Hoe bepaal ik de locatie van de watercaptatie via kaart?

Er zijn drie mogelijke situaties:
•

Indien u geen aangelande bent en/of geen vaste installatie zal gebruiken, dient u te capteren
via een vast watercaptatiepunt. Ga naar titel 1 op pagina 1

Wanneer u aangelande bent en/of een vaste installatie zal gebruiken, kan u zelf de locatie ingeven.
We onderscheiden hierin nog 2 situaties:
•
•

U bent geen aangelande maar gebruikt een vaste installatie. Ga naar pagina 2 onderaan, titel
2a
U bent aangelande en wil capteren via een vaste of mobiele installatie. Ga naar pagina 5
bovenaan, titel 2b

1. Een selectie maken uit de vaste watercaptatiepunten
Indien u geen aangelande bent en/of geen vaste installatie zal gebruiken, dient u te capteren via een
vast watercaptatiepunt.
In de aanvraag vind u onderstaande kaart terug met daarop de locaties van onze vaste
watercaptatiepunten.
Boven de kaart kan u ook informatie terugvinden over hoe u de locatie kan bepalen.

Door over deze punten te hooveren, worden ze geel en wordt het adres getoond.
Via

kan u een gemeente of adres ingeven om te zoeken.

Wanneer er iets is ingevuld, verschijnt in het blauwe balkje een vergrootglas om te bevestigen dat
hierop moet gezocht worden, en een kruisje om wat ingevuld werd te verwijderen/ te wijzigen.

Opgelet: geeft u ook een straat in, gelieve deze dan voor de gemeente in te geven! Bijvoorbeeld:
Schoolstraat, Puurs

Pagina 1 van 6

U kan de achtergrond wijzigen naar satellietbeeld (zoals luchtfoto’s) door op deze knop
drukken.

Via het

te

symbool kan u de legende bekijken. Zo kan u nagaan wat er op de kaart getoond wordt.

Om een vast watercaptatiepunt te kunnen selecteren, moet u inzoomen via het icoon:
Klik op de ‘+’ om in te zoomen of een kleiner gebied te tonen, en op ‘-‘ om uit te zoomen of terug een
groter gebied te tonen op kaart.
Als u ver genoeg ingezoomd bent, ziet u als u een punt selecteert (dat rood wordt na selectie), bij de
pop up ‘Locatie informatie’ ook ‘Bevestig locatie’.

Deze pop up ‘Locatie informatie’ kan u verschuiven.
Klik op ‘Bevestig locatie’ om de locatie te bevestigen.
Een bevestiging ‘locatie opgeslagen’ verschijnt ook even in het groen op de kaart.

Het vast watercaptatiepunt is aangeduid op kaart.
Nadien kan u verder de aanvraag invullen.

2. Een eigen locatie ingeven
Wanneer u aangelande bent en/of een vaste installatie zal gebruiken, kan u zelf de locatie ingeven.
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Boven de kaart kan u ook informatie terugvinden over hoe u de locatie kan bepalen.
2.a U bent geen aangelande maar gebruikt een vaste installatie

Via

kan u een gemeente of adres ingeven om te zoeken.

Wanneer er iets is ingevuld, verschijnt in het blauwe balkje een vergrootglas om te bevestigen dat
hierop moet gezocht worden, en een kruisje om wat ingevuld werd te verwijderen/ te wijzigen.

Opgelet: geeft u ook een straat in, gelieve deze dan voor de gemeente in te geven! Bijvoorbeeld:
Schoolstraat, Puurs
U kan de achtergrond wijzigen naar satellietbeeld (zoals luchtfoto’s) door op deze knop
drukken.

Via het

te

symbool kan u de legende bekijken. Zo kan u nagaan wat er op de kaart getoond wordt.

Om uw locatie (perceel) te kunnen selecteren, moet u inzoomen via het icoon:
Klik op de ‘+’ om in te zoomen of een kleiner gebied te tonen, en op ‘-‘ om uit te zoomen of
terug een groter gebied te tonen op kaart.
Als u ver genoeg ingezoomd bent, kan u de waterweg waaruit u wil capteren selecteren door erop te
klikken.
Klik in de buurt van waar u zal capteren. Ons systeem toont de mogelijke percelen waaruit u kan
kiezen op basis van een buffer. De waterwegsectie kleurt geel.
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De pop up ‘locatie informatie’ kan opzij geschoven worden met de muis om een perceel te kiezen.
Selecteer een perceel door erop te klikken. De pop up ‘locatie informatie’ toont nu de gegevens van
het perceel en geeft de mogelijkheid om de locatie te bevestigen.

Klik op ‘Bevestig locatie’ om de locatie te bevestigen.
Een bevestiging ‘locatie opgeslagen’ verschijnt ook even in het groen op de kaart.
De waterweg en het perceel zijn aangeduid op kaart.

Nadien kan u verder de aanvraag invullen.
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2.b U bent aangelande en wil capteren via een vaste of mobiele installatie

Via

kan u een gemeente of adres ingeven om te zoeken.

Wanneer er iets is ingevuld, verschijnt in het blauwe balkje een vergrootglas om te bevestigen dat
hierop moet gezocht worden, en een kruisje om wat ingevuld werd te verwijderen/ te wijzigen.

Opgelet: geeft u ook een straat in, gelieve deze dan voor de gemeente in te geven! Bijvoorbeeld:
Schoolstraat, Puurs
U kan de achtergrond wijzigen naar satellietbeeld (zoals luchtfoto’s) door op deze knop
drukken.

Via het

te

symbool kan u de legende bekijken. Zo kan u nagaan wat er op de kaart getoond wordt.

Om uw locatie (perceel) te kunnen selecteren, moet u inzoomen via het icoon:
Klik op de ‘+’ om in te zoomen of een kleiner gebied te tonen, en op ‘-‘ om uit te zoomen of
terug een groter gebied te tonen op kaart.
Als u ver genoeg ingezoomd bent, kan u de waterweg waaruit u wil capteren selecteren door erop te
klikken.
Klik in de buurt van waar u zal capteren op de waterweg. Deze kleurt geel. Ons systeem toont de
mogelijke aangelande percelen waaruit u kan kiezen op basis van een buffer.
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De pop up ‘locatie informatie’ kan opzij geschoven worden met de muis om een perceel te kiezen.

Selecteer een perceel door erop te klikken. De pop up ‘locatie informatie’ toont nu de gegevens van
het perceel en geeft de mogelijkheid om de locatie te bevestigen.

Klik op ‘Bevestig locatie’ om de locatie te bevestigen.
Een bevestiging ‘locatie opgeslagen’ verschijnt ook even in het groen op de kaart.
De waterweg en het perceel zijn aangeduid op kaart.

Nadien kan u de aanvraag verder invullen.
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