
Wijzigingen ten aanzien van de kaartviewer in release 2.2.3 op 18 juli 2014 
 
De release (2.2.3) is op vrijdag 18 juli live gegaan. De releasenotes zijn te bezichtigen op de 
website van Ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u hier klikken om direct de releasenotes te 
openen.  
 
De grootste wijziging in deze release betreft de vervanging van de kaartviewer. In dit 
document vindt u de wijzigingen die zijn doorgevoerd omtrent de navigatie binnen de 
kaartviewer. Naast de tekstuele uitleg over de wijzigingen kunt u ook het nieuwe 
instructiefilmpje raadplegen op de help-pagina van Ruimtelijkeplannen.nl. Op deze pagina 
vindt u ook een meer uitgebreide uitleg over de verschillende knoppen in het navigatiebalk. 
 
In de navigatiebalk zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
  
Functionaliteit Oude weergave - voor 18 juli 2014 Nieuwe weergave - na 18 juli 2014 
Inzoomen 

 
Na selectie van de knop kon in de 
kaart worden geklikt. Deze actie 
resulteerde in het inzoomen van 1 
niveau in de kaart. 

Bij het drukken op de knop wordt er 
direct ingezoomd in de kaart 

Uitzoomen 
 

Na selectie van de knop kon in de 
kaart worden geklikt. Deze actie 
resulteerde in het uitzoomen van 1 
niveau in de kaart. 

Bij het drukken op de knop wordt er 
direct uitgezoomd in de kaart 

In/uit-zoomen 
met een 
vierkantje 

Na selectie van het in- of uitzoomen 
kan een gebruiker een ‘vierkantje’ 
trekken in de kaart door de 
linkermuisknop ingedrukt te houden. 
Dit resulteerde in het in- of uitzoomen 
in het aangegeven gedeelte. 

Standaard staat deze functionaliteit 
ingeschakeld. Wanneer een gebruiker 
de <shift>-toets ingedrukt houdt kan 
hij/zij een ‘vierkantje’ trekken in de 
kaart. 

Handje voor 
navigatie 

 

Na selectie van het handje kon met 
de linkermuisknop ingedrukt de kaart 
worden verschoven. 

Standaard staat het slepen in de kaart 
ingeschakeld wanneer een gebruiker 
de linkermuisknop ingedrukt houdt 
binnen het kaartbeeld. 

I-tool 
 

Na selectie van de i-tool kon met een 
enkele druk op de linkermuisknop de 
detailinformatie opgevraagd worden. 

Standaard staat het opvragen van 
detailinformatie in de kaart 
ingeschakeld wanneer een gebruiker 
de linkermuisknop een enkele keer 
indrukt binnen het kaartbeeld. 

Afstand meten 
 

Na selectie van de knop kan een 
gebruiker de afstand meten tussen 
twee plekken in de kaart. De 
visualisatie van de gemeten afstand is 
weergegeven in een cirkel. 

Na selectie van de knop kan een 
gebruiker doormiddel van het zetten 
van meerdere punten in de kaart met 
de linkermuisknop de afstand meten in 
de kaart. De afstand wordt linksboven 
in de kaart weergegeven. Wanneer een 
gebruiker dubbelklikt met de 
linkermuisknop stopt het meten in de 
kaart. Wanneer een gebruiker 
detailinformatie aan wilt vragen zal 
hij/zij de knop I-tool moeten selecteren. 

Vorige 
kaartbeeld 

 

Bij selectie van de knop wordt het 
vorige kaartbeeld getoond in de 
kaartviewer. 

Deze knop is verwijderd. 

Volgende 
kaartbeeld 

 

Bij selectie van de knop wordt het 
volgende kaartbeeld getoond in de 
kaartviewer. (enkel van toepassing 
wanneer eerder een stap terug is 
gegaan) 

Deze knop is verwijderd. 



 
Terug naar 
beginkaart 
nederland 

 
 

Bij selectie van de knop wordt 
nederland in zijn volledigheid getoond 
in de kaartviewer. 

Deze knop is verwijderd. 

Printen  

 

Bij selectie van de knop kan een 
gebruiker de kaart en bijbehorende 
planinformatie afdrukken. 

Deze knop is verwijderd. Er wordt 
gekeken of deze knop en 
achterliggende functionaliteit in een 
later stadium kan worden toegevoegd 
aan de website. 

 
Nieuwe functionaliteiten per 18 juli 2014 
 
- Hiernaast is er een handige functionaliteit toegevoegd ten aanzien van het opvragen van 

detailinformatie. Wanneer een gebruiker in de kaart klikt, of een adres cq. Postcode 
opzoekt, wordt een druppel getoond in de kaart. Met deze druppel wordt de locatie 
aangeduid waar men op heeft gezocht/geklikt in de kaart.  

 
- Ook is het plan- en kaartfilter aangepast. Het plan- en kaartfilter is losgekoppeld. Het 

planfilter bevindt zich nu onder de zoekfunctionaliteit en het kaartfilter blijft als knop 
beschikbaar boven de kaart. Voor het planfilter geldt dat hier drie knoppen in aanwezig 
zijn. Twee van deze knoppen zijn zichtbaar wanneer geen plan is geselecteerd. Dit 
betreffen de ontwerp/conceptplannen en de geconsolideerde plannen. Het vinkje voor de 
gerelateerde plannen is enkel van toepassen wanneer er wel een plan sec is geopend.  

 
- Na het klikken met de i-tool in de kaart verschijnt er rechts in beeld informatie over de 

ruimtelijke plannen die op de betreffende locatie aanwezig zijn. Een gebruiker kan 
middels het klikken op de ‘ plusjes’ de planinformatie openen. Een nieuwe functionaliteit 
zorgt er echter ook voor dat de detailinformatie van de betreffende locatie meteen 
getoond kan worden.  

 

 


