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PFAS verkenner



PFAS-verkenner: funct ie ?
Actief publiek ontsluiten van alle relevante data

Wat wordt verwacht ? Inventaris bij start  opgemaakt !
Welke informatie is reeds voorhanden ?
Hoe kan men gebruik maken van de data ?

Werkinstrument voor betrokken organisaties – naast 
publieke data ook intern gedeelde data

Welke organisaties hebben toegang ?
Hoe kan een gebruiker toegang krijgen ?

https://www.vlaanderen.be/Publication/21189


St and van zaken PFAS-verkenner
15/11/2021 : eerste versie online

Data VMM m.b.t. grondwater, oppervlaktewater, 
waterbodem, biota, emissies

29/ 03/ 2022 – 01/ 04/ 2022: tweede versie in productie 
gesteld

PFAS-kaart (no regret zones AZG) gepubliceerd zodat de 
PFAS-website er optimaal gebruik kan van maken
Data OVAM gepubliceerd
Zowel een interne als een publieke variant



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


PFAS-verkenner

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner&pos=140500,200000&res=140.00000000044093






Doorprik op de actuele no regret zones: 
> link op “no regret maatregelen” beschikbaar naar de PFAS-website
> daarnaast extra attributen

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling


Een algemeen beeld op de PFAS concentratie in grondwater in meetnet VMM



Ligging van de peilbuizen waar al PFAS-onderzoek is uitgevoerd rond PFAS verdachte locaties

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner&bm=d76261a1-6721-46e7-bbb0-d70e0eae1415


Verkenning van de PFAS concentraties ter hoogte van PFAS verdachte locaties
! Opletten met eenheden
! Opletten met fouten die in dataset  geslopen zijn

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner&bm=79e27318-cbab-4294-ade7-63e18be5efbf


Alle gepubliceerde analyseresultaten voor de verschillende milieucompartimenten

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner&bm=61f7187a-1c78-4172-8ecc-4225ade48b3e


OGC services – WMS, WFS, WCS
Alle kaartmateriaal ook binnen te halen binnen eigen 

werkomgeving via services
Metadata per kaartlaag biedt de info

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

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/pfas/wms


Volgende st appen
Alle andere datastromen die destijds opgelijst geweest zijn
Updateproces optimaliseren van de opgezette datastromen
Structurele inregeling van de data-uitwisseling
Toegang tot beveiligde omgeving verder uittekenen: 

welke organisaties nog meer in welke rollen te betrekken ?
Afsprakenkader en samenwerking verder formaliseren

Uitbreiding samenwerkingsverband DOV: 
OVAM wordt partner
op termijn wordt alle data m.b.t . bodemverontreiniging via DOV ontsloten

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/DDOV/PFAS-verkenner#PFASverkenner-Welkeinformatiewordtverwacht?


Op zoek naar analyseresultaten 
in de buurt  van een 

geplande/ lopende bemaling



Locaties waar eDOV-boringen zijn aangeleverd met doel bemaling (uitgevoerd sedert  1/ 1/ 2022)

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner&bm=c5f4e14e-1d99-4422-9bcc-a62872bb61f0


Actuele no regret maatregelen in de buurt ?
• Preventieve maatregelen sedert 19/06/2021
• No regret maatregelen m.b.t. grondwater verstrengd op 18/07/2022 



Grondwatervergunningen ?
• bemaling vergund op 01/03/2022



Analyseresultaten in de buurt ?
• peilbuizen geplaatst op ca 100m afstand op 25/03/2022



Bemaling uitgevoerd ? Lopende ?
• boringen uitgevoerd op 20/06/2022



Peilfilter 2-3 m diep
Bemaling 8 m diep

Virtueel profiel: ruw beeld van de hydrogeologische opbouw ter plaatse



Andere nieuwe tools ?
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Plastische gronden verkenner

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=plastischegrondenverkenner&bm=4a2cd7c7-a299-430b-8966-d49513a5fe03


Themaverkenner ondiep model van Antwerpen

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=ondiepmodelantwerpenverkenner&bm=4230b2e0-fd91-4959-aae5-27b6e9fec7bd




Vragen aan DOV ?
meldpunt@dov.vlaanderen.be
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