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Publicatie van het model: 
DOV en de 3D Subsurface Viewer 



Data 
• DOV, basis databron G3Dv2 
• Daarnaast ook andere databronnen en concepten 
• Aanvang eenheid: extractie relevante boringen en 

interpretaties 
Publicatie: 
• G3Dv2 toegevoegd aan GDI-Vlaanderen en voor 

hergebruik beschikbaar gesteld met ‘Gratis Open 
Data-licentie Vlaanderen V1’, in het kader van 
GDI-Decreet en het decreet hergebruik. 

• Vrij beschikbaar vanaf vandaag! 
 

DOV en G3Dv2 



https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/2geologisch3Dmodel.html 

 
• Update pagina G3Dv1 naar G3Dv2 

 

• Samenvatting van het model 
• Vrije datadownload, metadata en rapporten 

 Hoogte- en diktelagen 
 Asc-GIS rasters, open dataformaat 
 Xyz-tabellen 

 Voorkomensgrenzen 
 Boringen 
 Breuken doorheen de basis (top) 

 

 

DOV en G3Dv2 
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Samenvatting van het model op 
https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/2geologisch3Dmodel.html 
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Beschikbare data en metadata op 
https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/3G3Ddata.html 
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Beschikbare metadata op Geonetwork, G3Dv2 
http://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork?uuid=ffd29fb3-7e18-4495-
a50f-1328f75e5265 
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Data en rapporten downloadbaar via metadata 
 
 
  



Data en rapporten downloadbaar onderaan op datapagina G3Dv2 en op 
servicespagina van DOV 



3D SubsurfaceViewer beschikbaar voor download via DOV 



• 3D Subsurface Viewer 
• Ontwikkeld door INSIGHT GmbH 
• Verder ontwikkeld op SSV in gebruik bij TNO (Nl), BGS,  

Duitse Waterstaat etc. 
• Data van G3Dv2 als inputdata 

 Basissen van geologische eenheden 
 Gebruikte boringen 
 Lijnenkaarten breuken omgezet naar 3D vlakken (excl. NE-PA 

Roerdalslenk) 
 DEM-VLAKO 

• Inclusief 
 DHM Vlaanderen100, v1 
 Topokaart OSM 
 Default dikte onder diepste top 

 

DOV en G3Dv2 



• Open de 3D Viewer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://subsurfaceviewer.com/ssv/ 

DOV en G3Dv2 
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Keuze van projectgebied (begin van project of tussentijds): 
- Selectie van kaartblad: alle of beperkte keuze 
- Selectie op basis van X en Y coördinaten 
- Terugzoomen naar Vlaanderen 



Het ganse model voor Vlaanderen van Quartair tot Cambrium ingeladen, 
zichtbaar in 2D, 3D en profielenvenster (met verminderde resolutie) 



Het ganse model voor Vlaanderen van Quartair tot Cambrium ingeladen, 
zichtbaar in 2D, 3D en profielenvenster, met aangepaste legende volgens 
geologisch tijdvak 



Rechts klikken op een eenheid geeft de mogelijkheid om de DOV-metadata te 
consulteren. Zo krijgt u informatie omtrent de inhoud, de auteur, de beheerder, data, 
versie, formaat, referentie, downloadlinks naar data en rapporten, … 



3D venster volledig scherm maken, willekeurige eenheden in 3D weergeven. 
Hier Formatie van Boom (blauw), Westfaliaan (grijs) en de topografie 



Ook breuken worden in 2D, profielen en in  3D getoond, deze zijn afgelijnd van 2D 
lijnenkaarten van breuktrajecten door de basis.  
Hier: dagzoomgrens van Formatie van Brussel wordt begrensd door een breukvlak. 
 



Extra  Horizontale doorsnede maken 
Maak een horizontale doorsnede op willekeurige diepte (mTAW), hier -200m) 



Extra  verticale doorsnede maken 
Er worden 6 standaardprofielen aangeboden, u kan zelf willekeurige profielen maken 
door te klikken op de 2D-kaart of door zelf coördinaten (Lambert 1972) in te geven. 
De actieve profiellijn is rood in het kaartvenster. 



Extra  verticale doorsnede maken 
Ook Boringen kunnen toegevoegd worden aan het profiel 



Extra  Bereken de top van een afgedekte kaart 
Stuur deze kaart naar 3D en geef ze de hoogte van de net berekende kaart in 2D 
Maak zo een willekeurige 3D geologische kaart  



             Modelkolom maken op willekeurig punt 
Met deze knop actief kan u van elk punt in Vlaanderen de lagenopbouw 
reconstrueren 



Profiel en boring  koppelen aan 3D 
Koppel een zelfgemaakt profiel en gekozen boring naar 3D en bekijk met het 
voorkomen van een bepaalde eenheid 



Bestand  Projectgebied begrenzen 
Hier: Kaartblad Antwerpen. Rasterdata worden in de originele resolutie 
getoond voor een gebied kleiner of gelijk aan 4 kaartbladen. 



Verdere integratie 
• Services: 

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services.html 
• in ontwikkeling, momenteel als zip.  
• aanpak en datastructuur op maat. 

• Viewer: 
• Huidige DOV-Viewer niet geschikt voor rasters  3D-SSV 
• Thema-Viewer Geologie en Delfstoffen in de pijplijn 

• Boringen en interpretaties:  
• Gefaseerde aanpak voor invoer in DOV, los van publicatie 

• Kwaliteitscontrole door VITO 
• Aanvullingen en aanpassingen door VITO 
• Geïntegreerde aanpak, historiek wijzigingen in DOV 

DOV en G3Dv2 
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Bedankt voor uw aandacht! 
 
 
Suggesties welkom via: 
  katrien.denil@lne.vlaanderen.be 
  dov@vlaanderen.be 
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