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in DOV



Data aanleveren aan DOV



- Grondwatermeetnetten VMM
▪ Manuele peilmetingen
▪ Project voor sensordata is lopende
▪ Grondwatermonsters + kwaliteitsanalyses

Hoe komt grondwaterdata binnen



Grondwatermeetnetten: primair 
meetnet
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Ongeveer 830 filters, waarvan 370 freatische

Maandelijkse (manuele) peilmetingen

1x per jaar kwaliteitsbepaling



Grondwatermeetnetten: freatisch 
meetnet

6

Ongeveer 5000 filters (2100 multilevelputten)

Alleen in freatische aquifers

2x per jaar kwaliteitsbepaling en peilmeting

Pesticidenmetingen op selectie van filters (enkele 100-den)



project 
grondwater 
sensordata



- Grondwatermeetnetten VMM
▪ Manuele peilmetingen
▪ Grondwatermonsters + kwaliteitsanalyses
▪ Project voor sensordata is lopende

▪ Grondwatermeetnetten andere partners
▪ INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
▪ Afspraken met lokale besturen (gemeenten, 

provincies, …)
▪ Meetnet van Geotechniek
▪ Meetnet van privé-bedrijven
▪ … 

Hoe komt grondwaterdata binnen





▪ Grondwatervergunningen
▪ Verwerking vanuit omgevingsloket

(vergunningsinfo + putten/filters)

▪ > 30.000m³/j of in bijz. vwdn van vergunning → IMJV-
rapporteren
▪ Peilmetingen
▪ Onttrokken volumes
▪ Kwaliteitsanalyses

Hoe komt grondwaterdata binnen



Aantal vergunningen?

11

Eind 2012: ca. 23.300
Eind 2019: ca. 18.300
Ca. 87% land- en tuinbouw



https://www.dov.vlaanderen.be/
verkenner

https://www.dov.vlaanderen.be/verkenner


▪ Al deze data is bevraagbaar via 

▪ DOV-verkenner 
▪ Export in zip-file
▪ Export in xml
(met alle metingen er 
aan)

▪ pyDOV



▪ Data kan beveiligd worden op 3 niveau’s

▪ Publiek 
▪ Voor-partners
▪ Intern

▪ Inloggen via e-ID en profielen om de rechten toe te kennen



eDOV –
aanlevering data 
door erkende 
boorbedrijven
Voorbeeld uit de praktijk



▪ Verplichte erkenning voor alle boorwerkzaamheden in Vlaanderen

▪ Selchts enkele uitzonderingen (i.k.v. bodemdecreet, 
funderingsboringen, drainages, handboringen, horizontale boringen)

▪ Zowel voor grote machines als voor bvb lansen met 
spoelpomp

▪ Rapporteringsverplicht verbonden

▪ Voorafmelding van de werken (min. 2 dagen vooraf)
▪ Rapporteren van de boorwerkzaamheden (binnen 2 maand) 

→ Alles via e-DOV meldpunt boringen
meer info: https://www.dov.vlaanderen.be/page/e-dov-meldpunt-boringen

Erkenning van boorbedrijven in 
Vlaanderen – korte introductie

https://www.dov.vlaanderen.be/page/e-dov-meldpunt-boringen




Rapporteren kan via: 

• Webapplicatie  of   Xml import

DOV-portaal en inloggen



Voorafmelding van 
boorwerkzaamheden

Is er een 
vergunning/aktename
aanwezig? 

Automatisch bepaald 
o.b.v. locatie in kaart



Referentiedata naar 
vergunning

Contactgegevens voor 
handhaving op terrein



Aanleveren boringen



Webapplicatie om nieuwe boring aan te leveren



Lithologische beschrijving van de ondergrond



Aanleveren putinformatie - wizard



Aanleveren putinformatie - wizard



Aanleveren putinformatie - wizard



▪ Opbouw datakwaliteitsframework : 
opmaken KPI’s rond kwaliteit lithologische 
beschrijving en individueel rapport

Inzet op sensibilisering en compliance 
promotion



Aanleveren putinformatie:  WIN - WIN

▪ overheid
▪ Vlaanderen krijgt meer data ter beschikking
▪ Input voor karteringen/modelleringen
▪ Betere mogelijkheid tot toezicht / handhaving
▪ Inzetten op kwaliteitsvolle aanlevering → ook betere 

brondata voor sector
▪ Organisatie van de sector (beroepsvereniging)

▪ boorsector
▪ Grote bron van info voor vooronderzoek

vb. Virtuele boring, loket klasse van een grondwaterwinning, 
contour van vergunningen, themaloket bemalingen, …

▪ Nieuwe ontwikkelingen worden afgetoetst met sector
vb. beheer van hun 
boormeesters, opvullen putten,  
aanpassingen aan putfiches, 
definities en codetabellen, …

▪ Digitaal archief / boorstaat
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