoppen. 

•  Maak de laatste aanpassing ongedaan. 

•  Voer de ongedaan gemaakte aanpassing opnieuw uit. 

•  Kopieer een geometrie uit het klembord. De geometrie moet worden beschreven in 

een herkend formaat. Deze functie is enkel mogelijk in Internet Explorer. 

•  Kopieer de geometrie naar het klembord. Deze functie is enkel mogelijk in Internet 

Explorer. 

Inputveld 

De geometrie wordt tekstueel weergegeven in het inputveld. De twee keuzelijsten bovenaan het 

inputveld maken het mogelijk het formaat en het coördinatenstelsel van het tekstveld te kiezen. 

• Formaat: Het formaat bepaalt de opmaaktaal van de geometrie. Er zijn drie mogelijke 

formaten te kiezen: 

- Well-known tekst (WKT) is een door het OGC gespecifieerde standaard voor het 

beschrijven van vectoriele geometrieën. Meer info is te vinden op de wikipagina. 

- Well-known binary (WKB) is de binaire equivalent van de WKT. Dit formaat wordt 

gebruikt voor opslag in databases zoals PostGIS. De hexadecimale representatie 

wordt gebruikt voor de weergave in het inputveld. 

- Geocode is een opmaaktaal die gebruikt wordt in oude toepassingen bij Brussel 

Mobiliteit. Het gebruik is enkel aangeraden voor toepassingen die gebruik maken van 

deze opmaaktaal. 
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• SRS (spatial reference system): Het coördinatensysteem van de tekstuele weergave kan 

gekozen worden door middel van deze keuzebox. De coördinatensystemen worden 

gedefinieerd door de OGC standaarden en gedefinieerd door de SRID-waarde. Volgende 

systemen zijn aanwezig in Mobigis: 

- EPSG:31370 (Lambert ’72): De standaard voor Belgische geografische data. 

- EPSG:4326 (WGS84): Een standaard voor wereldwijde navigatie. Dit 

projectiesysteem wordt onder andere als standaard gebruikt bij GPS-metingen. 

- EPSG:3857: Dit is een sferische Mercatorprojectie die gebruikt wordt door heel wat 

webservices, zoals die van Google en OpenStreetMap. 

• Inputveld: Het inputveld toont de tekstuele representatie van de getekende geometrie. De 

representatie wordt na elke wijziging herrekend. Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen 

aan de tekstuele representatie. Na het beëindigen van de wijzigingen zal de tekening worden 

aangepast aan de wijziging. Je kan tevens een geometrie plakken in het inputveld. Die zal 

worden geïnterpreteerd en de tekenlaag zal worden aangepast. Tijdens de processing worden 

het formaat en het projectiesysteem indien nodig gewijzigd. Houd er rekening mee dat 

geometriecollecties niet toegestaan zijn: de tekstuele representatie mag slechts één 

geometrietype bevatten. 

Eigenschappen van de tekening 

Druk op de knop ‘Eigenschappen tekening’ om de geometrische eigenschappen van de tekening te 

zien. De resultaten worden weergegeven in het infomenu. De resultaten worden onmiddellijk 

aangepast wanneer de tekening gewijzigd wordt. 

 

De eigenschappen van alle afzonderlijke objecten worden weergegeven, alsook de eigenschappen 

van alle objecten samen. Volgende eigenschappen worden weergegeven: 
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• Objectnaam. Alle afzonderlijke objecten krijgen automatisch een naam. Wanneer je met de 

muis over de naam beweegt, wordt dit object automatisch gehighlight. 

• Geometrische eigenschappen. Bij punten worden de x- en y- coördinaat weergegeven, bij 

lijnen de lengte en bij polygonen de omtrek en oppervlakte. 

• Tekstuele representatie: Voor elk afzonderlijk object wordt de tekstuele representatie 

weergegeven. 

Voor polygonen en lijstukken worden de totalen van de geometrische eigenschappen berekend als er 

meerdere objecten getekend zijn. 

Importeer een tekening 

Klik op de knop ‘Importeer geometrie’ om een tekening te importeren vanuit een bestand. Er verschijnt 

een pop-up die importeren mogelijk maakt. 

 

Kies het te importeren bestand. Het is mogelijk te kiezen tussen volgende formaten: 

• GeoJSON 

• Shape 

• Dxf 

• DGN 

• GPX 

• KML 
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Als je een ander bestand wilt kiezen, moet je het bestand eerst verwijderen. Klik hiervoor op ‘Delete’. 

Nadat je het juiste bestand hebt gekozen, moet je op ‘Verwerk’ drukken zodat de conversie kan 

beginnen. 

Als de conversie gelukt is, verdwijnt de pop-up en wordt de geometrie afgebeeld. 

Als de file meerdere geometrietypes bevat, wordt er een keuzemenu getoond. Daarbij moet je kiezen 

tussen één van de geometrietypes. Wanneer je het geometrietype hebt gekozen, wordt de bijhorende 

geometrie geactiveerd en verdwijnt de pop-up. 

 

Als de conversie geen succesvolle resultaten oplevert, verschijnt er een foutmelding in de pop-up. 

Daarbij krijg je de mogelijkheid een nieuw bestand in te laden. 

 

De conversie berekent automatisch een geschikt coördinatensysteem voor de inputfile. 
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Exporteer de tekening 

Klik op de knop ‘Exporteer geometrie’ om een tekening te exporteren naar een bestand. Er verschijnt 

een pop-up die exporteren mogelijk maakt. Deze optie is enkel mogelijk als er een geldige tekening is 

gemaakt. 

 

Je kunt twee parameters kiezen voor het exporteren: 

• Outputformaat: 

- GeoJSON 

- Shape 

- DGN 

- DXF 

- GPX (enkel voor punten en lijnen) 

- KML 

• Output-SRS: 

- EPSG:31370 (Lambert ’72) 

- EPSG:4326 (WGS ’84) 

- EPSG:3857 (Web Mercator) 

De output van *.gpx- en *.kml-bestanden is enkel mogelijk in het WGS ’84-referentiesysteem. 

Druk op ‘Verwerk’ om te beginnen met de conversie. Als de conversie gelukt is, begint de download 

automatisch en verdwijnt de pop-up. 

Project 

Dit submenu is enkel beschikbaar in specifieke applicaties. Cartografische toepassingen binnen de 

Mobigis-omgeving kunnen op verzoek worden aangemaakt. Neem contact op met het Mobigis-team 

als je meer informatie wilt in verband met geïndividualiseerde toepassingen. 
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Infomenu 
Het infomenu toont de resultaten van query’s en laat toe locaties te zoeken. Het menu bestaat uit een 

zoekvenster, aangevuld met onderliggende vensters die de query-resultaten tonen. Je kan de 

vensters verbergen door op het kruisje rechts bovenaan het venster te drukken. Je kan ook het 

volledige infomenu verbergen door op de pijl rechts bovenaan te drukken. Klik nog eens op deze pijl 

om het infomenu opnieuw te laten verschijnen. 

 

Zoekbalk 

l 

De zoekbalk laat toe adressen en objecten te zoeken. Tijdens het intypen verschijnen suggesties 

onder de balk. Die kan je aanklikken. Er wordt dan gezoomd naar de gekozen locatie. Het is niet 

alleen mogelijk Brusselse adressen te zoeken. Je kan ook zoeken naar bepaalde objecten, zoals de 

id’s van camera’s en verkeerslichten. 
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Naast het inputveld bevindt zich een lokalisatieknop, die toelaat te zoomen naar de locatie waar je je 

bevindt. Deze functionaliteit is bedoeld voor gebruik op tablets met een GPS-functie. 

Query-info 
Door met de linkermuisknop te klikken op de kaart, wordt de aangeduide locatie bevraagd. In het 

infomenu verschijnt een venster met daarin het adres van de locatie, een link naar een ‘google street 

view’-widget voor de positie, de coördinaten van de positie en informatie over de features uit de 

actieve lagen op die positie. 

 

De informatie over de features van de actieve lagen wordt gegroepeerd per laag. Per laag krijg je een 

lijst van de features in de onmiddellijke omgeving. De features krijgen als naam de waarde voor het 

attribuut die tussen haakjes vermeld staat naast de naam van de laag. Klik op de naam van de feature 

om ook de waarde voor de overige attributen voor dit object te verkrijgen. Door met de muis over de 

naam van de feature te bewegen, wordt de geometrie van de feature gehighlight. 
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Over de webviewer 
Deze webviewer maakt gebruik van volgende technologieën: 

 

 

 

 

En verder: 

 

 

 

 


