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Wettelijke verplichtingen naar 
e-DOV

▪ Voorafmeldingen voor vergunningsplichtige grondwaterwinningen 
en boringen en de opvulling ervan:

➢ Artikel 53/6.7° van het VLAREL

▪ Bijhouden van inventaris van uitgevoerde werken
➢ Artikel 53/6.8° van het VLAREL

▪ Bezorgd minimaal tweemaandelijks de inventaris met boorverslagen
➢ Artikel 53/6.9° van het VLAREL
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https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53765&woLang=nl
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53765&woLang=nl
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Waarom? 

Vraag vanuit toenmalig kabinet Leefmilieu om erkenning voor 
boorbedrijven uit te werken in het VLAREL (decretale basis bestaat 
al sinds 1997) 

Voordeel rapporteringsverantwoordelijkheden verschuiven van 
exploitant naar boorbedrijf 

Aanleveren gegevens rechtstreeks van boorbedrijf naar 
administratie (eDOV) 
Toezicht op boorbedrijven is mogelijk voor uitvoering van de 
werken 
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Wat doet DOV?

Webpagina met verzameling van alle informatie over 
ondergrond in Vlaanderen

Persoonlijk e-loket per boorbedrijf
Voorafmelding van de boorwerkzaamheden
+ overzicht van de voorafmeldingen van jouw bedrijf

Aangifte van de boorverslagen
Invoer van de boringen + interpretaties (min. een lithologische 
beschrijving) + bijlagen 

Via invoerschermen of
Via xml

Aanleveren van de boringen aan DOV
Overzicht van de boringen 
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Innovatie / 
Toepassingen

Kennis

Inzicht

Terreinwerk 
boorsector

Aanleveren 
data 

VLAREL

3D 
modellen 

ondergrond

Virtuele 
Boring

Momenteel 
nieuwe versie van 
hydrogeologische
kartering in 
opmaak

Zal verder 
in 
presentatie 
getoond 
worden

Op basis van 
nieuwe gegevens 

kunnen nieuwe 
kaarten/interpreta

ties gemaakt 
worden



Gelegen in beschermd 
duingebied, groengebied, 

natuurontwikkelingsgebied, 
parkgebied of bosgebied?

Ja

Ja

53.2.1°c) => klasse 1 
activiteit

Neen

Debiet 
≤ 500 m³/dag en
≤ 30 000 m³/jaar

Ja

53.2.1°b) => klasse 2 
activiteit

Debiet > 2 000 m³/dag

53.2.1°a) => klasse 3 activiteit

Netto debiet 

≤ 30 000 m³/jaar

Ja

53.2.2°b) 1° => klasse 3 activiteit

53.2.2°a) => klasse 3 
activiteit

Bepaling rubriek 53.2

Let op overlap met 
rubriek 53.8 of 53.11

N
e
e
n

gondwaterverlaging tot 
maximaal 4 meter onder 

maaiveld

53.2.2°b) 2° => klasse 
2 activiteit

N
e
e
n

Start

Gelegen in beschermingszone type I of II en dieper dan 
2,5 meter onder maaiveld?

N
e
e
n

Verboden Ja
N
e
e
nJa

Neen

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70326&woLang=nl


Waar kan DOV helpen?

voorjaar 2018



DOV-verkenner
Hoe kan je eigen boringen en voorafmeldingen opzoeken? 
Boorstaat voor jouw klanten en je eigen archief

TIP: hoe maak ik makkelijk een liggingsplan? 

Boringen, sonderingen, grondwaterwinningen in de 
omgeving? 
Boorgatmetingen 

Virtuele boring

Themaloket VLAREM rubriek 53.8 en rubriek 55.1



DOV-website

Korte check om correct aan te leveren
Overzicht van de beschikbare formulieren en attesten
Veel gestelde vragen
Handleidingen 



Hoe kan je jouw eigen boringen 
nadien terug opzoeken in DOV? 



Inloggen in de DOV-verkenner

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

Stap 1

Stap 2

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


Met als resultaat een lijst + kaart van
de door jouw bedrijf gemelde boringen



- Standaard krijgt je maar 100 zoekresultaten;

- Deze kan je verhogen (tot max. 5000) door te klikken op de knop ‘aantal 

zoekresultaten’ rechts in het scherm van de zoekresultaten;

- De query kan dan wel iets langer duren. 



De bevraging die hier achter zit is een query op de 

kaartlaag boringen. Die kan je ook manueel opbouwen. 

- je voegt de kaartlaag “boringen” toe. 

- En voeg een ‘geavanceerde’ zoekactie uit. 



Geavanceerd zoeken

- Als resultaat krijg je alle boringen die door jouw boorbedrijf reeds zijn 

gerapporteerd; 

- Je kan met deze query-opbouwer ook andere bevragingen doen. Zo kan je 

bijvoorbeeld kijken naar lithologische beschrijvingen in de omgeving van 

je perceel. 

KBOnr + NAAM 
BOORBEDRIJF



- Vanuit deze zoekresultaten kan je het boorrapport (een pdf) oproepen. 

Of de hyperlink naar de boorfiche (een url van de webpagina) gebruiken. 

Deze kan je makkelijk doorgeven naar je klanten of collega’s. 

Boorfiche en boorrapport



Boorfiche en boorrapport



Hoe vraag ik de voorafmeldingen 
op in de verkenner? 

• Maak een rechthoekselectie over gans Vlaanderen. 
• Kies de kaartlaag “voorafmeldingen (alle)” of “voorafmeldingen 

(actuele)”
• Je krijgt dan een lijst van de alle voorafmeldingen die door jouw 

boorbedrijf reeds zijn opgeleverd. 



TIP: hoe maak je in DOV makkelijk 
een liggingsplan? 

liggingsplan van één boring
Dit is niet noodzakelijk. 
Als je in de DOV-applicatie goed genoeg in detail hebt 
aangeduid waar de boring zal plaatsvinden is dit genoeg.

Wel genoeg inzoomen ! 



Vb. van liggingsplan van één boring



TIP: hoe maak je in DOV makkelijk 
een liggingsplan? 

liggingsplan van lijn of polygoon opstelling
Ga naar de juiste locatie (zoom naar adres OF via XY-
coördinaten). 
Klik op het meetliniaal of het symbool om een oppervlakte 
te meten. Dubbelklik om lijn/polygoon af te sluiten.

Neem een printscreen of gebruik een knipprogramma
Tip: zie dat er steeds voldoende herkenningspunten zijn 
(straatnaam, gebouwen, …)



liggingsplan van boorwerkzaam-
heden langs een lijnopstelling



liggingsplan van boorwerkzaam-
heden in bvb. een bouwput



Tal van informatie in 
DOV-verkenner





MODEL > < WERKELIJKHEID
Geologische data kritisch bekijken ! 
Een model is geen realiteit
Boorbeschrijvingen op perceelsniveau blijven noodzakelijk



Virtuele boring



Virtuele boring





Toelichting website
> voor experts
> eDOV meldpunt boringen 



Toelichting website
> handleidingen

> veel gestelde vragen



Toelichting website
> richtlijnen en korte check per type boring



Toelichting website
> attesten en formulieren





Lithologische beschrijving



Expertise = cruciaal



Lithologische beschrijving

= beschrijving  van het materiaal dat aangeboord wordt, per diepte-
interval waarover men hetzelfde materiaal herkent:

Soort materiaal (zand, klei, …..)

Textuur (grof, middelmatig, fijn, …)

Kleur (geel, groen, grijs, grijs-groen, geel-grijs, ….)

Mineralen (glauconiet, glimmers, ….)

Fossielen (algemeen of specifiek: schelpenresten, nummulieten, ….)

Andere (organisch materiaal, zandsteenbanken, grind, aanvullingen, structuur, 
gelaagdheid,  …..)



Lithologische beschrijving



Lithologische beschrijving

Per diepte-interval een aparte regel 
gebruiken.

Afhankelijk van doel en type van de 
boring meer of minder gedetailleerde 
lithologische beschrijving.



Stukje Geschiedenis



Enkele voorbeelden aangeleverd 
via e-DOV

Voorbeeld van een   kwalitatieve   lithologische 

beschrijving



Voorbeeld van een   niet-kwalitatieve   lithologische 

beschrijving



Voorbeeld van een   niet-kwalitatieve   lithologische 

beschrijving



Een lithologische beschrijving 
is verplicht



Wanneer niet? 

Enkel bij bemalingen of indien er bij een stabiliteits- of 
geotechnische spoelboring een sondering uitgevoerd werd, 
mag een sondering ter vervanging van de lithologische 
beschrijving als bijlage toegevoegd worden. Enkele regels van 
hoe zo een sondeerverslag moet opgebouwd zijn en meer info 
op:

https://www.dov.vlaanderen.be/page/stabiliteitsboringen-
en-geotechnische-boringen

https://www.dov.vlaanderen.be/page/stabiliteitsboringen-en-geotechnische-boringen


Info over o.a. het  invoeren van 
de lithologische beschrijving vind je 
ook in de verschillende 
handleidingen

https://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_file
s/Handleiding_eDOV-
meldpunt_voorafmelding_boringen_0.pdf

https://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_file
s/Handleiding_eDOV-meldpunt_aanleveren_boringen_1.pdf

https://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Handleiding_eDOV-meldpunt_voorafmelding_boringen_0.pdf
https://www.dov.vlaanderen.be/sites/default/files/pfiles_files/Handleiding_eDOV-meldpunt_aanleveren_boringen_1.pdf


https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja-qaG1ZPaAhXJfFAKHfbDA14QjRx6BAgAEAU&url=https://samennaarresultaat.nl/samen-sterker-ondernemen/&psig=AOvVaw0NNUX-op5LdrUK3_J-S7BN&ust=1522486115146049




e-DOV Tabbladen

• Ligging
• Boorstaatgegevens
• Namen
• Grondwaterstanden
• Wettelijk kader

• Interpretaties
• Monsters 
• Opmerkingen
• Bijlagen
• Historiek



Het Startscherm



Ligging



Hoe de ligging bepalen? 
Klik in het tabblad “ligging” op “toon kaart”
- Je kan kiezen om in te zoomen op adres of op XY-

coördinaat (Lambert of GPS)



Hoe de ligging bepalen? 
- Kies rechts “punt intekenen” 

en klik op je kaartbeeld op de plaats 
waar de boorwerkzaamheden 
uitgevoerd zijn. 

- Je kan het punt nog verslepen om te 
verplaatsen. Is de boring correct 
ingetekend? Klik dan op ‘stop 
editeren’. 

- Als je nu terug naar ‘toon gegevens’ 
gaat, zijn de XY-coördinaten 
ingevuld



Z-waarde (aanvangspeil) bepalen



Hoe het aanvangspeil bepalen? 
- Als de XY-coördinaat is 

ingevuld, wordt het 
huidig maaiveld 
automatisch berekend 
op basis van DHMV II 
(digitaal hoogtemodel, 
versie 2)

- Ofwel geef je aan waar
de boring gestart is 
t.o.v. het maaiveld. 

- Ofwel geef je echt 
opgemeten Z-waarde in 
(met gedetailleerde GPS)



Het liggingsplan, een voorbeeld



Goed
*schaal
*verhoudingen
*legende
*windroos
*maataanduidingen
*aanduiding werkzaamheden
*situatie voor en na
*fotoaanduiding
*dwarsdoorsnede
*terug te vinden in het echt



Niet goed



Goed
*schaal
*verhoudingen
*legende
*schaallat is nog beter
*maataanduidingen
*aanduiding werkzaamheden
*situatie voor en na
*fotoaanduiding
*dwarsdoorsnede
*terug te vinden in het echt

Eender welk persoon moet 
het herkennen en zich 
kunnen situeren



Niet goed



Boorstaatgegevens Enkel “manier van 
uitvoering” is verplicht



Een slecht voorbeeld

Een goed voorbeeld

Grondwaterstanden



Enkele slechte voorbeelden

Wettelijk kader



Een goed voorbeeld

Wettelijk kader



Wat is dan wel een goede manier? 

Datum van besluit/aktename + naam gemeente/provincie + 
naam vergunninghouder

23/12/2016 - Mechelen - Exploitant X

OF

Datum van indiening + naam gemeente/provincie + naam 
opdrachtgever (refnr. nog niet ontvangen)

23/12/2016 - Mechelen - Exploitant X (refnr. nog niet 
ontvangen)

Wettelijk kader



Vergunningsplichtige activiteiten mogen enkel gebeuren na 
het verkrijgen van de vergunning

Het referentienummer (bvb: AOW/DGW/EB/140xx) van het 
besluit van je erkenning is niet geldig! 

Wettelijk kader



Discipline erkenning
Een goed voorbeeld



Een goed voorbeeld

Opmerkingen



Voorbeelden van bijlages: 

Een liggingsplan met de individuele boringen
Een excel-bestand met de putopbouw van je grondwaterwinning
Een foto van de locatie 
Een formulier om aan te geven dat de winning niet-ingedeeld is. 
Een ingescande versie van de vergunning om de boring uit te 

voeren
Een boorverslag
Geothermisch verslag
Sonderingsverslag/logging

Bijlagen



Slechte voorbeelden: 

Geen bijlage
Geen aanduiding van het aantal putten 
Te klein formaat 
Onduidelijk 
Plan of foto zonder referentiekenmerken 
Geen pompputgegevens 
Geen debietmetergegevens

Bijlagen



Goede voorbeelden: 

Bijlagen



Bijlagen



Afwerking peilput
Drie goede voorbeelden



Afwerking pompput



Afwerking pompput



Gegevens debietmeter



Waar staan excels voor putafwerking, 
detail-info  en debietmeter?



Gegevens debietmeter



Boorverslag

Vervangt niet de 
lithologische 
beschrijving



Boorverslag



Boorlogging



VRAGEN ?


