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Openen van de basislaag van dipla in Qgis

Wat heb je nodig
● Projectcode van DIPLA
● Login en wachtwoord voor wfs van dipla voor jouw 

organisatie
WFS
http://www.diplalogin.eu/geoserver/DIPLA_extern/wfs?viewparam
s=projectid:218430

Eenmalig, eerste keer

Voeg een WFS verbinding toe.
1. Klik op toevoegen WFS
2. Maak nieuwe WFS verbinding
3. Geef een naam (tip; DIPLA met projectnaam erachter)
4. Plak bovenstaande url achter url met juist projectid
5. Geef gebruikersnaam (1 voor je organisatie)
6. Geef wachtwoord
7. Zet versie op 1.0
8. Klik op OK
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http://www.diplalogin.eu/geoserver/wfs?VERSION=1.0.0&viewparams=projectid:218430
http://www.diplalogin.eu/geoserver/wfs?VERSION=1.0.0&viewparams=projectid:218430


Basislaag normaal openen

1. Klik op toevoegen WFS.
2. Klik op verbinden en krijg een keuzelijst 

van lagen uit Dipla.
3. Kies de gewenste laag

a. Ext_line_project
b. Ext_point_project
c. Ext_polygon_project
d. ext_layout
e. ext_projectdeel

4. Klik op toevoegen
5. Zie normaal openen vervolg
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Nieuwe versies van qgis

Als je een nieuwe versie van qgis hebt zal hij 
bovenstaande foutmelding geven. 

Ga naar bewerken van je wfs verbinding en kies 
versie 1.0. nu moet het wel lukken.

                     



Openen van de prognose van dipla in Qgis

Wat heb je nodig
● Projectcode van DIPLA
● Startjaar van prognose
● Stopjaar van prognose
● Geo_id Projectdeel
● Login en Wachtwoord voor wfs van dipla voor jou 

organisatie
WFS prognose project
http://www.diplalogin.eu/geoserver/DIPLA_extern/wfs?viewparams=orgid:1000;projectid:10
0000;startyear:2000;stopyear:2100

TIP;
Gebruik deze voor alle lagen. Je kan alle lagen hiermee 
openen. Je hebt dan maar 1 wfs verbinding per  project. 
Zet startjaar op 2000 en stopjaar op 2100 dan open je 
steeds alles.
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http://www.diplalogin.eu/geoserver/DIPLA_extern/wfs?VERSION=1.0.0&viewparams=orgid:271;projectid:218430;startyear:2014;stopyear:2016;project_part:39005752
http://www.diplalogin.eu/geoserver/DIPLA_extern/wfs?VERSION=1.0.0&viewparams=orgid:271;projectid:218430;startyear:2014;stopyear:2016;project_part:39005752


Basislaag normaal openen

1. Klik op toevoegen WFS.
2. Klik op verbinden en krijg een keuzelijst 

van lagen uit Dipla.
3. Kies de gewenste laag

a. Ext_Prognose_project_point
b. Ext_Prognose_project_line
c. Ext_Prognose_project_polygon

4. Klik op toevoegen
5. Zie normaal openen vervolg
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Normaal openen vervolg

1. Kies referentiesysteem WGS 84 / 
Pseudo Mercator, epsg 3857

a. Eerste keer zet 3857 in filter
2. Klik op OK
3. Data succesvol opgehaald, joepie;)

Tip:

Sla dit op als een project. de volgende keer 
open je het project en gaat dit allemaal 
automatisch.
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Quickscan Houtkanten en biomassaberekening.

Zelfde procedure en WFS als de basislaag 
laag:

● Bio_QuickScan

                     

http://www.diplalogin.eu/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.data.resource.ResourceConfigurationPage&name=Bio_QuickScan&wsName=DIPLA_extern


● Tips
○ Gebruik de laag layout of projectdeel voor atlasgeneratie.
○ Gebruik de filter voor een atlas voor een bepaald jaar.
○ Met de link van pprognose kan je ze allemaal openen.
○ sla alles op als een project van qgis zodat alles daarna automatische kan openen.
○ je kan alle lagen apart opslaan als shape in qgis.
○ je kan de tabel kopiëren naar exell.

● Meer info
○ Zoek via google op WFS en Qgis.
○ Voorbeeld handleiding qgis :http://docs.qgis.org/2.2/nl/docs/training_manual/online_resources/wfs.html
○ Voorbeeld Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jalIXAPax3U

                     

http://docs.qgis.org/2.2/nl/docs/training_manual/online_resources/wfs.html
https://www.youtube.com/watch?v=jalIXAPax3U

