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Vraag: welke grondsoort vind ik in mijn achtertuin? 
 

De meeste boringen in DOV worden geologisch beschreven. De boorbeschrijvingen 
zijn terug te vinden in het boorrapport bij de lithologische beschrijving. Deze 
beschrijving geeft in functie van de diepte een overzicht van de grondsoort die u kan 
verwachten. 
 
De meeste boringen in DOV worden ook geologisch geïnterpreteerd. Aan de hand 
van de geologische interpretaties en inzichten wordt Vlaanderen geologisch 
gekarteerd. De verschillende geologische kaarten geven u ook een beeld van de te 
verwachten grondsoort(en) op een bepaalde locatie in functie van de diepte. 
 
De textuurklasse van de eerste 125 cm van de bodem kan ook via de bodemkaart 
(1:20.000) geraadpleegd worden. Als u op een polygoon van deze bodemkaart klikt, 
dan opent een resultatenvenster met het bodemtype. Door op dit blauwe bodemtype 
te klikken opent zich de pop-up ‘toelichtingsfiche’ waar de textuurklasse duidelijk 
wordt weergegeven. 

 

1. Navigeren naar het interessegebied 

 
• Begin een adres (of een gemeente) in te tikken en klik vervolgens op de correcte 

suggestie: 
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• Je kan ook XY-coördinaten ingeven, waar dan naartoe gezoomd wordt. 

 

• Je kunt ook gewoon de knop  gebruiken om in te zoomen op een bepaald 
gebied.  

 

• Klikken op de wereldbol in het midden van deze knop zorgt ervoor dat je 
terug heel Vlaanderen in je kaartbeeld krijgt. 

 

2. De grondsoort opzoeken m.b.v. boringen. 
 

• Activeer de laag “boringen”. Klik eerst op “Kaartlagen kiezen”. Je vindt de laag 
‘boringen’ onder het tabblad “Kaarten”, item “Grondonderzoek”, en vervolgens 
“Proeven en metingen”. Vink deze laag aan. 

 

 
 

Als resultaat zie je groene cirkels op je kaart verschijnen. Misschien is het wel 
nodig om een beetje uit te zoomen om een aantal van deze symbooltjes in beeld 
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te krijgen. Let wel op! Als je verder uitzoomt dan 1/50.000, zijn ze niet meer 
zichtbaar.  
Als je nog niet voldoende hebt ingezoomd, zal je dus wat verder in detail moeten 
gaan. 

 
 

• Als je de gegevens van een (aantal) boring(en) wil bekijken, kun je gebruik maken 

van de polygoon zoek mode.   
Merk op hoe de groene cirkels van kleur veranderen wanneer ze aangeduid of 
geselecteerd zijn.  
 

• Je kunt ze ook één voor één selecteren door gebruik te maken van de knop “punt 

zoek mode”  of door te klikken op een punt terwijl de “informatie” knop 

geactiveerd is  (dit is default zo). 
 

 
 
Het informatiepaneel onder de kaart geeft je informatie over de punten die je 
aangeduid of geselecteerd hebt. Indien je dit wenst, kun je deze gegevens na 
selectie gaan downloaden in csv-formaat (je kunt ze dan gebruiken in Excel). 
 
Je kan nu klikken op de “rapport” hyperlinks.  
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Als je klikt op zo’n hyperlink, wordt er een boorrapport geopend in pdf-formaat.  

 
 

3. De opeenvolging van de verschillende geologische lagen 
 
De virtuele boring vertelt je, op basis van het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoe dik de verschillende geologische pakketten zijn 
op een willekeurige locatie in Vlaanderen. Van elk pakket krijg je de naam, de dikte, de 
diepte, het tijdstip waarop de laag gevormd werd en het materiaal waaruit het 
voornamelijk opgebouwd is. De link naar meer wetenschappelijke informatie is ook 
beschikbaar. 
 

• Activeer de knop ‘Virtuele boring’: 
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• Klik op een willekeurige plaats op de kaart: 
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4. Grondsoort via de textuurklasse van de Bodemkaart (1:20.000) 
 

Ga naar de kaarten van thema bodem op de DOV-website 
(https://www.dov.vlaanderen.be) 
  

 
 
Klik op de kaartafbeelding van de Bodemkaart (1:20.000) en klik op de legende van de 
toegevoegde kaartlagen in de geopende DOV-verkenner. Zo bekom je onderstaand 
kaartbeeld: 

  
 
Zoom nu naar ‘Technologiepark-Zwijnaarde’, Gent en voeg ter informatie de 
boringenkaartlaag toe. De polygonen van de bodemkaart zijn gelabeld met het 
bodemtype. De textuurklasse is gelijk aan de eerste hoofdletter van dit bodemtype. 
Indien je meer uitleg wilt over de letter die de textuurklasse aanduidt dan kan je verdere 
info opvragen via de i-knop. 
 
Indien je met de info-knop (i-knop) op een locatie klikt, krijg je informatie van de 
zichtbare kaartlagen voor de gekozen locatie. Scrol naar beneden om alle informatie van 
alle verschillende kaartlagen te zien. 
 

https://www.dov.vlaanderen.be/
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Door op het blauwe bodemtype in dit resultatenvenster te klikken verschijnt de pop-up 
‘Toelichting bodemtype’. Bovenaan in deze pop-up ‘vind je de textuurklasse. Deze is op 
de locatie van bovenstaande boringen ‘S = lemig zand’.  
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5. Geologische dwarsprofielen 

• Indien je geïnteresseerd bent in de geologische opbouw van Vlaanderen, is het 
eveneens interessant om de geologische dwarsprofielen te bekijken.  
Deze vind je terug onder het tabblad “Kaarten” → Geologie → Profielen → 
Geologische Dwarsprofielen. 
Wanneer je ze aanvinkt, krijg je het volgende beeld: 

 
 

• Door middel van de informatieknop kun je één van deze profielen selecteren. In 
de resultaten van de doorprik die je in het informatiepaneel krijgt, kun je klikken 
op de hyperlinks, waarna je een beeld van de lagenopbouw krijgt. Een voorbeeld: 

•            
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Stel: ik ben bouwheer van een nieuwbouwwoning en mijn 
aannemer eist dat er sonderingen worden uitgevoerd. Kan 

ik de nodige informatie vinden op de DOV website? 
 

Traditioneel wordt de informatie verkregen uit een sondering in eerste instantie 
gebruikt om de lagenopbouw van de ondergrond te onderkennen en om 
grondkarakteristieken af te leiden ten behoeve van diverse geotechnische 
berekeningen. Klassiek hierbij is de berekening van het draagvermogen van een 
grond. Voor éénieder die denkt aan het bouwen van een huis is het belangrijk de 
gesteldheid van de ondergrond op zijn perceel te kennen. Bouwen begint immers bij 
een stevige basis waarop uw huis is gefundeerd. Een goede fundering is cruciaal 
anders zou uw woning verzakken, met alle gevolgen van dien. In DOV kan u gericht 
zoeken naar sonderingen en boringen die in de nabijheid van uw perceel zijn 
uitgevoerd en die u een idee geven over de grondsoort in "uw achtertuin".  
DOV is het medium bij uitstek voor een eerste verkenning... Het is wel belangrijk dat 
de gegevens uit DOV door een specialist ter zake beoordeeld worden. De cruciale 
vraag hierbij is of de gegevens uit DOV representatief zijn voor het desbetreffende 
perceel. Het is nodig deze gegevens steeds te controleren door bijkomende proeven 
uit te voeren op het bouwperceel zelf: de grondgesteldheid kan immers plaatselijk 
anders zijn door het voorkomen van gedempte grachten, grondaanvulling of gewoon 
door de heterogeniteit van de grondlagenopbouw.. En, als u de totaalkost van een 
nieuwbouwwoning voor ogen houdt, dan is de kost voor het uitvoeren van 1 of 
meerdere sonderingen op het perceel minimaal. 

 

6. Navigeren naar het interessegebied 

 
• Vul in het zoekvenster een adres (of een gemeente) in en klik vervolgens op de 

juiste adressuggestie: 
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7. Informatie opzoeken aangaande de sonderingen 

 
• Activeer de laag “sonderingen”. Klik eerst op “Kaartlagen kiezen”. Je vindt de laag 

‘sonderingen’ onder het tabblad “Kaarten”, item “Grondonderzoek”, en vervolgens 
“Proeven en metingen”. Vink deze laag aan. 

  
 
Als resultaat zie je oranje cirkels op je kaart verschijnen. Misschien is het wel nodig om 
een beetje uit te zoomen om een aantal van deze symbooltjes in beeld te krijgen. Let wel 
op! Als je verder uitzoomt dan 1/50.000, zijn ze niet meer zichtbaar.  
Als je niet voldoende bent ingezoomd, zal je dus wat verder in detail moeten gaan. 
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• Als je de gegevens van een (aantal) sondering(en) wil bekijken, kan je enkele van 

de meetpunten selecteren gebruik makend van de polygoon zoek mode.   
Merk op hoe de oranje cirkels van kleur veranderen wanneer ze aangeduid of 
geselecteerd zijn.  

• Je kunt ze ook één voor één aanduiden door gebruik te maken van de knop “punt 

zoek mode”  of door te klikken op een punt terwijl de “informatie” knop 

geactiveerd is  (dit is default zo). 
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Het informatiepaneel onder de kaart geeft je informatie over de punten die je 
aangeduid hebt. Indien je dit wenst, kun je deze gegevens eerst selecteren (kleur 
verandert!) en vervolgens downloaden in csv-formaat. 
 
Als je helemaal naar rechts scrolt in dit informatiepaneel, krijg je een aantal 
hyperlinks te zien waar je op kunt klikken. Zie hieronder: 
 

 
 

• Als je klikt op een “weerstandsdiagram”, wordt er een weerstandsdiagram 
gevisualiseerd in pdf-formaat. Klik je op “Meetreeks rapport” dan worden de 
meetgegevens, die overeenstemmen met dit weerstandsdiagram, op je scherm 
weergegeven. 

 
 
 
 

8. Geologische kaarten 

 

• Indien je geïnteresseerd bent in de geologische opbouw van Vlaanderen, is het 
eveneens interessant om de geologische kaarten te bekijken.  
Deze vind je terug onder het tabblad “Kaarten” → Geologie → verschillende 
kaarten in functie van de verschillende Geologische tijden. 
Wanneer je ze aanvinkt, krijg je het volgende beeld: 
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• Door middel van de informatieknop kun je deze kaarten bevragen. In de 
resultaten van de doorprik die je in het informatiepaneel krijgt, zie je de 
resultaten van je bevraging. 
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Vraag: Hoe kan ik de grondwaterstand op een bepaald punt 
bepalen? 

 

Om de grondwaterstand op een bepaalde locatie te kennen, kan de DOV-website een 
eerste indicatie geven. De precieze toestand vraagt echter steeds verder onderzoek. 
De grondwatertafel kan immers door tal van factoren worden beïnvloed. Zo hebben 
naburige grondwaterwinningen, klimatologische omstandigheden, ondergrondse 
werken en constructies, oppervlaktewater uit de omgeving,... effect op het 
grondwaterniveau.  
 
Op de homepage van DOV is een handleiding te vinden waarin stap voor stap wordt 
uitgelegd hoe je (grondwater)gegevens kunt opzoeken op DOV. 

 

9. Navigeren naar het interessegebied 

 

• Begin een adres (of een gemeente) in te tikken en klik vervolgens op de juist 
suggestie: 

 
 

1. Activeer de laag “grondwatermeetnet”. Klik eerste op “Kaartlagen kiezen”. Je vindt 
de laag onder het tabblad “Kaarten”, item “Grondwateronderzoek”. Vink deze laag 
aan. 

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/pdf/Handleiding%20opzoeken%20grondwatergegevens.pdf
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Als resultaat zie je vierkantjes op je kaart verschijnen. Misschien is het wel nodig om een 
beetje uit te zoomen om een aantal van deze symbooltjes in beeld te krijgen. Let wel op! 
Als je verder uitzoomt dan 1/50.000, zijn ze niet meer zichtbaar.  
 

 
 
 
Voor de grondwaterstanden van de meetnetten moet je ook steeds in de gaten houden 
over welke aquifer (watervoerende laag) het gaat. Wil je de diepte weten van het 
grondwater in de bovenste watervoerende laag, dan kan je best kijken naar de bovenste 
filter (deze met het laagste nummer) uit het freatische meetnet (meetnet 8), deze is 
steeds net onder de grondwatertafel geplaatst. Meer informatie over de meetnetten 
staat op deze link: https://www.dov.vlaanderen.be/page/grondwatermeetnet 
 
Bij putten van meetnet 8 – het freatische meetnet worden bij elke analysecampagne 
naast stalen voor de bepaling van de grondwaterkwaliteit ook de peilen opgenomen. De 
peilputten van dit meetnet zijn vooral geschikt om, zoals de naam het al aangeeft, meer 
te weten te komen over het ondiepe grondwater. Gemiddeld twee maal per jaar wordt 
van deze filters een staal genomen waarop een analyse wordt uitgevoerd. 
 

2. We willen dus graag een put die behoort tot meetnet 8 – het freatische meetnet: 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/grondwatermeetnet
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3. Klik op “geavanceerd”  

 
 

4. Zoek in de datalaag “Grondwatermeetnetten” naar het meetnet 8: 

 
 

5. Zoeken kan in heel Vlaanderen, in het huidige kaartbeeld, in een getekend 
gebied,… 

 
Merk op hoe de vierkantjes van kleur veranderen wanneer ze aangeduid of 
geselecteerd zijn. Het informatiepaneel onder de kaart geeft je informatie over de 
punten.  
 
Helemaal vooraan in de zoekresultaten, krijg je een aantal hyperlinks te zien waar 
je op kunt klikken. Zie hieronder. 
 

 
 
- Onder GW-ID en filternr kan je de putfiche of filterfiche van die locatie 

openen. Zo krijg je alle details van dit meetpunt.  
In de fiches kan je ook verder klikken naar grafieken, rapporten, …  
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Je kunt bij de filter ook klikken op het tabblad ‘peilmetingen’. Dit geeft een 
tabel met de meetgegevens. Merk op dat er een verschil is tussen “Diepte 
onder referentiepunt (m)” (hoe diep zit het grondwater onder het lokale 
oppervlak?) en “diepte tov TAW (mTAW)” (hierbij zijn de metingen uitgedrukt 
in mTAW = Tweede Algemene Waterpassing, het Belgische referentiepeil. Dit 
komt overeen met het Laagste Laagwaterpeil bij Springtij in Oostende).  
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- Bij de hyperlink filtergrafiek en putgrafiek kom je op een dynamische grafiek.  

Je kan zelf de periode aanduiden waarvan je peilmetingen wil zien.  
Of je kan kiezen wat er op de Y-as moet uitgetekend worden  
Bijvoorbeeld links de peilmetingen, rechts een geanalyseerde parameter (bv. 
nitraat). 

 
 

- Bij de hyperlinken stijghoogte en analyse krijg je een pdf-rapport met de 
gemeten waarden.  

 
LET OP: Bij het vergelijken van de grondwatertafel in een meetpunt met jouw locatie 
moet je ook steeds rekening houden met de lokale topografie (het reliëf).  
Je moet de grondwaterstand in de peilput van meetnet 8 corrigeren ten opzichte van 
het reliëf op jouw locatie.  
Als de peilput in een dal gelegen is en jouw locatie is op een heuvel gelegen, zal de 
grondwaterstand dieper zijn dan in de peilput.  
 
Om het mogelijke effect van het lokale reliëf te evalueren kun je enerzijds een doorprik 
doen op de exacte locatie van jouw interesse. Je krijgt dan de XY-coördinaten (in 
Lambert72), de z-waarde van het maaiveld volgens DHM (versie2) en het dichtst bij 
gelegen adres.  

 
 
Daarnaast kan je ook gebruik maken van het Digitaal Hoogtemodel dat ook beschikbaar 
is in de applicatie. Je vindt deze laag bij de Referentielagen, item “Hoogtemodel”. 
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Zo krijg je een overzichtsbeeld en kan je zien of je locatie in een dal, op een heuvel, … 
gelegen is.  
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LET OP: Het grondwaterpeil is steeds een eerste indicatie (het is een variabele parameter).  
De sonderingsrapporten en sommige van de boorrapporten geven ook aan op welke 
diepte het grondwater waargenomen werd. 
 
Om te weten op welke diepte er voldoende water aanwezig zou zijn voor een 
waterwinning, kun je ook de laag van de “huidige grondwatervergunningen” bekijken. Zo 
heb je een indicatie van waar (welke diepte) er theoretisch gezien voldoende water zou 
moeten aanwezig zijn. 
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OEFENING: Informatie over de grondwatervergunningen 
opzoeken 

 
1. Start je webbrowser op (Mozilla Firefox, Google Chrome,…) 
 
2. Start de “DOV Verkenner” 

 
Dit is de URL: https://www.dov.vlaanderen.be/. Klik op “verkenner”. 
(Broncode: 

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage) 
 
Als je al in de applicatie aan het werken was, zoom dan uit zodat je heel Vlaanderen 

op de kaart krijgt. Daarvoor gebruik je deze knop:  
 

3. Laat ons ook enkele referentielagen toevoegen om ons kaartbeeld te creëren. Kies 
het tabblad “Kaartlagen kiezen”. Voeg de topografische kaart “Top 100 kleur 
(2008) (NGI)”  toe (onder “Referentielagen – Topografie”) en de laag 
“Grondwatervergunningen (huidige)” (onder “Kaarten - Vergunningen”).  
 

 
 

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage


23 

 

 
 

4. Kies nu “Kaartbeeld instellen”.  
Nieuw toegevoegde kaartlagen worden standaard boven de reeds actieve 
kaartlagen geplaatst. Dit betekent dat andere kaartlagen kunnen verborgen 
worden onder de nieuw toegevoegde kaartlagen. Je kan de volgorde van de 
kaartlagen en hun transparantie aanpassen om de zichtbaarheid van de 
kaartlagen te verbeteren.  
 
Om de volgorde van de kaartlagen te wijzigen, kan je een kaartlaag hoger of 
lager in de stapel met kaartlagen plaatsen. Hiervoor plaats je de cursor in de 
lichtgrijze zone links van de naam van de kaartlaag en je versleept de kaartlaag 
één of meerdere niveaus omhoog of omlaag. 
 

 
 
Als het wijzigen van de volgorde van de kaartlagen niet volstaat om alle 
informatie zichtbaar te maken op de kaart, dan kan het ook helpen om de 
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transparantie van bepaalde lagen aan te passen. Door op de knop ‘opties’ 
voor een laag te klikken, krijg je een schuifregelaar om de transparantie van de 
kaartlaag te wijzigen. 
 

 
5. Zoom in op de kaart, gebruik makend van de schaalbalk die zich aan de 

linkerkant bevindt. Zoom in tot schaal 1:35000 (de schaal is links onderaan 
aangegeven). 
 

6. De grondwatervergunningen verschijnen op de kaart als rode cirkeltjes met een 
rood kruis erin. 
 

 
 

7. Kies voor de veelhoektool en teken een rechthoek rond een aantal van deze 
symbooltjes. Merk op dat je deze rechthoek kunt wijzigen in een veelhoek van een 
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andere vorm. Hiertoe sleep je de hoekpunten naar een andere positie of je creëert 
bijkomende hoekpunten door de klikken op de lijnstukken tussen de hoekpunten.  
 

 
 
Bekijk het venster met de zoekresultaten dat onderaan verschijnt.  

 
 

Heel wat informatie aangaande de huidige grondwatervergunningen wordt 
gegeven in deze tabel: 

• Welke aquifer? 

• Welk grondwaterlichaam? Welk grondwatersysteem? 
• Op welke diepte wordt het water onttrokken?  

• Volume water dat per dag/per jaar onttrokken mag worden 
• …  

 
Merk op dat je deze gegevens kan selecteren en vervolgens via “Acties” kan 
downloaden als Excel, csv, html of Word. 
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Vraag: Foutje in DOV? 
+  Werken met externe services 

 

Eén van de vele mailtje aan dov@vlaanderen.be   
, 

Beste, 
 
Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik u de boringen die in het kanaal 
liggen. De vraag hierbij is hoe het komt dat het waterpeil lager is dan de 
aanzetdiepte van de boring. Ik had eerder verwacht dat het waterpeil hoger zou zijn 
dan de aanzetdiepte van de boring omdat de boring in het kanaal is gebeurd. Graag 
had ik dan ook geweten hoe deze boring is gebeurd en op welke diepte de boring 
dan echt is gestart? 
 
Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Antwoord: 
De door u opgegeven boringen GEO-68/345-b1 tot b5 zijn correct ingetekend en ingegeven in 
DOV. Echter, deze boringen zijn uitgevoerd in 1968  en lagen in die periode niet in het 
huidige kanaal. Dit is te zien in de screenshots hieronder, dit komt overeenkomt met het 
liggingsplan in het dossier. Het is dus mogelijk dat deze boringen niet meer relevant zijn 
voor uw project. 

 

Ligging van de 5 boringen: 

 
• Activeer de laag “boringen”. Dit kan op twee manieren. 1) Klik eerst op 

“Kaartlagen kiezen”. Je vindt de laag ‘boringen’ onder het tabblad “Kaarten”, item 
“Grondonderzoek”, en vervolgens “Proeven en metingen”. Vink deze laag aan. OF 
2) Typ boringen in in de zoekbalk. Klik de laag boringen aan in de suggestielijst 
en voeg op deze manier de laag boringen toe aan het kaartbeeld.  

• Zoeken naar data in de zoekbalk is mogelijk als u de exacte naam van de 
datalaag kent. 

• Zoek nu naar de boringen GEO-68/345-b1 tot b5 door GEO-68/345 te typen in de 
zoekbalk: 

mailto:dov@vlaanderen.be


27 

 

 
 
Als resultaat zie je enkele bolletjes op je kaart verschijnen; in de zoekresultatentabel 
verschijnen alle boringen die voldoen aan de vraagstelling in de zoekbalk. Zoom in door 
de boringen te selecteren (manueel of via “Selectie” en “Selecteer alles”) en vervolgens te 
zoomen naar de geselecteerde boringen (via “Actie” en “Zoom naar selectie”).  Merk op 
dat de kleur van de bolletjes verandert (roos na zoeken; rood na selecteren). 
 

 
 
Op basis van de GRB basiskaart en de orthofotomozaiek van Vlaanderen (zomervluchten 
2012) vallen deze boringen in het kanaal. Als we deze boringen echter op kaart zetten 
t.o.v. kaartmateriaal relevant voor de periode waarin de boringen werden uitgevoerd, 
dan zien we volgend beeld: 
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• Voeg historisch kaartmateriaal toe via een externe WMS service. Je neemt 
hiervoor het tabblad “Extern”. Door te klikken op de “i” krijg je de linken naar de 
externe wms-services. Deze kun je dan kopiëren en plakken in het venster.  

• De URL’s naar alle DOV-services vind je terug bij de metadata van de 
verschillende datalagen. 

• In dit voorbeeld zoeken we historisch kaartmateriaal bij geopunt. URL = 
  http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms?  

• Door te linken met de externe WMS-service, krijg je een lijstje van de beschikbare 
kaartlagen.  

• De laag die we nodig hebben is de topografische kaart van Vandermaelen. Door 
deze laag aan te vinken, verschijnt ze in het kaarbeeld. 

 
 

 
  
 
 
  

http://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/histcart/wms
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Vraag: Mijn projectsite ligt in de Hekkebrugstraat in 
Oudenaarde. Welke info kan ik in DOV terugvinden? 
 

Databank Ondergrond Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen het 
Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken. Dit samenwerkingsverband heeft tot doel het 
structureren, beheren en ter beschikking stellen via één loket van alle ondergrond 
gerelateerde gegevens. 
 
Op dit moment beschikt DOV over 985 datalagen binnen de thema’s bodem, 
delfstoffen, geologie, geothermie, geotechniek en grondwater. Welke data voor uw 
project van belang is, is functie van de doelstellingen van uw project. 
 

 

10. Navigeren naar het interessegebied 

• Vul het adres Hekkebrugstraat, Oudenaarde in en klik vervolgens op “ga naar 
adres”: 
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• Bent u geïnteresseerd in de boringen en de sonderingen? Typ boringen in de 

zoekbalk en voeg de laag toe. Typ sonderingen in de zoekbalk en voeg de laag 
toe: 
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• Stel desgewenst de opties voor de laag in: labels kunnen toegevoegd worden, de 
transparantie van een laag kan aangepast worden, … 

 
 
 
 
 

• Bent u geïnteresseerd in de erosiegevoeligheid van uw projectgebied? Typ erosie 
in de zoekbalk en kies de Potentiele erosiekaart per perceel:  
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Consulteer de legende van deze kaartlaag om te zien hoe gevoelig deze locatie is 
voor bodemerosie. Informatie over deze laag vindt u terug in de metadata, door 
te klikken op de link “Open metadata”: 

  

• Bent u geïnteresseerd in grondverschuivingen in uw projectgebied? Typ 
grondverschuivingen in de zoekbalk en kies de relevante kaartlaag: 
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Let op de kaartlagen over grondverschuivingen zijn enkel beschikbaar voor de Vlaamse 
Ardennen, het Pajottenland en het West-Vlaams Heuvelland. 
 
Het risico op aardverschuivingen kan onderzocht worden met de thematische kaart 
‘Gevoeligheid voor grondverschuivingen’.  
 

 
 
De reeds voorgekomen grondverschuivingen vind je in de kaartlaag ‘gekarteerde 
grondverschuivingen’.  
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Door op rapport te klikken, kan een fiche met meer uitleg, kaartmateriaal en foto’s over 
de gekarteerde grondverschuivingen opgevraagd worden.  
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DOV Verkenner Oefeningen 
 
 

Vraag: In Bertem is het cafe op adres Dorpstraat 470 
getroffen door wateroverlast en modderoverlast. Hoe 
kunnen we dit verklaren? Wat wordt er gedaan om de 
erosie te bestrijden? 
 

 Waar? 

Dorpstraat 470, Bertem 

 Wat? 

Modderoverlast afkomstig van naburige velden 
 Hoe kunnen we dit verklaren? 

 

  
 
 

1. Start je webbrowser op (Mozilla Firefox, Google Chrome,…) 
 
2. Start de “DOV Verkenner” 
Dit is de URL: http://dov.vlaanderen.be/ . Klik op “nieuwe verkenner”. 
(Broncode: 

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage) 
 

Als je al in de applicatie aan het werken was, zoom dan uit zodat je heel Vlaanderen 

op de kaart krijgt. Daarvoor gebruik je deze knop:  
 

http://dov.vlaanderen.be/
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner#ModulePage
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3. Om een zicht te krijgen op de erosiegevoeligheid van de gemeente ten opzichte 
van de andere Vlaamse gemeenten, kan je de erosiegevoeligheidskaart van de 
Vlaamse gemeenten consulteren. Typ hiervoor in de zoekbalk bijvoorbeeld 
“erosie”. Er worden meteen een aantal suggesties getoond. Beweeg met de muis 
over de suggesties en klik op 'Erosiegevoeligheid van de Vlaamse Gemeenten' om 
deze toe te voegen aan het kaartbeeld.  

 

 
 
De kaart met bijhorende legende verschijnt nu bij ‘Kaartbeeld instellen’. Versleep 
de GRB-basiskaart selectie naar bovenaan in de lijst met kaartlagen. 

 

 
 
 

4. We kunnen de potentiële bodemerosie echter ook op perceelsniveau bekijken. 
Laten we even inzoomen op de omgeving van de Dorpstraat.  
Typ in de zoekbalk het adres ‘Dorpstraat 470, Bertem’ in. Nu wordt er naar deze 
locatie gezoomd. Gebruik de zoekbalk vervolgens om ook de erosiegegevens op 
perceelsniveau toe te voegen. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van de 
thematische kaart ‘Potentiële bodemerosiekaart per perceel’.  
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Deze kaartlaag wordt vervolgens toegevoegd aan ‘Kaartbeeld instellen’ en je ziet 
na wat uitzoomen volgend beeld:  

Door de ‘GRB-kaartlaag’ hoger te plaatsen, kan je de Dorpstraat beter situeren.  
 

5. Je kan de info van 1 bepaald perceel nu bvb bevragen met de info-knop . Hiermee 
kan je alle informatie van alle zichtbare kaartlagen (aangevinkte kaartlagen) 
opvragen.  
De info-knop staat standaard geactiveerd. Indien dit niet zo is, klik je er eerst op. 

De knop wordt dan donkergrijs en krijgt een geel kader . Klik vervolgens op de 
kaart om info van een bepaalde locatie op te vragen. Waar er geklikt wordt, 
verschijnt een gele marker.  
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6. De afstromingskaart toont de lijnen in het landschap waar het water potentieel 
geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige 
waterlopen. De afstromingskaart van Vlaanderen geeft voor elke pixel van 5m*5m 
weer of er water door de pixel afspoelt en hoe groot (in ha) het gebied is 
vanwaar het water afspoelt (in ha). De afstromingskaart is gebaseerd op het 
Digitaal Hoogtemodel en de Vlaamse Hydrografische Atlas. De inkleuring geeft per 
pixel de grootte van het afstroomgebied naar de pixel weer. Er zijn 2 types 
afstromingskaarten: de blauwe afstromingskaart met enkelvoudige stroomlijnen 
(al het water in het model loopt naar de laagst gelegen omliggende pixel) en de 
fuchsia afstromingskaart met meervoudige stroomlijnen (het water van een pixel 
stroomt naar meerdere lager gelegen omliggende pixels). 
Voeg de afstromingskaart met enkelvoudige stroomlijnen toe. Zo krijg je 
onderstaand beeld: 
 
 sterke afstroming richting Dorpstraat 470, Bertem 
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Welke maatregelen worden er genomen: 
 
Voeg kaartlaag: oplossingsscenario voor erosieknelpunten – knelpunten toe  Bertem 
Hertwinkel is geïdentificeerd als knelpuntgebied. 

 
 
 
Voeg kaartlaag: oplossingsscenario voor erosieknelpunten – lijnmaatregelen toe  
Teken een veelhoek in het gebied. In de zoekresultaten zie je de lijnmaatregelen die 
voorgesteld werden in het erosiebestrijdingsplan van Bertem. 
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Voeg kaartlaag: oplossingsscenario voor erosieknelpunten – puntmaatregelen toe  
Teken een veelhoek in het gebied. In de zoekresultaten zie je de puntmaatregelen die 
voorgesteld werden in het erosiebestrijdingsplan van Bertem. 

 
 
 
 
Voeg de kaartlagen ‘Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken’ en 
‘Afstromingskaart’ toe. De ‘Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken zijn de 
erosiebestrijdingswerken die effectief op het terrein uitgevoerd zijn. 
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Oefening 2: Informatie uit de bodemkaarten 
 
Ga naar de kaarten van thema bodem op de DOV-website 
(https://www.dov.vlaanderen.be) 

 
 
Klik op de kaartafbeelding van de Bodemkaart (1:20.000) en klik op de legende van de 
toegevoegde kaartlagen in de geopende DOV-verkenner. Zo bekom je onderstaand 
kaartbeeld: 

 
 
Indien je met de info-knop (i-knop) op een locatie klikt, krijg je informatie van de 
zichtbare kaartlagen voor de gekozen locatie. Scrol naar beneden om alle informatie 
van alle verschillende kaartlagen te zien. 
 

https://www.dov.vlaanderen.be/
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In dit resultatenvenster van de doorprik kan je verdere informatie opvragen over het 
specifieke bodemtype. Klik op de blauwe lettercode in de kolom ‘Bodemtype’ en er 
verschijnt een pop-up ‘Toelichting bodemtype’.  
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In de pop-up ‘Toelichting bodemtype’ vind je naast de betekenis van de verschillende 
symbolen van het bodemtype eveneens het origineel bodemkaartblad en 
toelichtingsboekje van de analoge bodemkaart in pdf-formaat. Daarnaast vind je 
scans van de oorspronkelijke bodemkaarten op schaal 1:5000. Ook kan je de 
bodemgeschiktheid of de toelichting bij de verschillende bodemtypes, opgesteld door 
Van Ranst en Sys (2000), terugvinden. Tenslotte krijg je een foto en beschrijving van 
een bodemprofiel.  
 
Klik op ‘Meer foto’s’ in de pop-up om meer voorbeeldprofielen van dit bodemtype te 
bekijken: 
 

 
Via deze pop-up ‘variabiliteit van bodemprofielen voor een bepaald bodemtype’ kan 
je verder naar een voorbeeldprofiel naar keuze zoomen in de kaartlaag 
‘Bodemprofielen’. Klik bv. op ‘Ga naar dit profiel’ onder het voorbeeldprofiel in 
Ninove. De kaartlaag ‘bodemprofielen’ wordt automatisch toegevoegd en er wordt 
ingezoomd op het geselecteerde bodemprofiel. 
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Via de blauwe linken ‘Profielbeschrijving’ en ‘Rapport bodemlocatie’ in de 
resultatenvenster voor de doorprik kan je respectievelijk een samenvatting en een 
uitgebreid rapport van dat bodemprofiel openen. In de loop van 2018 zullen ook 
bodemanalyses en bodemobservaties van fysische, chemische en biologische 
bodemparamete 
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OEFENING 3: Externe kaartlagen 
 

Het is ook mogelijk om aan de kaart kaartlagen toe te voegen die afkomstig zijn 
van externe dataleveranciers.  
 
Via het toevoegen van een externe WMS kunnen bv. de bodemsaneringsdossiers 
in de verkenner bekeken worden. Kies het tabblad ‘Extern’ in het menu 
‘Kaartlagen kiezen’.  
 
Als je klikt op de kleine i-knop, wordt een lijst van voor Vlaanderen interessante 
WMS-servers geopend. Druk op de kleine i-knop en kopieer de juiste URL van de 
gewenste WMS (thema bodemverontreiniging). 

 
 
Plak de URL in het tabblad ‘Extern’ en vink de gewenste kaartlagen aan.  
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OEFENING 4: Uitprinten en bookmark genereren 
 

Met de DOV Verkenner kan je ook nog: 
- De kaart die je gecreëerd hebt uitprinten  

   , 

- Een bookmark URL genereren van het kaartbeeld dat je gecreëerd hebt . Dit 
maakt het mogelijk om verder te werken vanaf het punt waar je de vorige keer 
gestopt bent. 

 
- … 

 


