Geachte heer, mevrouw,
In de loop van de maand mei zijn er bij DOV heel wat nieuwigheden gepubliceerd en daarvan willen
wij u graag informeren.
Sinds 7 mei 2008 is de Quartairkaart op schaal 1/200.000, zoals opgemaakt door Frieda Bogemans
(VUB, in opdracht van het toenmalige ANRE) in 2005, gebiedsdekkend voor Vlaanderen te
consulteren op DOV. Als u volgende link aanklikt of kopieert en plakt in een browser, opent de DOVViewer met de bijhorende kaart: Quartairkaart 1/200.000
U vindt de kaart in het blok 'Ondergrondkaarten' onder de titel Quartair. Daarnaast kan u op de pagina
http://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/2quartair.html alle informatie vinden omtrent deze kartering,
evenals de digitale bestanden downloaden zoals legende, kleurcodes, shapes, toelichtingenboekje
e.d. Het is dus de eerste kaart die via DOV als zip-bestand te downloaden is voor gebruik in GISsoftware. Een primeur voor DOV!!!
Toelichtingen over DOV en deze nieuwe kaart maken deel uit van het programma van de studiedag
van VITO, in samenwerking met departement LNE, 'Toegepaste geologische kartering in Vlaanderen
en op het continentaal plat: nieuwe toepassingen en digitale technieken', http://www.vito.be
Verder kunt u voortaan bij het thema Grondwater een overzichtstabel consulteren van de
waterwingebieden en beschermingszones per gemeente in Vlaanderen. Via de link op de naam van
de winning wordt u via de geografische zoekfunctie rechtstreeks naar het passende venster voor de
afgebakende zones rond de winning doorgelinkt en wordt deze laag ineens zichtbaar en actief
gemaakt .
Wij wensen u ook erop te wijzen dat de documentatie met betrekking tot het uniform
uitwisselingsformaat voor de aanlevering van boorgegevens sinds 6 mei 2008 werd aangevuld met
een handleiding voor de conversietool. De conversietool en de handleiding horende bij het Worddocument werden ook uitgebreid. Deze documenten kunnen geraadpleegd worden in de rubriek
gebruikte standaarden.
Recent is het ook mogelijk om via de geoloketten van AGIV door te linken naar de DOV-toepassing,
met behoud van extent! U hoeft dus niet opnieuw in te zoomen op uw interessegebied bij
overschakelen van AGIV naar DOV, maar kunt gewoon verder werken mét behoud van het
afgebakende interessegebied.
Tot slot willen wij u er aan herinneren dat u tot 1 juni 2008 kan deelnemen aan het
klantentevredenheidsonderzoek van DOV. In de loop van vorige week heeft u in verband hiermee een
mail ontvangen van Significant. Via de link in deze mail kan u deelnemen aan het onderzoek. Indien u
deze mail niet meer ter beschikking hebt of geen mail van Significant hebt ontvangen, kan u via
volgende link uw mening geven over DOV en zo één van de drie bonnen van Vlaanderen
Vakantieland (ter waarde van 75 euro) winnen!!
Indien u liever geen mails meer ontvangt van DOV gelieve dit te melden via mail aan
dov@vlaanderen.be
Met vriendelijke groeten,
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)
http://dov.vlaanderen.be
tel : 09/240.75.93
dov@vlaanderen.be

