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PFAS-verkenner: functie ?

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


Stand 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-kaart

PFAS-kaart : “Actuele no regret zones”
in PFAS-website
Interactie PFAS-website en PFAS-verkenner
Kaart ook ontsloten via services

Alle geldende zones “op dag van vandaag”



Maatregelen per gemeente | Vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente




PFAS-kaart

Hoe komen nieuwe zones in de kaart terecht ?
Workflow “Alle no regret zones”

Verwachte zones met locatie-specifieke maatregelen

• Worden ingetekend op basis van advies AZG

• Zijn 14 dagen voorafgaand aan de publicatie reeds te 
consulteren in de PFAS-verkenner voor ingelogde 
gebruiker

Historiek wordt bijgehouden in deze kaartlaag

Schrappingen: wordt op dag van beslissing in de kaart verwerkt



Hoe PFAS-data gebruiken 

in de praktijk?
• DOV – verkenner en ingebouwde tools

• Services: WMS – WFS – WCS



PFAS-verkenner

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


PFAS-verkenner - Help-functie

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/DDOV/PFAS-verkenner




publiek



publiek ingelogd



DOV-Verkenner - tools

Vraag info op over een bepaalde 
positie doorheen alle kaartlagen

Virtuele boring

Virtuele profielen



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



Actuele no regret zones: ook in te kleuren volgens beperkingen
> Tandwiel – stijl kiezen





DOV-Verkenner - tools

Puntselectie

Veelhoekselectie

Cirkelselectie

Geavanceerd zoeken



PFAS-Verkenner – geavanceerd zoeken



PFAS-Verkenner – geavanceerd zoeken



Verder onderzoek van de analyseresultaten ?
> Rechthoekselectie – aantal zoekresultaten verhogen – groeperen op profielnaam via acties – sorteren op meetwaarde



Zoeken naar de zones die binnenkort gepubliceerd zullen worden en downloaden ?
> Geavanceerd zoeken – alles selecteren – via “acties” : gepaste download optie selecteren



Zoeken naar de zones die binnenkort gepubliceerd zullen worden en visualiseren ?



Zoeken naar de zones die binnenkort gepubliceerd zullen worden en visualiseren ?



DOV-Verkenner – bookmark

In bookmark worden alle selecties en instellingen bewaard
URL bewaren bij Favorieten, doormailen naar collega,…

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner&bm=37257a92-1934-4955-9d18-1b0d0d16dfca


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


Toegang tot de PFAS-verkenner 

VO – organisaties en lokale besturen: 
kunnen aan betrokken medewerkers rechten toekennen

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/DDOV/Toegang+tot+de+PFAS-verkenner


Volgende stappen

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

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

