
WFS en WMS

http://geonode.geobru.irisnet.be/nl/webservices/

WFS
Leefmilieu Brussel
https://wfs.environnement.brussels/belb?

Administratieve gegevens (URBIS)
http://geoservices-
urbis.irisnet.be:80/geoserver/wfs

Mobiel Brussel
http://data-mobility.irisnet.be/inspire/fr/ows

WMS
Leefmilieu Brussel
https://wms.environnement.brussels/lb_wms?

Administratieve gegevens (URBIS)
http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows? 

Mobiel Brussel
http://data-mobility.irisnet.be/inspire/capabilities/fr/wms

MIVB
http://gis.irisnet.be/geoserver/stib_mivb/wms

BISA
http://gis.irisnet.be/geoserver/ibsa_bisa/wms

BruGis (GBP, bebouwing, …)
http://www.mybrugis.irisnet.be/geoserver/ows

QGIS
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WFS en 
WMS

WMS (Web Map Service)
Dit formaat is aan het uitgroeien tot een internationale standaard. Het wordt via
een weblink verspreid door de verantwoordelijke organisaties.
Leefmilieu Brussel met vele andere Brusselse instanties maken van deze dienst
gebruik voor de verspreiding van diverse informatielagen.

RASTER (afbeelding - foto - pixels)

WFS (Web Feature Service)
Dit formaat is een internationale standaard.
Het kan gelezen worden in de GIS-programma's.
Het wordt rechtstreeks verspreid door de instanties die verantwoordelijk zijn
voor de gegevens waarop het gebaseerd is.
Leefmilieu Brussel alsook vele andere Brusselse instanties maken van deze
dienst gebruik voor de gratis verspreiding van diverse informatielagen.

VECTOR (polygoon, lijn, punt)

Een webservice dient om een beeld of objecten zichtbaar te maken op een
computerscherm met behulp van een URL.
De webservice maakt het mogelijk om verzoeken te sturen naar kaartservers om
geografische objecten (lijnen, punten, veelhoeken, enz.) of beelden te bewerken.

QGIS



Toevoeging
WFS-laag

Klik op het icoontje           links van de "Layers"-
lijst (lagen).

QGIS



Toevoeging
WFS-laag

• Klik op "New" (nieuw).

• In het venster:
 "Name" (naam) geef een naam in.
 URL : https://wfs.environnement.brussels/belb?

• Klik op "OK".
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https://wfs.environnement.brussels/belb


Toevoeging
WFS-laag

• Selecteer de server.

• Druk op "Connection" (verbinding) om ze met 
de server te verbinden.

• Selecteer de informatielaag "Playground" 
(speelplein).

De laag is geselecteerd, wanneer ze in het 
"blauw" gemarkeerd is.

• Klik op "Add" (toevoegen).
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QGIS

Toeveging
WMS-laag

De informatielagen toevoegen van
andere administraties: WMS

Bv.: Een luchtfoto weergeven

 Klik op



Verbinding met de server van
het CIBG

 Klik op 'Nieuw'

Toeveging
WMS-laag

QGIS



Verbinding met de server van het CIBG

Naam eigen keuze

URLhttp://geoservices-
urbis.irisnet.be/geoserver/ows?

Klik op 'OK'

Toeveging
WMS-laag

QGIS

http://geoservices-urbis.irisnet.be/geoserver/ows


Kies de luchtfoto uit de
informatie die het CIBG ter
beschikking stelt

 Klik op 'Verbinden'

 Kies 'urbis:ortho2014' in de lijst

 Klik op 'Toevoegen'

Toeveging
WMS-laag

QGIS



De luchtfoto uit 2014
verschijnt in QGIS

Om de luchtfoto uit 1971 toe te voegen (Bruciel) moet je inloggen op de server van BruGIS

 Herhaal dezelfde handeling als bij de vorige foto, maar dan met de volgende URL:

 http://www.brugis.irisnet.be/geoserver/ows?

 De naam van de laag: ‘BDU_DEP:Orthophotoplans_1971'

Toeveging
WMS-laag

QGIS

http://www.brugis.irisnet.be/geoserver/ows

