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Data WFS limiteren tot regio 
Het gebruik van WFS 
Een WFS of Web Feature Service volgt de regels van het Open GIS Consortium (OGC) en laat toe tot 
het makkelijk uitwisselen van geografische data via het internet. In tegenstelling tot een Web Map 
Service (WMS), bevat een WFS ook de achterliggende data, wat ze extra handig maakt in het gebruik 
op het ArcGIS platform.  

Soms kan het voorkomen dat een WFS grote hoeveelheden geografische data bevat, en dat niet alle 
data in de lagen van de WFS zichtbaar zijn bij het toevoegen van de WFS in ArcGIS Pro (Online & 
Enterprise). Zo kan het voorkomen dat u enkel datapunten ziet voor een bepaald deel van België, 
terwijl de WFS laag heel het grondgebied zou moeten bevatten.  

Vaak is dit het gevolg van een limiet op het aantal datapunten dat getoond kan worden, zowel 
mogelijk vanuit de WFS zelf als het ArcGIS platform. Een limiet van 10.000 datapunten wordt vaak 
aangehouden om de prestatie van de WFS niet teveel te belasten. 

Voorbeeld URL van WFS service: 
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Gebouwenregister/wfs?request=g
etcapabilities 

WFS voor bepaalde regio selecteren 
Meestal zullen we ook geen nood hebben aan zo een grote datasets, maar hebben we enkel 
behoefte aan de data voor een specifieke regio. In dit geval bestaat er een eenvoudige methode om 
de regio toe te voegen. Met de toevoeging van de parameter BBOX kan u ervoor zorgen dat de WFS 
enkel de datapunten voor een specifieke regio toont. Ik licht hier verder de stappen toe voor ArcGIS 
Pro, maar deze optie bestaat ook voor ArcGIS Online en Enterprise. 

• In het tabblad Insert in ArcGIS Pro klikt u op het icoon voor Connections. Uit de keuzelijst die 
verschijnt, kiest u voor new WFS server. 

• Een nieuw scherm wordt geopend. Vanboven kunt u de URL van de WFS service toevoegen 
en de versie selecteren. 

• Vervolgens klikt u op Custom request parameters, en voegt u BBOX toe als parameter. In de 
rechterkant geeft u de coördinaten voor uw specifieke regio in (bijvoorbeeld voor Gent: 
3.664490,50.998275,3.821457,51.098782) 

• De connectie met de WFS server zal toegevoegd worden aan de lijst met Servers in de 
Catalog panel van ArcGIS Pro.  

• U kunt overgaan tot het toevoegen van de WFS lagen aan uw map. Alle lagen van de WFS 
zullen enkel de datapunten bevatten voor uw specifieke regio. 

Om de coördinaten terug te vinden voor een specifieke regio bestaat er de heel handige website 
BBOXfinder (http://bboxfinder.com/). Deze laat u eenvoudig toe een vierkant voor uw regio te 
selecteren en geeft u de coördinaten terug. Daarnaast geeft de website ook de coördinaten terug in 
verschillende coördinatensystemen, afhankelijk van de projectie van de WFS. Mocht u niet zeker zijn 
welk coördinatensysteem er standaard gebruikt wordt in de WFS, kunt u de coördinaten selecteren 
in WGS84 (EPSG:4326) en op het einde de EPSG waarde (EPSG:4326) toevoegen: 

3.848476,50.914728,3.878946,50.925165,EPSG:4326 

https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Gebouwenregister/wfs?request=getcapabilities
https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Gebouwenregister/wfs?request=getcapabilities
http://bboxfinder.com/
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Extra informatie 
Voor meer informatie over het gebruik van publieke WFS voor een specifieke regio, raad ik jullie 
zeker aan om de volgende webinar te bekijken: 

- https://www.youtube.com/watch?v=s7OPhXSKWw0 

Mocht u graag verder willen graven in de URL structuur en de mogelijkheden met WFS parameters, 
dan raad ik jullie nog de volgende links aan: 

- https://enterprise.arcgis.com/en/server/10.3/publish-services/linux/communicating-with-a-
wfs-service-in-a-web-browser.htm 

 

Vragen of opmerkingen 
 
Nog verdere vragen? Neem gerust contact op met het Esri Belux support team 
(support@esribelux.com) of bel ons +32 (0)2 461 37 32. 
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