Geïntegreerde Geotechnologie

EDL Kadaster

“

Digitale Kadastrale Informatie

module

De
module
EDL
Kadaster
integreert naadloos legger, kaarten
en andere databanken, en biedt
een verscheidenheid van actuele
behoeften en mogelijkheden.

Vele aktiviteiten van de steden en gemeenten hebben rechtstreeks
betrekking op hun grondgebied. De kadastrale kaart en kadastrale
legger zijn onmisbare instrumenten.

”

Met de informatisering van de gemeentelijke diensten is de
noodzaak naar goede digitale kadastrale informatie steeds
noodzakelijker.
De EDL Kadaster module voorziet in de verscheidenheid van
actuele behoeften en mogelijkheden.

Historische evolutie
Eerste aanzet
Reeds begin jaren 1990 werden de eerste digitale kadastrale leggers
beschikbaar. Al gauw werden deze opgenomen in OpenGIS, voorloper
van EDL. De analoge kadastrale kaarten werden gedigitaliseerd
en gevectoriseerd, en bovendien gegeorefereerd tot een naadloos
gebiedsdekkend GIS bestand voor de gemeente. Deze digitale kaart
werd gekoppeld aan de eerste digitale legger. Pilootgemeenten
hebben in die periode een grote voorsprong genomen in GIS
toepassingen.
In 1997 werd de eerste versie van EDL voorgesteld, met daarin
de raadpleging van de digitale legger gekoppeld aan de digitale
kadastrale vectorkaart van OpenGIS.
KADSCAN
De komst van het KADSCAN product van het OC GIS-Vlaanderen in
het jaar 2000 bezorgde alle vlaamse besturen een eenvormig digitaal
kadastraal document. Dit gaf het sein aan alle besturen om de
kadastrale informatie voortaan digitaal te gaan gebruiken.
De module EDL Kadaster werd uitgebreid met de raadpleging van
KADSCAN, uiteraard samen met de legger.

Automatisering
Leggerbeheer
Jaarlijks kan u de digitale legger bekomen van de administratie van het
kadaster. EDL voorziet in een volautomatische import-procedure die
de leggergegevens opslaat in een centrale relationele databank van uw
keuze (MSAccess, Oracle, SQLServer, Informix, DB2, Ingres, MySQL, ...). U
kan dus makkelijk zelf de nieuwe legger importeren.
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In EDL Kadaster kan u verschillende jaargangen van de legger
opslaan, zodat u een historiek kan nagaan.
Kaartbeheer
De EDL Kadaster module is zo ontworpen dat deze kan werken
met zowel KADSCAN als een vectoriële kadastrale kaart, zoals de
KADVEC, CADMAP, of de kadastrale percelenlaag van het GRB.

IOP
Bij raadpleging van perceelsinformatie kan je tegelijk de
Inventaris Onbebouwde Percelen zien, of de inventaris van de
leegstand. Optioneel zijn er procedures beschikbaar voor de
automatische opmaak van de IOP.
Mailmerge

Voor de integratie van CADMAP is er een automatische
omzettingsprocedure beschikbaar zodat alle gegevens van de
CD optimaal in EDL kunnen verwerkt worden.

Voor het aanschrijven van eigenaars van een aantal percelen, kan
je makkelijk percelen verzamelen en via de mailmerge functie
aan je tekstverwerker doorgeven.

Bij het inlezen van KADSCAN worden volautomatisch alle
rasterbestanden naar de EDL Server gekopieerd en wordt er een
naadloos gemeentedekkend multiresolutiebestand aangemaakt.
Dit maakt het mogelijk om snel doorheen alle kadastrale plannen
te lopen op elke schaal.

De kaart

Een kadastrale vectorkaart kan dan weer in verschillende
opslagformaten : enkel de gestandaardiseerde
perceelsidentificatie is noodzakelijk voor de goede werking.

De Plannenregister Suite

De legger

Deze EDL Kadaster module bevat het EDL Viewer systeem voor
vlotte raadpleging van het kaartmateriaal, perfect geïntegreerd
met de legger.

Bij aankoop van de Plannenregister Suite is deze EDL Kadaster
module inbegrepen : zij is immers onmisbaar voor de opmaken
van het plannenregister.

De raadpleging van de kadastrale legger is zeer uitgebreid.
Het leggerbestand bestaat uit artikels die elk de eigenaars van
gronden bevatten. Een eigenaar kan dus in
verschillende artikels voorkomen.
U kan op vele manieren gegevens opzoeken
: perceelnummer, ligging, eigenaar, zelfs via
aanduiding op kaart of keuze van de jaargang.
Bij de raadpleging ziet u alle gegevens die
door de administratie van het kadaster worden
meegegeven. Het perceeldat u op kaart aanklikt,
wordt in dezelfde kleur weergegeven in het
legger-artikel.
Ook de traditionele voorstelling van de kadastrale
fiche is beschikbaar en kan eenvoudig worden
afgedrukt.
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