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Wat is DOV?

• Databank Ondergrond Vlaanderen

– https://www.dov.vlaanderen.be

• Samenwerkingsverband tussen

– Departement Omgeving

– Departement Mobiliteit en Openbare Werken

– Vlaamse Milieumaatschappij

• Opgericht in 1996, online sinds 2002

https://www.dov.vlaanderen.be/
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Welke data vind je in DOV?

• Data en informatie m.b.t. ondergrond-gerelateerde thema’s:
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Thema’s

Doorklikken op thema voor een volledig overzicht
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Kaarten

Linken naar thema-verkenners, services…..
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Voor Experts

Linken naar portaal, services, metadata, eDOV, xml-schema, 
handleidingen, vragen…….
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DOV-Verkenner - Praktisch gebruik

“Zoekbalk”

Zoekt simultaan in CRAB, kaartlagen en metadata van DOV
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DOV-Verkenner – navigeren naar adres

Adres suggestie aanklikken = navigeren (zoomen) naar 
adres
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DOV-Verkenner – kaartlagen toevoegen

kaartlaag suggestie aanklikken = kaartlaag toevoegen
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DOV-Verkenner – kaartlagen toevoegen

Kaartlagen kiezen

Gebruik kaartlagen kiezen bij gericht zoeken naar een kaartlaag, naar een referentielaag
of voor het toevoegen van een externe service  Kaartlaag aanvinken = toevoegen
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DOV-Verkenner – tools

Vraag info op over een 
bepaalde positie doorheen 
alle kaartlagen

Virtuele boring

Meet afstand en oppervlak

Navigeer naar XY positie

Zoom uit naar Vlaanderen
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DOV-Verkenner – tools

Zoek op locatie

Zoek binnen veelhoek

Zoek binnen cirkel

Geavanceerd zoeken
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DOV-Verkenner – kaartbeeld instellen
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DOV-Verkenner – doorprik

Bookmark voor gebruik in eigen document of om door te 
geven aan een ander
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DOV-Verkenner – bookmark

Bookmark om kaartbeeld op te slaan of door te geven
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DOV-Verkenner – eenvoudig zoeken

Zoekterm in de zoekbalk daarna “enter” of suggestie aanklikken
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DOV-Verkenner – eenvoudig zoeken

Punt zoektool gebruiken
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DOV-Verkenner – eenvoudig zoeken

Polygoon zoektool gebruiken
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DOV-Verkenner – eenvoudig zoeken

Cirkel zoektool gebruiken
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DOV-Verkenner – geavanceerd zoeken

Bevraag de data met zoekregels
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DOV-Verkenner – geavanceerd zoeken

Aantal zoekresultaten standaard op 100, maar 
aanpasbaar
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DOV-Verkenner – geavanceerd zoeken

Acties op zoekresultaten
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DOV lagen in QGIS



24

DOV lagen in QGIS
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DOV lagen in QGIS

Services – gebruik de data in eigen GIS toepassing
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