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Maximaliseren 

 

Introductie 
 

Het Geoloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht is een Kaartviewer, bedoelt om ruimtelijke 
informatie te presenteren. Via een aantal knoppen kunt u deze gegevens zelf in beeld brengen en 
er informatie uit opvragen. Hoe u dat doet, kunt u hieronder lezen.  

Het gebruik van de Kaartviewer gaat het best, als het venster waarin de kaart 

te zien is zo groot mogelijk is. Klik eventueel op de middelste knop rechts 
bovenaan het venster om het venster te maximaliseren. Of gebruik de optie 
Volledig scherm (via de F11 toets). 

 

Onderdelen van het scherm 
 

De belangrijkste onderdelen van het scherm zijn in onderstaande afbeelding aangegeven. 
Hieronder vindt u de uitleg ervan.  
 

 
 

A - de overzichtskaart  

De overzichtskaart (rechtsboven in het venster) geeft met een rechthoek aan welk deel van de 

gehele kaart u in het kaartvenster (B) bekijkt. Door deze rechthoek in het venster te verslepen, 
kunt u een ander gebied in het kaartvenster zien.  

B - het kaartvenster  

Het kaartvenster toont de kaart zelf. Wat er in de kaart te zien is, is afhankelijk van de schaal. Als 
de kaart een groot gebied toont is er weinig detail te zien. Wanneer u verder inzoomt, wordt het 
getoonde gebied kleiner en gedetailleerder.  
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C - de legenda  

De legenda is een lijst van alles wat er in het kaartbeeld aanwezig kan zijn. Zie voor meer 
informatie Kaartlagen en de legenda.  

D - de knoppenbalken  

De knoppenbalken bestaan uit twee groepen van knoppen. Voor veel knoppen geldt dat u deze 
eerst moet activeren door er met de muiscursor op te klikken. Daarna volgt bij elke klik in de kaart 
de actie of gebeurtenis die hoort bij de geactiveerde knop. De knop en bijbehorende actie blijft 
actief totdat u een andere kiest. Zie voor meer informatie Werken met de kaart.  

E - de zoekmogelijkheden  

Hiermee kunt u zoeken naar een bepaald adres op de kaart via de knoppenbalk. Zie voor meer 
informatie hoofdstuk 3.  

 

Werken met de kaart 
 

In tegenstelling tot de gewone papieren kaart toont de Kaartviewer een zogenaamde interactieve 
dynamische kaart. Interactief betekent hier dat u zelf bepaalt welk gedeelte van de kaart u bekijkt. 
Met dynamisch wordt bedoeld dat het kaartbeeld zich daarbij aanpast en dus niet altijd dezelfde 
soort en hoeveelheid informatie weergeeft. Vooral dit laatste is belangrijk bij het gebruik van de 
kaart. Zie daarom ook bij Kaartschaal.  

De bediening van de Kaartviewer gaat met een aantal knoppen en andere bedieningselementen. 
Op de volgende pagina vindt u uitleg over de knoppenbalken en de overzichtskaart.  

 

De knoppenbalken 

De knoppenbalk bestaat uit vier of vijf groepen van knoppen (afhankelijk van de context waarin u 
zit). 

Knoppen in de eerste groep:  

 

De eerste groep bestaat uit maximaal elf knoppen en bevindt zich bovenaan het scherm. Elke knop 
heeft een eigen unieke functie. U activeert ze door er met de muis op te klikken. Door vervolgens 
in de kaart te klikken wordt bij elke klik in de kaart de actie of gebeurtenis uitgevoerd die hoort bij 

de geactiveerde knop. De knop en bijbehorende actie blijft actief totdat u een andere knop kiest. 
De knop die actief is heeft een witte omranding zoals bij de inzoomen knop in de afbeelding links. 

Knoppen in de eerste groep:  

 

open kaartselectievenster (Bussum/Naarden/Zuidoost-Utrecht): na een klik in de kaart 

opent een kaart van een andere omgeving. 
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inzoomen: u kunt inzoomen met deze knop inzoomen door ergens op de kaart te klikken, 

waarna op die plek wordt ingezoomd. Door een rechthoek te trekken over een gewenst gebied 

(indrukken linker muisknop en vervolgens slepen met de muis), heeft u meer controle over hoe 

ver de kaart inzoomt.  

 

uitzoomen: deze functie werkt tegenovergesteld aan de functie inzoomen.  

 

kaart verslepen: u kunt het kaartbeeld verslepen door de linker muisknop ingedrukt te houden 

terwijl u de muis verschuift. Het kaartbeeld schuift dan mee.  

 

teruggaan: door op deze knop te klikken gaat het zoomniveau terug naar het vorige niveau.  

 

vooruitgaan: omgekeerd aan ‘teruggaan’ hierboven: door op deze knop te klikken gaat u naar 

het volgende scherm (bijvoorbeeld als u bent teruggegaan, keert u weer terug naar een later 

scherm)  

 

terug naar begin formaat: na op deze knop geklikt te hebben wordt de kaart weer in zijn 

oorspronkelijke formaat aan u getoond.  

 

laag toevoegen: druk op deze knop als u een (externe) kaart wilt toevoegen. Een scherm 

verschijnt waarin een URL van een bestaande kaartlaag op internet kan worden opgegeven. Dit 

geldt vooral voor externe kaartlagen, die elders op het Internet worden aangeboden. 

 

transparantie aanpassen: druk op deze knop als u de transparantie van een kaartlaag wil 

aanpassen (dit kan alleen voor bepaalde kaartlagen – werkt voor de topografische ondergrond). 

 

afdrukken: druk op deze knop als u een kaart inclusief de bijbehorende legenda wilt afdrukken.  

Zie hoofdstuk ‘afdrukken’. 

 

help: met deze knop vraagt u het helpscherm/handleiding op.  

 

Knoppen in de tweede groep:  

 

De tweede groep bestaat uit maximaal acht knoppen en bevindt zich onderaan het scherm. De 
werking van de knoppen is gelijk aan de hierboven beschreven knoppen. 

Knoppen in de tweede groep:  

 

zoeken: na het klikken op deze knop opent er zich een zoekscherm waarmee u naar een 

specifiek adres kunt zoeken.  

 

inzoomen naar coördinaten: door op deze knop te drukken komt er een nieuw scherm. 

Hier kan een coördinatenstelsel worden gekozen en een specifiek X- en Y-coördinaat worden 

ingevoerd, waarna hiernaar wordt gezoomd.  
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geef informatie over object met popup via muisklik: door op deze knop te drukken en 

vervolgens in de kaart op een object (vlak of punt) te klikken, kunt u de gegevens van het 

desbetreffende object oproepen. Deze gegevens worden in een nieuw scherm aan u 

getoond. In de legenda is per kaartlaag zichtbaar of de gegevens op te roepen zijn via deze 

knop of de hyperlink hieronder. 

 

hyperlink openen: door op deze knop te drukken en vervolgens in de kaart op een object 

te klikken, kunt u de gegevens van het desbetreffende object oproepen. Deze gegevens 

worden in een nieuw scherm aan u getoond. In de legenda is per kaartlaag zichtbaar of de 

gegevens op te roepen zijn via deze knop of de i-knop hierboven. 

 

geef informatie bij boven elkaar liggende objecten met informatiescherm via 

muisklik (voor alle aangevinkte lagen): door op deze knop te drukken en vervolgens in 

de kaart op een door u geselecteerde plek te klikken, worden de statusgegevens van de 

desbetreffende plek van alle objecten van de aangevinkte kaartlagen opgeroepen. Deze 

gegevens worden in een nieuw scherm aan u getoond. 

 

geef informatie voor bestemmingsplannen: door op deze knop te drukken en 

vervolgens in de kaart op een door u geselecteerde plek te klikken, kunt u in een nieuw 

scherm informatie verkrijgen met betrekking tot bestemmingsplannen. 

 

afstand meten: Klik op deze knop, klik in de kaart bij het begin- en eindpunt en lees de 

afstand af.  

 

oppervlakte en omtrek meten: Klik op deze knop, klik in de kaart en teken een vlak en 

lees de oppervlakte en de omtrek af.  

 

 

Knoppen in de derde groep:  

 

 

De derde groep bestaat uit een aantal knoppen waarmee figuren ingetekend kunnen worden op de 
kaart om bijvoorbeeld selecties te maken. 

Knoppen in de derde groep:  

 

nieuw punt toevoegen: hiermee kunt u een punt toevoegen aan de kaart. 

 

nieuwe lijn toevoegen: hiermee kunt u een lijn toevoegen aan de kaart.  

 

nieuwe cirkel toevoegen: hiermee kunt u een cirkel toevoegen aan de kaart, bijvoorbeeld 
om een gebied af te bakenen. U kunt hierbij aangeven wat de straal moet zijn van de cirkel. 

 

nieuwe ellips toevoegen: hiermee kunt u een ellips toevoegen aan de kaart.  
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nieuwe rechthoek toevoegen: hiermee kunt u een rechthoek intekenen op de kaart. 

 

nieuwe polygoon toevoegen: hiermee kunt u een polygoon (veelhoek) intekenen op de 

kaart. Klik voor ieder hoekpunt, dubbelklik op het laatste hoekpunt. 

 

selecteer en/of verander geometrie: hiermee kan de geometrie aangepast worden van 
objecten. Dit geldt voorlopig alleen voor beheerders.  

 

verwijder huidig object: klik op deze knop om het getekende, huidige object (punt, lijn of 
gebied) te verwijderen.  

 

laatste wijziging ongedaan maken: klik op de knop om de laatste wijziging ongedaan te 

maken. 

 

Knoppen in de vierde groep:  

In sommige configuraties (bv ‘Beheerder’ op de interne Geoloket-omgeving) is een edit-
knoppenbalk toegevoegd. Deze knoppen zijn voor het editen van objecten in te editen kaartlagen. 
De huidige knoppenbalk in de context ‘Beheerder’ bestaat uit de volgende vier knoppen: 

 

Knoppen in de vierde groep:  

 

bekijk/wijzigen attribuut gegevens van object: open het scherm ‘Wijzigen attribuut 

gegevens’. 

 

stop huidige wijzig sessie: hiermee kan de huidige editsessie beëindigd worden.  

 

wijzigingen opslaan: hiermee kunnen aangebrachte wijzigingen worden opgeslagen. 

 

selectie ongedaan maken: de geselecteerde kaartlaag in de legenda kan hiermee 

gedeselecteerd worden. De kleur in het vinkje voor de kaartlaag in de legenda verdwijnt 
hiermee.  

 

Knoppen in de vijfde groep:  

In configuraties waarin een rapportagefunctie is ingesteld, is een knoppenbalk voor selecties voor 
rapportages toegevoegd. Door middel van een van onderstaande selectiemogelijkheden kan een 
rapportage worden gecreëerd waarin de objecten van rapporteerbare kaartlagen worden 
gepresenteerd. 



 

Knoppen in de vijfde groep:  

 

rapportgebied afbakenen met een punt: selectie d.m.v. een punt. Klik op een locatie in 

de viewer waarna een punt verschijnt. 

 

rapportgebied afbakenen met een cirkel: selectie d.m.v. een cirkel. Klik op een locatie 

en verschuif de muis over de kaart om de straal van de cirkel te bepalen. Klik als de juiste 
straal is ingetekend. 

 

rapportgebied afbakenen met een polygoon: selectie d.m.v. een polygoon. Klik met de 

muis voor vastleggen van ieder hoekpunt van het polygoon. Dubbelklik voor het laatste 
hoekpunt, het polygoon is nu ingetekend. 

 

rapportgebied afbakenen met een rechthoek: selectie d.m.v. een rechthoek. Klik op een 
locatie en verschuif de muis over de kaart om de grootte van de rechthoek te bepalen. Klik 
als de juiste grootte is ingetekend. 

 

rapportgebied selecteren: selecteer eerst een kaartlaag in de legenda door er op te 

klikken. Klik met deze knop nu op een object van die kaartlaag. Dit object wordt nu blauw. 

Hiermee kan nu met de rapportfunctie alleen dit object in een rapport worden gepresenteerd. 

 

De overzichtskaart 

 

In de overzichtskaart wordt met een rechthoek het gebied aangegeven wat in het kaartvenster 

getoond wordt. Deze rechthoek kan ook worden versleept door er met de muiscursor in het 

overzichtskaartje op te gaan staan, de linker muisknop in te drukken en tegelijkertijd te bewegen. 

Zodra de rechthoek wordt losgelaten zal het kaartvenster verschuiven naar het door de rechthoek 

begrensde gebied.  

 

  



 

Kaartlagen 
 
Het kaartbeeld bestaat uit verschillende doorzichtige kaartlagen die over elkaar worden gelegd en 
zo de complete kaart vormen. De legenda geeft een samenvattend overzicht van de objecten en 
kaarteigenschappen die getoond worden. Elke kaartlaag heeft zijn eigen legenda-eenheden.  

Kaartlagen kunnen handmatig AAN en UIT worden gezet met het aanklikken van het vakje voor 

elke kaartlaag in de legenda. Een vinkje betekent dat de kaartlaag getoond wordt. De voorwaarde 
daarbij is wel dat de huidige kaartschaal het tonen van de betreffende kaartlaag toelaat. Het wel of 

niet tonen van kaartlagen en legenda onderdelen is dus zoals dat heet schaalafhankelijk. Zie ook 
de uitleg over Kaartschaal.  

Hieronder ziet u het verschil tussen het kaartbeeld wanneer de kaarteenheid "Welstand" UIT dan 
wel AAN staat:  

 

UIT:  

 

AAN: 
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De legenda 

Legenda-eenheden kunnen worden aan- en uitgezet door ze aan te vinken. Als er voor een 

legenda-onderdeel een plus-symbool staat, betekent dit dat deze eenheid ineengevouwen is. Door 
met de muiscursor op het plus-symbool te klikken wordt de hele legenda-eenheid zichtbaar, zoals 
het voorbeeld hieronder laat zien. De linker legenda toont het plus-symbool bij onder andere de 
legenda-eenheden "Archeologie" en "Toepassingskaart bovengrond". Na op het plus-symbool 
geklikt te hebben, vouwen beide eenheden zich uit en wordt de gehele legenda-eenheid zichtbaar 
(legenda rechts). Als u een kaartlaag in beeld wilt krijgen, moet u zowel een vinkje plaatsen bij de 

hoofdgroep, als de uitgeklapte laag eronder. Indien de legenda vertikaal te lang wordt, kunt u aan 
de rechterkant van de legenda scrollen door de scroll-stip te verplaatsen naar beneden (of naar 
boven). Door te klikken op een onderstreepte kaartlaag, krijgt u een omschrijving van de 
kaartlaag.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schaal 1 : 11693 

x: 147876 y: 453593.59 

De kaartschaal 

De kaart die weergegeven wordt door de Kaartviewer kent geen vaste kaartschaal. Het is een 

dynamische kaart omdat u zelf bepaalt of een groot of juist klein gebied getoond moet worden. 
Wanneer de Kaartviewer een gehele provincie laat zien, is het immers onmogelijk gewone straten 
te laten zien. Alleen de belangrijkste grote wegen zullen in dat geval zichtbaar zijn.  

U kunt de schaal instellen door ofwel te zoomen ofwel rechtsonder het schaalniveau aan te passen 
(kies daar een schaalniveau uit het menu of type zelf een gewenst 
schaalniveau in).  

De onderstaande drie afbeeldingen laten het effect op het gepresenteerde kaartbeeld zien bij 
inzoomen op een willekeurig gekozen gebied in het midden van de kaart.  

Stap 1: Activeren van de inzoom-knop: 

 

Stap 2: Aangeven van het gebied waarop ingezoomd moet worden door slepen met de muis: 

  

 
Stap 3: Kaartbeeld na de inzoomactie: 
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Gegevens Tanks 

Nummert: 1789 
Nummert: T-1789 
Nummer3: 
Adres: Kroostweg-Noord 160 
Straatnaam: Kroostweg-Noord 
Huisnummer: 160 
Toevoeging: 
Postcode: 3704DZ 
Plaats: Zeist 
Invoer datum: 
Mutatie datum: 990917 
Status: Bovengrondse tank 
Deelcertificaat: 
Kiwakeur: 
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Informatie 

Venster sluiten 

4. 

 

 
Of bepaalde objecten in de kaart wel of niet getoond worden is, zoals gezegd, afhankelijk van de 
kaartschaal. De legenda past zich automatisch aan aan de huidige kaartschaal. U kunt in de 
legenda dus alleen die lagen zien die beschikbaar zijn bij de weergegeven schaal. Hoe verder u 
inzoomt, hoe meer lagen u kunt zien.  

Informatie opvragen 

U kunt in de kaart informatie bij objecten opvragen via de knoppen  (informatie object),  

(hyperlink openen),  (informatie opvragen van bestemmingsplannen) en  (alle informatie 

boven elkaar liggende objecten).  

In de legenda is per kaartlaag aangegeven welke knoppen gebruikt kunnen worden voor de 
desbetreffende knop om informatie op te vragen. Door de betreffende knop in te drukken en 
vervolgens te klikken op een object in de kaart, wordt een scherm geopend met informatie over 
het desbetreffende object. 

Als u bijvoorbeeld met de i-knop op een object klikt, verschijnt een blauw scherm: 
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De grootte van het informatiescherm kunt u veranderen door de rechter onderhoek te 

verslepen.  

 

Er bestaat de mogelijkheid dat er een dusdanige hoeveelheid informatie beschikbaar is die 
niet in zijn geheel in het blauwe Informatiescherm past. U kunt dan met de muiscursor op 
het blauwe balletje rechtsboven klikken en deze naar beneden bewegen.  

Het informatiescherm kan verplaatst worden door het scherm aan de bovenrand vast te pakken en 
te verslepen.  

 

Ook kunt u met de cursor over objecten bewegen. Na een paar seconden dan verschijnt een naam 
of id van het betreffende object. 

 

 

Gericht zoeken naar een adres 

Met deze functie kunt u zoeken naar een bepaald adres. Nadat u de zoekfunctie geactiveerd 

heeft, komt het zoekscherm in beeld. Hierbij kunt u zoeken op straatnaam of postcode. Deze 
gegevens zijn gekoppeld aan de BAG (Basisadministratie gemeenten) en zijn dus actueel.  
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Door nu het pull-down te kiezen voor ‘Zoek eenvoudig op Plaats, …', kunt u de plaatsnaam van uw 

keuze uit de lijst selecteren. Vervolgens kunt kiezen uit alle straatnamen (gesorteerd op 
alfabetische volgorde). Vervolgens kunt u een huisnummer kiezen.  

Klik dan op ‘inzoomen’. 

 

 

Sluit vervolgens het zoekvenster door op het kruisje in de rechter bovenhoek te klikken (of op de 
onderrand op ‘Venster sluiten’).  

Zoom zonodig nog verder in. Pas vanaf schaal 1:1000 komt de topografie meer gedetailleerd in 
beeld. Op een hoger schaalniveau is alleen de 'Topografie OpenStreetMap' zichtbaar. 
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Afdrukken 
 

Door te klikken op de knop ‘afdrukken’ , kunt u het huidige schermbeeld afdrukken. U kunt 

vervolgens kiezen of u een kaart wilt afdrukken op A4- of A3-formaat, staand of liggend. Ook kunt 
u kiezen voor 'Omgevingsrapportage', zie daarvoor het volgende hoofdstuk. 
 
Vervolgens kunt u de kaart ‘indelen’: 
 Titel 
 Subtitel (desgewenst) 

 Schaal: u kunt kiezen voor het huidige schaalniveau van het Geoloket of een ander 
schaalniveau kiezen. 

 Elementen: u kunt aangeven welke ‘elementen’ u in de kaart wilt weergeven. 
 Beschrijving: dit betreft een beschrijving die u kunt opgeven, deze verschijnt midden boven de 

kaart. 
 Legenda: u kunt hier eventueel meerdere kaartlagen in de legenda laten weergeven. De 

legenda wordt afgedrukt op de tweede pagina. 

 

Klik nu op ‘Afdrukvoorbeeld’ (nog niet op ‘Printen’). U krijgt nu het voorbeeld te zien zoals het 
wordt afgedrukt. U kunt dan eventueel nog zaken aanpassen in het voorkeursscherm.  
 

 
 
Klik nu op ‘Printen’. De kaart wordt afgedrukt. Onderin ziet u een balk lopen, welke aangeeft hoe 
lang het duurt voor de kaart wordt afgedrukt. U kunt daarna kiezen voor een printer om af te 

drukken.  
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Omgevingsrapportage 
 

Met de rapportfunctie is het mogelijk een rapport te genereren met de gegevens van een 
geselecteerd gebied binnen het Geoloket. Hieronder wordt beschreven hoe zo’n rapport kan worden 
gemaakt. 
 
Allereerst zoomt u op het Geoloket in naar het gebied waarvan u gegevens wilt opvragen (zie ook 

de algemene handleiding van het Geoloket). Vervolgens schakelt u de kaartlagen aan waarvan u 
gegevens wilt verkrijgen (dat doet u door de lagen aan te vinken in de legenda). Vervolgens moet 
u een gebied selecteren waarvan in een rapport de gegevens zullen worden verzameld. U kunt dit 
doen door gebruik te maken van de (vijf) selectieknoppen rechtsboven (zie Knoppenbalken). 
 
Nadat u een selectie heeft gemaakt, krijgt u de vraag of u een buffer wilt instellen (zie 

schermafbeelding). Dit houdt in dat u een buffer kunt instellen met een op te geven aantal meters 
om het al ingetekende selectiegebied. Als u geen buffer wilt, laat u het vakje voor de buffer leeg. 
 

 
 

Vervolgens opent u het printscherm via de printknop  . Kies hierbij voor ‘Rapport: 

omgevingsrapportage’. U kunt desgewenst een titel en subtitel aan het rapport meegeven, deze 
verschijnen op de voorpagina van het rapport. Onder ‘Lagen’ zijn de geselecteerde kaartlagen 
groen weergegeven. U hoeft hier niks aan te veranderen. 
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Venster sleden  
 
Klik op ‘Report’ en het rapport zal verschijnen in een nieuw scherm als pdf-bestand. Dit bestand 
kunt u vervolgens opslaan of afdrukken vanuit pdf. 
 


