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Hoe de geologische data te 
vinden?
https://www.dov.vlaanderen.be, de website

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


Hoe de geologische data te 
vinden?
https://www.dov.vlaanderen.be , de Verkenner

Boringen

Grondmonsters

Boorgatmetingen

Beschrijvingen 

Interpretaties

…

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


Hoe de geologische data te 
vinden?

Geologische 

kaarten en 

modellen



Geologie - boringen

Klikken op laag = toevoegen



Geologie - boringen

Nieuw:

- Legende

- Labels met boornummers

- Zoeken in namen met eenvoudige zoekbalk

- Geavanceerd zoeken op attributen



Geologie - boringen

Boornummer ingeven in zoekbalk = onmiddellijk 

zoeken



Voorbeeld geavanceerd zoeken op attributen: Zoeken op 

boringen met bepaalde types beschrijvingen en 

interpretaties, in combinatie met de diepte - in het huidige 

kaartbeeld, in Vlaanderen, in getekend gebied of in 

kaartobject

Geologie - boringen



Geologie - algemeen

Aantal zoekresultaten kan groot zijn, aantal resultaten 

kan uitgebreid worden



Geologie - boringen

Boorrapport is quasi niet veranderd



Geologie - boorgatmetingen

Kaartlaag ‘Boorgatmetingen’, in combinatie met de 

boringen



Geologie - boorgatmetingen



Geologie - ondergrondkaarten

Quartairgeologische kaarten 1/200.000 - 1/50.000

Tertiairgeologische kaart 1/50.000

Krijtkaarten

Geologische profielenkaarten

Breuken 

…



Geologie – combinatie met 
andere kaartlagen

Onderzoek samenhang tussen de thema’s: Spelen 

met transparantie van lagen, hier Bodemtypes en de 

Quartair Geologische kaart 



Geologie – combinatie met 
andere (externe) kaartlagen

Toevoegen van externe kaarten: WMS-linken kopiëren, 

plakken en kiezen! Bijvoorbeeld Waalse geologische kaart

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_S

OL/CARTE_GEOLOGIQUE_SIMPLE/MapServer/WMSServe

r

http://geoservices.wallonie.be/arcgis/services/SOL_SOUS_SOL/CARTE_GEOLOGIQUE_SIMPLE/MapServer/WMSServer


WMS-linken kopiëren, plakken en kiezen vanop  

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services.html.

Bijvoorbeeld H3O-Roerdalslenk project:

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/h3o/wms?

Geologie – combinatie met 
andere DOV-kaartlagen

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services.html
https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/h3o/wms


Geologie – kaartbeeld delen met 
anderen

Bookmark URL = huidig kaartbeeld opslaan. Als favoriet 

opslaan, of als URL kopiëren in een mail of document en 

doorsturen



Wat is het Geologisch 3D Model 
(G3D)?

Een geologische voorstelling van 
de Vlaamse ondergrond. 

Opeenstapeling van lagen, die we 
qua lithologie herkennen en in de 
juiste volgorde op en naast elkaar 
plaatsen.

Formele geologische 
lithostratigrafische eenheden

Een representatief beeld van de 
ondergrond met de beste 
geologische kennis van het 
moment

Verklaring voor lokale metingen 
en proeven op regionale schaal



Geologisch 3D model, 2013 
(G3Dv2)De Vlaamse ondergrond in 37 eenheden

Uitgevoerd door VITO, referentietaak VLAKO 

Gepubliceerd op Databank Ondergrond Vlaanderen, 
DOV

DOV-Verkenner, https://www.dov.vlaanderen.be

3D Subsurface Viewer

Download als zip of service

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


G3D in DOV Verkenner



G3D in 3D Subsurface Viewer op 
DOV

Bekijken van 3D modellen (G3Dv2 en H3O-De 

Roerdalslenk) zelf profielen maken, modelboring 

zetten, 3D beeld manipuleren



https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/themaviewergeologie3D.ht

ml

Beelden gemaakt met de 3D Subsurface Viewer 

G3D in 3D Subsurface Viewer op 
DOV



Delfstoffenverkenner: het 
leemmodel
https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/2delfstoffenmodel_leem.html

Randvoorwaarden instellen = diktekaart op maat



Delfstoffenverkenner: het 
leemmodel

Zelf modelboring zetten, Profielen maken, of volumes

berekenen



Delfstoffenverkenner: het 
leemmodel

De gehele DOV-catalogus is beschikbaar
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