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WERKEN MET WKT (WELL KNOWN TEXT) IN QGIS EN VERVOLGENS INVOEGEN IN HET 

ARCHEOLOGIEPORTAAL. 

Voor een gedetailleerde uitleg over WKT kan je terecht op Wikipedia  

https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text 

Werken met een gisapplicatie zoals Qgis geeft je het voordeel dat je een afbakening heel correct kan 
intekenen d.m.v. de snap functie in Qgis. Je hebt de mogelijkheid om complexe afbakeningen aan te 
maken en als 1 geheel in te laden in het portaal.  

Werkwijze: 

Maak in Qgis een shapefile (Belgian Lambert 1972: EPSG 31370) aan en teken je afbakeningen in. 
Vervolgens selecteer je deze afbakening en plak je ze in het archeologieportaal. 

Er zijn verschillende manieren om je afbakening in het portaal te plakken: 

1.WERKEN MET CTRL-C EN CTRL-V 

 Selecteer je afbakening in je kaart >  Ctrl-C  

 Ga naar het archeologieportaal en zet je cursor in het veld naast  > Ctrl-V 

 Klik vervolgens op  zelf 

 

 

Je kan zien dat de data string zich in het WKT venster plaatst 

https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text
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Vervolgens klik je op de zoom naar tool  (zoom naar deze polygoon) en kom je op het 
juiste perceel in het portaal terecht. Het is dus niet nodig om naar het juiste perceel te zoeken, je 
polygoon zet zich onmiddellijk juist. 

 

2.WERKEN MET JE ATTRIBUTEN TABEL CTRL-C EN CTRL-V 

 Selecteer je afbakening in je attributen tabel >  gebruik de kopieer tool   of gebruik Ctrl-C 

 Ga naar het portaal en zet je cursor in het veld naast  > Ctrl-V 
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 Klik vervolgens op  zelf 

 Klik op zoom naar deze polygoon  

 

3.Werken met de GRB:ADP laag: 

HTTP://GEOSERVICES.INFORMATIEVLAANDEREN.BE/OVERDRACHTDIENSTEN/GRB

/WFS? 

Je kan de afbakening rechtstreeks selecteren in de percelen laag van het GRB en vervolgens plakken 
in het archeologieportaal. 

 Selecteer je perceel in je kaart >  gebruik de kopieer tool  of gebruik Ctrl-C  

 Ga naar het portaal en zet je cursor in het veld naast  > Ctrl-V 

 Klik vervolgens op  zelf 

 Klik op zoom naar deze polygoon  

Als je afbakening uit meerdere percelen bestaat moet je deze werkwijze een aantal keren herhalen. 

http://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/wfs
http://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/GRB/wfs
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Plak alle percelen in het portaal en klik op Tussentijds bewaren. Je zal zien dat je zone nu 

samengevoegd is tot 1 polygoon. 
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Het is steeds mogelijk om de afbakening aan te passen of te verwijderen. 

 

Als je de afbakening (WKT) in het portaal plakt, zullen de data van de percelen automatisch 
opgehaald worden. 

 


