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3 jaar eDOV

Terug- en vooruitblik



Zo kan je je beeldscherm maximaal 
benutten om de presentatie zo 
goed mogelijk te kunnen volgen



Programma

10:30 Verwelkoming en inleiding (Marleen Van Damme, DOV coördinator)

10:35 Evaluatie 3 jaar eDOV: 
• de aanpak (Marleen Van Damme, DOV-coördinator).

• globale conclusies en bevindingen per discipline van de erkende boorbedrijven (Veerle 
Vanwesenbeeck, DOV-coördinatieteam).

• Beoordeling van de aangeleverde lithologische beschrijvingen (Jasper Verhaegen, thematisch expert 
Geologie).

11:00 Ervaringen met het eDOV-loket vanuit de praktijk 

(Nadia Paridaen, Putboringen Van Deynse)

11:10 Vragen en antwoorden

Pauze



Programma

11:20 eDOV-loket: 
• wat verandert er m.b.t. de voorafmeldingen en de boringen ? (Berdien De Roo, DOV IT-team)

• hoe kan het aanleveren van putinformatie gebeuren ? (Tinne De Rouck, thematisch expert 
Grondwater)

• welke extra mogelijkheden biedt de nieuwe portaalpagina ? (Chandra Algoe, thematisch expert 
Geotechniek)

• hoe volgen we aanleveringen van de boorbedrijven in de toekomst op ? (Marleen Van Damme, DOV-
coördinator)

11:45 De rol van VMM, Departement Omgeving-Afdeling Handhaving en de lokale besturen als 
toezichthouders. (Ywan De Jonghe, VMM en Jeroen November, Dept. OMG) 

11:55 Grondmonsters bewaren voor de toekomst ! De geotheek in actie. (Katrien De Nil, 
thematisch expert Geologie).

12:00 Vragen en antwoorden

12:10 Afronding (Marleen Van Damme, DOV-coördinator)



Evaluatie 3 jaar eDOV
Aanpak en globale conclusies

Marleen Van Damme
DOV-coördinator



Evaluatie - de aanpak
Focuspunten

Zijn alle boorbedrijven aan boord ?
Hoe verloopt het voorafmelden ?
Hoe verloopt het aanleveren van boringen ?
In welke mate worden de richtlijnen gevolgd ?
Wat is de kwaliteit van de aangeleverde lithologische 
beschrijvingen ?
Hoe kunnen we eDOV gebruiksvriendelijker maken ?

Interactie met de sector
Individuele vragen, suggesties en opmerkingen via mail/tel 
voorbije jaren en n.a.v. de DOV studiedag op 13/12/2019
Tussentijds overleg met de BVBB en VCB



Alle boorbedrijven aan boord ?

Gebruikers aanmaken in WebIDM
Door lokale beheerder van bedrijf
Door applicatiebeheerder DOV
Moet up to date gehouden worden !

eDOV-typering in WebIDM

Prefix in DOV Handleiding beschikbaar

https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be/
https://www.milieuinfo.be/confluence/x/o8olC


Boorbedrijven en gebruikers

Erkende bedrijven

91 erkende bedrijven met prefix 
in DOV
93 erkende bedrijven met 
typering eDOV in WebIDM
voor 1 buitenlandse bedrijf is 
eerst nog registratie in KBO 
vereist

Gebruikers

15 erkende bedrijven hebben nog 
geen gebruiker in WebIDM

8 Belgische bedrijven gaven RNN 
van betrokken werknemer nog 
niet door of kenden de 
gebruikersrechten nog niet zelf 
toe
voor 7 buitenlandse bedrijven 
moet eerst de BIS-registratie van 
buitenlandse werknemers nog 
gebeuren

Handleiding beschikbaar

Betrokken bedrijven werden 
op 30/6 aangeschreven

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


Globale situatie alle reeds erkende boorbedrijven

Cijfers slaan op de 100 bedrijven waarvoor besluit erkenning verleend is
(situatie op 23/09/2020)

Voorafmelding nu enkel verplicht voor vergunningsplichtige activiteiten  
(in 2019 was er tijdelijk uitbreiding van de verplichting naar meldingsplichtige activiteiten)



Hoe verloopt het voorafmelden ?
Bemalingen DOV

Bemalingen in omgevingsloket



Hoe verloopt het aanleveren van boringen ?

Daarnaast deden een aantal boorbedrijven een “nulmelding”



Evaluatie 3 jaar eDOV
Per discipline

Veerle Vanwesenbeeck
DOV-coördinatieteam



Discipline 1 “bemalingen”

Wat wordt verwacht?
1) Boorfiche: (a) ligging - (b) boorstaat - (c) wettelijke 

kader
2) Lithologische beschrijving OF sondeerverslag
3) Detailinfo boorput + gegevens debietmeter 

+ liggingsplan

https://dov.vlaanderen.be/page/richtlijnen-en-korte-check-bemalingen



Discipline 1 “bemalingen”

Wat loopt nog moeilijk?
• Nog heel wat boorbedrijven 

met 0 boringen
• Boorbedrijven vergeten soms 

laatste stap: 'aanleveren' --> boringen 
blijven intern

• Correct ingeven van het wettelijk kader
• Lithologische beschrijving soms 

summier
• Toevoegen liggingsplan en andere 

bijlagen

Maar... eenmaal ermee gestart, blijkt het
vaak eenvoudiger dan gedacht



Discipline 2 “andere grondwaterwinningen”

Wat wordt verwacht?
1) Boorfiche: (a) ligging - (b) boorstaat -

(c) wettelijke kader
2) Lithologische beschrijving
3) Afwerking pompput + gegevens 

debietmeter

https://dov.vlaanderen.be/page/richtlijnen-en-korte-
check-grondwaterwinningen



Discipline 2 “andere grondwaterwinningen”

Wat zijn aandachtspunten?

Nog veel boorbedrijven die nog 
niet gestart zijn met ingave in eDOV
Laatste stap (aanlevering boring) 
wordt vergeten
Bij 'wettelijk kader' verkeerde 
discipline aanduiden
Lithologische beschrijving te 
summier
Niet gebruiken van invulbestanden

(afwerking pomppunt, debietmeter)



Discipline 3 “stabiliteits- en geotechnische boringen”

https://dov.vlaanderen.be/page/richtlijnen-en-korte-check-stabiliteitsboringen-en-
geotechnische-boringen

Wat wordt verwacht?
1) Boorfiche: (a) ligging - (b) boorstaat -

(c) wettelijke kader
2) Lithologische beschrijving (droge boring) OF 

sondeerverslag (spoelboring)

3) Liggingsplan (indien boorfiche geldig is voor meerdere 
boringen)



Discipline 3 “stabiliteits- en geotechnische boringen”

12 erkende boorbedrijven
5 boorbedrijven hiervan hebben 
minstens 1 geotechnische boring 
aangeleverd

1 levert aan via synchronisatie
3 leveren aan via XML-upload

Een aantal boringen al geruime tijd 
geleden ingevoerd maar nog niet 
formeel aangeleverd >> stap 
aanleveren nog uit te voeren
Overwegend gecodeerde lithologie 
bijgevoegd



Discipline 4 “verticale boringen”

Wat wordt verwacht (geothermische boringen)
1) Boorfiche: a) ligging - b) boorstaat – c) wettelijk kader
2) Lithologische beschrijving
3) Afwerking geothermische put + liggingsplan (indien meerdere 

boringen)

https://dov.vlaanderen.be/page/richtlijnen-en-korte-check-geothermische-boringen



Discipline 4 “verticale boringen”

Vaak voorkomende problemen

Geen of onduidelijk liggingsplan

Gebrekkige beschrijving (zeer weinig 
woorden)

Soms conflict tussen doel en 
ingevulde discipline erkenning

Sommige boorbedrijven: wel 
voorafmeldingen, maar geen 
aangeleverde boringen

Sommige boorbedrijven: (groot) 
aantal boringen intern in 
verwerking, maar nog niet 
aangeleverd.



Discipline 5 “andere boringen”

Geen aanlevering volgens de standaard eDOV- workflow tot nu
Bij de reeds uitgevoerde boringen binnen deze discipline zijn meerdere 

boorbedrijven betrokken, is er interactie met opdrachtgever en onze 
eigen diensten

Gesprekken lopende om de informatie volledig te capteren en zo goed 
mogelijk te kunnen ontsluiten



Hoe kunnen we eDOV gebruiksvriendelijker maken?

Evaluatie heeft geleid tot opsomming van verbeterpunten:
Focus op gebruiksgemak
Voorkomen dat fouten kunnen worden gemaakt 
Meer rekening houden met de dagelijkse praktijk van een boorbedrijf

1 ° ontwikkeltraject gestart: herwerking de voorafmeldingsfiche

2° versneld traject afgerond: ten behoeve van het juist capteren van 
de OMV-referentie werd kaartlaag OMV – IIAO beschikbaar gemaakt 
in de verkenner

Beschikbaar sedert 02/09/2020

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&bm=263df2dd-78ad-4fbd-9835-374ea9c04086


Beoordeling lithologische 
beschrijvingen

Jasper Verhaegen
thematisch expert Geologie

Departement Omgeving



Beoordeling lithologische beschrijvingen



Verwachtingen beschrijving en score

Handleiding beschikbaar !

https://www.milieuinfo.be/confluence/x/t8yCC


Voorbeelden 4/10



Voorbeelden 7/10



Voorbeeld 10/10



Boxplots eDOV beschrijvingen



Boxplots eDOV beschrijvingen – score per jaartal



Boxplots eDOV beschrijvingen – score per erkenning



Boxplots eDOV beschrijvingen – score per methode



Boxplots eDOV beschrijvingen – score per uitvoerder



Individuele feedback



Conclusies



Ervaring met het eDOV-loket 
vanuit de praktijk

Nadia Paridaen
Putboringen Van Deynse



eDOV-loket
vanuit de praktijk



Inleiding

▪ Sinds wijziging wetgeving VLAREL 

-> dienen boorbedrijven te beschikken over een 

ERKENNING

https://www.vmm.be/water/grondwater/lijst_erkende-

boorbedrijven_vmm.pdf/view

-> is er een verplichte registratie van uitgevoerde 

boringen in DOV-loket 

▪ Door deze wijziging wetgeving hebben 

bronbemalingsbedrijven zich verenigd in een 

beroepsvereniging BVBB = BeroepsVereniging

BronbemalingsBedrijven.

http://www.confederatiebouw.be/bvbb/

https://www.vmm.be/water/grondwater/lijst_erkende-boorbedrijven_vmm.pdf/view
http://www.confederatiebouw.be/bvbb/


Ervaring gebruik 
informatie DOV -

Verleden

▪ Geen gegevens, daar waar boringen/bemalingen 

uitgevoerd moeten worden zijn geen 

sonderingen/boringen beschikbaar.

▪ Gegevens beperkt

-> historisch karakter van de gegevens, enkel 

mechanische sonderingen met een beperkte 

geotechnische output.

-> diepsonderingen, enkel deze van bestuur 

geotechniek.

-> enkele boorstaten van historische boringen van 

goede kwaliteit boorbeschrijvingen interpretatie naar 

lithologie en relevante diepte.

▪ Helaas vaak boringen/sonderingen te ondiep om 

bruikbaar te zijn in functie van de uit te voeren 

boringen/bemalingen.



Ervaring gebruik 
informatie DOV -

Verleden

▪ Werd vroeger in ons bedrijf enkel vlug gebruikt om te 

kijken of er gegevens beschikbaar waren, om op 

voorhand een beeld te krijgen van de ondergrond. 

Indien geen gegevens werd er uit de eigen ervaring 

een diepte bepaald om een kwalitatieve 

grondwaterwinning op te zetten.

▪ Algemene ervaring uit verleden is eerder 

teleurstellend van gegevens die konden gevonden 

worden in DOV.



Ervaring gebruik 
informatie DOV -

Heden

▪ Sinds verplichte registratie van boringen, is er een grote 

dekking van gegevens (zowel boringen als sonderingen)

▪ Diepsonderingen worden meer uitgevoerd met elektrische 

conus -> waardoor meer relevantere informatie.

▪ Meer gegevens betreffende grondwaterstanden, relatief 

actueel terug te vinden, als ook vergunde waterwinningen en 

sinds kort ook te raadplegen of voor project een 

omgevingsvergunning ingedeelde inrichting is aangevraagd 

(belangrijk bij bemalingen).

▪ Virtuele boring – zeer handige tool, met informatie 

betreffende geologie, hydrogeologie, geotechnische info, 

enz…

Wordt in ons bedrijf dagelijks gebruikt om op te zoeken, hoe 

diep de watervoerende lagen op een bepaald adres liggen. 





Ervaring gebruik 
informatie DOV -

Heden

▪ Opzet website – opdeling in thema’s - kaarten

hier kun je zo goed als alles vinden en “leren” over 

onze job als boorder (zowel wetgeving als informatie 

ondergrond)

o.a. Thema grondwater – themaloket bemalingen

ideaal om uw uit te voeren bronbemaling te screenen, 

om te zien welke risico’s er zijn, en waar rekening mee 

gehouden moet worden. (bodemverontreiniging, 

verzilting, rioleringen, grondwaterwingebieden en 

beschermingszone’s, …)

o.a. Kaarten – Vlarem rubriek 53.8

ideaal om de op te zetten eigen grondwaterwinning op 

voorhand te ontwerpen

https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/bemalingen
https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538


https://www.dov.vlaanderen.be/themasThema grondwater – themaloket bemalingen

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


https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/themas/grondwater

https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/themas/grondwater


https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/bemalingen

https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/bemalingen


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

Nieuw op website:

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling

https://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Stroomschema_rubriek_53_2.pdf

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/debietmeter-verplicht

https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/berekening-bemaling-v1-0.xlsm

Links wetgeving bronbemaling 

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&thema=bemalingen#ModulePage
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling
https://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Stroomschema_rubriek_53_2.pdf
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/debietmeter-verplicht
https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling/berekening-bemaling-v1-0.xlsm


Kaarten – Vlarem rubriek 53.8

https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538

https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538


Ervaring gebruik 
informatie DOV -

Heden

▪ Het eDov-loket is vandaag de dag een ideaal 

instrument voor de boorders om bruikbare informatie 

op te zoeken om een kwalitatieve eigen waterwinning, 

bronbemaling, geothermische boring op te zetten.

▪ De professionele VLAREL-erkende boorder maakt hier 

dagelijks dankbaar en nuttig gebruik van DOV.



Gebruik eDOV
– registratie 

boringen

▪ Nadelen:

-> extra administratieve last (voorafmelden, achteraf 

registreren)

-> dubbel invoeren gegevens - omgevingsvergunning 

- registratie boring DOV

-> matige tot slechte kwaliteit invoer lithologische 

beschrijving bij spoelboringen (vervuiling loket)

▪ Voordelen:

-> een digitaal archief van al onze boringen



Toekomst –
mogelijkheden 

eDOV

▪ Kabels en leidingen, ondergrondse constructies (palenwanden, 

definitieve beschoeiingen, kaaimuren, golfbrekers, enz ...) 

zichtbaar maken in de ondergrond.

▪ Verontreinigingen (ook op grote dieptes) met relevante informatie 

(Ovam?).

▪ Informatie uit Geopunt Vlaanderen incorporeren in DOV ?

▪ Onderscheid in kwaliteit van boringen (verschil tussen 

grondherkennende boringen met staalnames versus spoelboringen 

met een benaderende lithologische boorbeschrijving).

▪ Koppeling omgevingsloket – eDOV

inrichtingsnummer koppelen – waarbij gegevens vergunning 

worden overgenomen in DOV bij voorafmelding/registratie 

boring. 

Vooral gegevens van R53!

▪ Gegevens erkenning boorbedrijf koppelen in eDOV, zodat 

aanpassingen in het bedrijf (o.a. wijziging boormeester, 

machine,…) via eDOV rechtstreeks doorgegeven en goedgekeurd 

kan worden door VMM. 



Tot slot….

▪ Kortom een website in beweging

▪ Toename in gebruik en appreciatie DOV

Toch ook:

▪ zorg over kwaliteit data

▪ zorg over toename administratieve aspecten



Vragen en antwoorden



4

3

2

1
0

5 minuten pauze



eDOV-loket: wat verandert er 
m.b.t. de voorafmeldingen en de 

boringen ?

Berdien De Roo
DOV IT-team



Voorafmeldingen

Nieuwe lay-out
Toestand van de voorafmelding
Koppeling met omgevingsloket
Type boring i.p.v. aard werken
Historiek







IIOA-contour uit 
omgevingloket

Automatisch bepaald

Vrij invulveld voor 
verdere locatiedetails



Koppeling omgevingloket
•o.b.v. locatie
• 3 mogelijkheden:



•Vervangt aard werken
• Terminologie volgens 
wetgeving en sector

Overzicht aanpassingen

Vrij invulveld voor 
details van werken



Boringen
Koppeling met omgevingsloket
Type boring i.p.v. aard werken



eDOV-loket: aanleveren van 
putinformatie 

Tinne De Rouck
thematisch expert Grondwater

VMM



Tot nu toe …

Via excel-formulier en als 
bijlage toevoegen

Vanaf nu…

Invulschermen in het 
eDOV-loket online

Maak eerst je boorfiche 
(+ lithologische beschrijving) 

volledig klaar. 
Ga dan naar je portaal-
pagina

Hoe doe je dat ?







Wizard begeleidt je in 3 stappen door de schermen. 



rode velden = verplicht

https://www.milieuinfo.be/confluence/x/h8iCC




Extra peilfilters 
invoeren indien 
multilevel-put







Volgende stappen …

Schermen voor andere 
types boringen

> Multilevel-peilputten
> Bemalingen
> BEO

Workflow voor

> Opvullen
> Herboren

Linken met vergunde 
installatie en 
grondwaterlocaties die 
reeds bestaan in DOV



eDOV-loket: welke extra 
mogelijkheden biedt de nieuwe 

portaalpagina ?

Chandra Algoe
thematisch expert Geotechniek

MOW



Sondering toevoegen bij een 
aangeleverde boring



Na het doorlopen van de stappen (manueel of via bestand), worden 
de sondering en bijhorende boring gekoppeld aan een opdracht



Invoeren gegevens via DOV-portaal

XMLimport is voorlopig 
beperkt tot het 
schema eDOV-boring

eDOV - boring/put/xml
aanleveringen moeten via 
'Meldpunt boringen



Aanmaken nieuwe opdracht

Om objecten te koppelen (boringen, sonderingen, putten..)
Om randinformatie mee te geven (zoals ligging, bijlagen)



Handleiding wordt opgemaakt

https://www.milieuinfo.be/confluence/x/edSCC


Aanmaken nieuwe sondering
Stap 1:

Via GEF bestand

Via manuele invoer

Toelichting DOV-GEF formaat

https://www.milieuinfo.be/confluence/x/5PQlC


Stap 2 (GEF bestand): aanvullen verplichte informatie



Stap 3: preview meetwaarden



Stap 4: Ligging aanvullen en opslaan



Na het opslaan zijn er bijkomende
tabbladen zichtbaar

Acties beschikbaar

Handleiding wordt opgemaakt

https://www.milieuinfo.be/confluence/x/ftSCC


Kwaliteitsinformatie

• Testtype: invoerveld TE1– TE2 – TM1 – TM2 – TM3 - TM4
• Norm: invoer veld
• Toepassingsklasse: berekend veld (nulpunten en opgemeten 

sondeerlengte)

• Toelichting bij de toepassingsklasse voor sonderingen op DOV
• Toelichting DOV-GEF formaat

• Ook opgenomen in XML-schema

https://www.milieuinfo.be/confluence/x/kfQlC
https://www.milieuinfo.be/confluence/x/5PQlC
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=ocdov-xdov-validate


eDOV-loket:
hoe volgen we aanleveringen van de 
boorbedrijven in de toekomst op ?

Marleen Van Damme
DOV-coördinator



Kwaliteitscontrole, feedback en nazorg
Opvolging globale stand van zaken aan de hand van interne tools:

Aantal statistieken worden 6-maandelijks bijgewerkt: nieuwe “foto” in maart 2021: 
alle boringen uitgevoerd in 2020 zouden dan aangeleverd moeten zijn

Evolutie op niveau van elk boorbedrijf wordt intern in beeld gebracht
(systematische) fouten worden opgespoord, we zetten proces op om

• dit efficiënt door te geven en aangebrachte correcties op te volgen

• handleidingen en/of de applicatie aan te passen zodat fouten 
voorkomen worden

Communicatie aan de hand van KPI’s:
Eerste fase: per boorbedrijf een “rapport”
Op termijn: publieke kerncijfers

Opleidingen gepland: 
Extra toelichting rond het aanleveren van putten
Opleiding m.b.t. nieuwe fiche voor voorafmelding



Nieuwe ontwikkelingen gepland
Beheer boorbedrijven en erkenningen wordt verder geoptimaliseerd en 

subprocessen worden verder gedigitaliseerd
Boorbedrijven
Boormeesters
Boortoestellen
Opleidingen
Nulmeldingen

Verdere afstemming eDOV en Omgevingsloket
Verdere afstemming tussen eDOV en workflow in andere processen waar 

ondergronddata een rol speelt, output van de ene vormt input voor de andere 
en komt alle stakeholders ten goede, voorbeeld:

Archeologisch 
vooronderzoek

Geotechnische 
Onderzoek

Bemaling



Handhaving
De rol van VMM, Departement Omgeving-Afdeling 

Handhaving en de lokale besturen als 
toezichthouders.

Jeroen November (DOMG) & Ywan De Jonghe (VMM)



Toezichthouders
Gewestelijke toezichthouders Lokale toezichthouders

Afdeling Handhaving

Afdeling Operationeel 
Waterbeheer

Gemeente
Intergemeentelijke vereniging
Politiezone



Toezichtrechten

• Recht op toegang

• Recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens

• Recht van onderzoek op zaken

• Recht van onderzoek van transportmiddelen

• Recht op het doen van vaststellingen door middel 
van audiovisuele middelen

• Recht op bijstand



Handhavingsinstrumenten

Raadgeving

Aanmaning Proces-verbaal/verslag van vaststelling

Bestuurlijke maatregel

Veiligheidsmaatregel

Dreigende schending voorschrift

Schending voorschrift

Ernstig risico mens/milieu

Boete en voordeelontneming

Bestuurlijke dwangsom



Handhavingsbevoegdheden
Gewestelijke toezichthouders Lokale toezichthouders

• Exploitatie van inrichtingen (VLAREM)
✓ Focus klasse 1 bedrijven

• Erkende boorbedrijven (VLAREL)
• …

• Exploitatie van inrichtingen 
(VLAREM)
✓ Klasse 2
✓ Klasse 3
✓ Niet ingedeeld

• Erkende boorbedrijven (VLAREL)
• Erkende boorbedrijven (VLAREL)

✓ mogelijkheid tot schorsen/intrekken 
van de erkenning!



Resultaten handhaving boorbedrijven

→ Focus op terreinhandhaving, 1/3 van de gekende boorbedrijven gecontroleerd



Resultaten handhaving boorbedrijven



Resultaten handhaving boorbedrijven

→ Focus op administratieve handhaving

• Evaluaties zullen periodiek herhaald worden
• Aanmaning indien verplichting tot rapportering niet gevolgd 

wordt
• Geen gevolg geven aan aanmaning geeft aanleiding tot PV
• Na controles op aanlevering, zal ook meer controle naar 

volledigheid en correcte rapportering gaan



Toekomst…
• Verdere (internationale) samenwerking tussen de verschillende 

toezichthouders
➢ Uitwisselen van kennis/data
➢ Gezamenlijke controles

• Verdere verstrenging van het toezicht
➢ Bestuurlijke maatregelen/dwangsommen
➢ Schorsen/intrekken van erkenningen 

• Inzetten op innovatieve technieken
➢ GPS-tracking op boortoestellen
➢ Slimme meters

• Optimaliseren regelgeving (handhaafbaarheid)



Eerdere toelichtingen handhaving

Opleiding wetgeving erkende boorbedrijven (2018)

Uitvoeringsaspecten, aandachtspunten en monitoring (studiedag bemalingen - 2019)

http://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Ervaringen%20vanuit%20de%20handhaving.pdf
https://www.ie-net.be/sites/default/files/bestanden/P2c%20-%20Uitvoeringsaspecten%20aandachtspunten%20en%20monitoring%20-%20Jeroen%20november.pdf


De geotheek

Katrien De Nil
Departement Omgeving



• Langdurige opslag van geroerde en ongeroerde
referentiestalen uit de Vlaamse ondergrond
https://omgeving.vlaanderen.be/ondergrond-en-geologie

• Sinds eind 2018

• Beheerder departement Omgeving

• Vilvoorde, Kennissite Vlaamse overheid

• Investering waarderen
• Duurzaam stockeren
• Documenteren, koppelen met 

DOV
• Kwalitatieve, representatieve set
• Toekomstgericht
• Toegankelijk, ook voor derden
• Bijkomend onderzoek faciliteren

Foto: depotruimte gelijkvloers in de Geotheek

De Geotheek

https://omgeving.vlaanderen.be/ondergrond-en-geologie


Wat is er al beschikbaar in de Geotheek?

Fig: Verdeling van de type stalen in de 
Geotheek die beschikbaar zijn voor het 
publiek d.d. 01/09/2020

Fig: Max. diepte (m) staalnamelocaties in de Geotheek
die beschikbaar zijn voor het publiek d.d. 01/09/2020

• 01/01/2020: Totaal 386 bemonsterde locaties verspreid over Vlaanderen

– Waarvan 2 diepe boringen (>2000m) in Beerse ikv lopende vergunning Diepe Geothermie
• Herkomst:

– Proeven dMOW - Afdeling Geotechniek

– Projectwerking ANRE/ALBON, nu dOMG-VPO

– Belgische Geologische Dienst

– Privé-initiatieven



Welke stalen kunnen in de Geotheek?

• Niet verontreinigd, langdurige opslag
• Zowel geroerd als ongeroerde stalen
• Reeds onderzochte slijpplaatjes van harde gesteenten uit de diepe 
ondergrond
• Eventueel bodemstalen

❑ Verplichting tot opslag van ondergrondstalen i.k.v. specifieke bepaling
in de vergunning

❑ Samenwerking met Afdeling Geotechniek
❑ Projectmatige aanpak referentiestalen van de overheid

(dOMG of andere) of derden

==> Oproep: Kwalitatieve (on)geroerde stalen

Fig: opslag kernen boringen 
Diestiaan Ijzerzandsteen Hageland



En wat voor de toekomst?

• Informatie via DOV ter beschikking stellen
• Kader voor referentiestalen verder uitwerken
• Verplichte opslag van referentiestalen van de VO
• Projectmatige interactie met boorbedrijven en 

opdrachtgevers
• Hergebruik van en onderzoeksprojecten op basis van de 

stalen door overheid en derden

Fig: G3Dv3



Vragen en antwoorden



Afronding

Marleen Van Damme
DOV-coördinator



We zetten verder in op Win-Win
We betrekken jullie van bij de start bij nieuwe ontwikkelingen

Laat ons weten wat handiger kan: kan op elk moment
Wie graag participeert in testtrajecten: geef een seintje

Verdere standaardisering
OSLO – standaard “Bodem en Ondergrond” wordt nu uitgewerkt
Participeer in dit proces: eerstvolgende werkgroep op 6/10/2020

Innovatie 
Hou ons op de hoogte van uw technologische ontwikkelingen

We blijven bereikbaar voor al uw vragen en opmerkingen

https://overheid.vlaanderen.be/opleiding/publieke-werkgroepen-oslo-bodem-en-ondergrond


Blijf nog even voor een virtuele netwerkdrink !

Contact: meldpunt@dov.vlaanderen.be

Dank aan alle deelnemers


