Geoloket Meest Kwetsbare Waardevolle
bossen – Gebruikershandleiding
1 Locatie
Via https://mkwb.natuurenbos.be/Html5Viewer/index.html?viewer=OO_WaardevolBos wordt u
doorverwezen naar het Geoloket MKWB.

2 Navigeren op de kaart
U krijgt de kaart van Vlaanderen te zien, met daarop de afbakening van de Meest Kwetsbare bossen. De
achtergrond staat standaard ingesteld op GRB. Door de schuifknop onderaan links naar links te verschuiven,
wordt de achtergrond doorzichtig. De knop helemaal naar links verschuiven, zorgt ervoor dat op de
achtergrond de luchtfoto zichtbaar wordt.

Door gebruik te maken van het wieltje op uw computermuis kan u in- en uitzoomen op de kaart. Als alternatief
kan u het plus- of minteken linksboven op de kaart gebruiken. Op het plusteken (+) klikken zorgt dat u inzoomt,
bij klikken op het minteken (-) wordt uitgezoomd.

3 Gebruik van de schermen
Bij openen van het geoloket komt u op het startscherm. U vindt daar een lint met vier grote blokken:
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(1) Startpagina
(2) Zoeken
Zoek op adres
Zoek op perceelsnummer
Zoek bos op MKWB-code
(3) Meer weten?
(4) Toon MKWB-lagen

3.1 Startpagina
Klik hier om terug te keren naar de beginpagina.

3.2 Zoeken
In het blok kaart vindt u drie mogelijkheden om MKWB-bos te lokaliseren.
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3.2.1 Zoek op adres
Klik op Zoek op adres, volgend scherm wordt geopend.
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Bij Adres ziet staan vult u de straat en gemeente in (hier in het voorbeeld Kasteelstraat), een dropdownmenu verschijnt en klikken op het gewenste adres voert u naar de juiste locatie.
Klikken op Sluit venster zorgt er voor dat dit zoekscherm gesloten wordt.

3.2.2 Zoeken op perceel
Klikken op Zoeken op perceelsnummer opent het volgende scherm:

Vul de Gemeente die u zoekt in, vanaf twee letters krijgt u een dropdown waar u de juiste
gemeente kan kiezen.

Kies de juiste (Kadastrale) Afdeling, Sectie en perceelnummer en klik op Zoek perceel.
Een lijst Gevonden percelen verschijnt op het scherm. Bij klikken op het gezochte perceel, navigeert de
kaart naar het gewenste perceel.
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Om de lijst met ‘Gevonden percelen’ te sluiten, volstaat het om op het kruisje X rechts te klikken.

3.2.3 Zoeken op identificatie van het bos
Elk aangeduid MKWB-bos kreeg een unieke identificatie.
Wanneer u hier op wil zoeken, klikt u op Zoek bos op MKWB-code.
Elk bos bestaat uit één van de volgende letter- en tekencombinatie: antXXXX, limXXXX, ovlXXXX, vbrXXXX
of wvlXXXX, waarbij de drie letters staan voor de provincie waar het MKWB gelegen is (ant voor
Antwerpen, lim voor Limburg, ovl voor Oost-Vlaanderen, vbr voor Vlaams-Brabant en wvl voor WestVlaanderen); XXXX staat voor een code van 4 cijfers (eventueel beginnend met één of meerdere nullen).
U kan de volledige code ingeven of selecteren van zodra de identificatie verschijnt. Wanneer u de eerste
drie letters en twee cijfers ingeeft, verschijnt een dropdown waaruit u verder kan kiezen.

Klikken op Ga naar navigeert u naar het gewenste bos.
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3.3 Meer weten?
Via het blokje “Meer weten” wordt u doorwezen naar meer informatie over de Meest Kwetsbare
waardevolle bossen, het openbaar onderzoek en veel gestelde vragen.
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4 Informatie opzoeken over een op de kaart aangeduid
bos
Zoek een bos (zie 2.2) of navigeer met de computermuis doorheen de kaart en klik op een MKWB.
Volgend scherm verschijnt:

Naar beneden scrollen geeft de verder informatie over het gekozen bos:
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5 Toon MKWB-lagen
De MKWB werden aangeduid op basis van een geografische en statistische analyse op een aantal
basislagen. U kan die lagen in hun totaliteit consulteren. Daarvoor gebruikt u de knop “Toon MKWBlagen’:
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De lagen zijn standaard uitgevinkt. Als u de lagen zichtbaar wil maken, dient u ze aan te vinken.
Van boven naar onder vindt u volgende lagen:
o
o
o
o
o
o
o
o

1

Meest Kwetsbare Waardevolle bos: dit zijn alle bossen die een waarde groter dan of gelijk
aan 21 kregen, én in niet groengebied gelegen zijn en dus kwetsbaar zijn
Waardevolle bos binnen groengebied: dit zijn alle bossen die een waarde groter dan of
gelijk aan 21 kregen, én in groengebied gelegen zijn 1
Boshistoriek: geeft een indicatie van het bos volgens zijn historische voorkomen
Biologische waardering: is de Biologische waarderingskaart, versie 2013
Gewenste Natuur- en BosStructuur: is de laag van de Gewenste Natuur en BosStructuur
Kaart INBO: is de inventarisatielaag van het INBO
Bestemming: geeft de ruimtelijke bestemming weer van alles wat in een niet-groene
bestemming ligt (en dus als kwetsbaar beschouwd wordt)
Bos volgens Boswijzer 2013: dit is de basislaag die alle bossen bevat die meegenomen
werden in de analyse

Voor meer informatie over de totstandkoming van de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bosse (n de
hier aan gekoppelde waardering, zie https://www.natuurenbos.be/selectiecriteria
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Van een aantal lagen is de legende niet volledig zichtbaar. Dit geldt voor Boshistoriek, Biologische waardering
en Bestemming.
Klikken op het Symbool

Klikken op het pijltje (
betreffende laag.
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links van de naam van deze laag, toont de volledige legende.

>) rechts opent een scherm dat je doorverwijst naar meer informatie over de

U kan de lagen verbergen door op de knop ‘Verberg MKWB-lagen’ te klikken:

Verder?
Als u echt niet verder kan, dan kan u terecht op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos
(https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek).
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