Veel gestelde vragen
Welke browser wordt geadviseerd om DOV zo optimaal mogelijk te raadplegen?
Waarom zie ik maar een beperkt aantal boringen in mijn selectie?
Bodem
Hoe zoek ik informatie over het bodemtype op in de DOV-Verkenner?
Grondwater
Als bedrijf wil ik een grondwaterwinning laten aanleggen
Als particulier wil ik een grondwaterput laten aanleggen
Hoe bepaal je de grondwaterstand op een bepaalde locatie?
Hoe kan ik grondwatermetingen downloaden?
Is er freatisch (ondiep) grondwater beschikbaar en wat is de kwaliteit ervan ?
Op zoek naar de beschikbaarheid van ondiep grondwater via themaloket "Freatisch grondwater"
Geologie
Kan de Vlaamse Vallei getoond worden in de verkenner?
Welke geologische informatie is de beste weerspiegeling van de realiteit?
Geothermie
Zijn er energetische gegevens beschikbaar op DOV?
pydov
Is de grondwaterstandindicator ook bevraagbaar via pydov ?
Plastische gronden
Vormt een grondwaterwinning, bemaling in de buurt of de droogte een verhoogde risico op scheurvorming in mijn woning?
Waar kan ik terecht voor expertise rond woningschade ten gevolge van plastische gronden?
eDOV
Login aanvragen en rechten beheren
Hoe beheer ik als lokale beheerder de rechten van de invoerders van mijn boorbedrijf?
Ik kreeg een mail dat mijn recht verlengd moet worden. Wat nu?
Wat moet ik doen als buitenlands bedrijf om als erkend boorbedrijf toegang te krijgen tot het loket e-DOV meldpunt
Boringen?
Wanneer is een VLAREL-erkenning verplicht?
Welke boringen zijn vrijgesteld van de erkenningsplicht?
Wat wordt verstaan onder de term handboringen?
Welke discipline moet ik aanvragen voor de verschillende soorten boorwerkzaamheden?
Moet ik als erkend boorbedrijf ook rapporteren over boringen in het kader van het Bodemdecreet?
Kan ik als natuurlijk persoon ook een erkenning aanvragen?
Moet ik voor archeologische boringen ook een erkenning aanvragen?
Moet ik voor drainages ook rapporteren in het kader van de VLAREL-wetgeving?
Voor welke boorwerkzaamheden moet ik vooraf een melding doen?
Tips om te rapporteren
Moet ik elke individuele boring rapporteren?
Hoe zoek ik de hoogte van het maaiveld op?
Hoe maak ik in DOV gemakkelijk een liggingsplan?
Wat is de unieke code van DOV (voorbeeld voor een boring)?
Waarom moet ik het wettelijk kader doorgeven van de boringen?
Wat moet ik invullen bij het wettelijk kader voor referentienummer vergunning of referentienummer aktename?
Mag ik een sondering opladen i.p.v. een lithologische interpretatie te doen?
Waaruit moet een sondeerverslag bestaan?
Hoe kan ik een grondwaterwinning (geboorde put) uit dienst stellen en opvullen?
Hoe ga ik om met bijlagen en privé-informatie?
Wat als mijn boorbedrijf tijdelijk geen boringen heeft uitgevoerd? Doe een nulmelding.
Kan ik ook via xml rapporteren?
Richtlijnen en korte check per type boring (overzichtstabel)?
Waar zie ik een overzicht van al de uitgevoerde boringen van mijn bedrijf?
Kan ik nog informatie aanpassen nadat ik de boringen heb aangeleverd?
Verschillende bevraging/query's op de aangeleverde boorfiche's.
Services
Ik wil een volledige datalaag inladen maar kan in QGIS maar 10.000 features inladen. Wat nu?

