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Brabant grondwater modelinstrumentarium, een samenwerking van:

Toepassing van H3O:
een nieuwe powertool in de Hydrologische Gereedschapskist

 Grenzeloos grondwatermodelleren?
 Wat is de Hydrologische gereedschapskist 
 Een nieuw modelfundament: H3O



• Waterdoelen model (GGOR 
Provincie NB)

• IGA modellen

• ABDK stoftransport model

• Brabant Water model (ook 
wel: het ‘België-model’)

• West-Brabant model
• Dommel model
• Aa en  Maas model
• Grensmaas model

• Brabant Model

• Ibrahym
• IwanH

Illustratie: Grenzeloos Grondwatermodellen?



• Waterdoelen model (GGOR 
Provincie NB)

• IGA modellen

• ABDK stoftransport model

• Brabant Water model (ook 
wel: het ‘België-model’)

• West-Brabant model
• Dommel model
• Aa en  Maas model
• Grensmaas model

• Brabant Model

• Ibrahym
• IwanH

Illustratie: Grenzeloos Grondwatermodellen?



• Waterdoelen model (GGOR 
Provincie NB)

• IGA modellen

• ABDK stoftransport model

• Brabant Water model (ook 
wel: het ‘België-model’)

• West-Brabant model
• Dommel model
• Aa en  Maas model
• Grensmaas model

• Brabant Model

• Ibrahym
• IwanH

Illustratie: Grenzeloos Grondwatermodellen?



west Brabant 
model

Dommel 
model Aa en 

Maas
model

• Waterdoelen model (GGOR 
Provincie NB)

• IGA modellen

• ABDK stoftransport model

• Brabant Water model (ook 
wel: het ‘België-model’)

• West-Brabant model
• Dommel model
• Aa en  Maas model
• Grensmaas model

• Brabant Model

• Ibrahym
• IwanH

Illustratie: Grenzeloos Grondwatermodellen?

Brabant model (2011-2012)



Brabant model
- Ontstaan uit een samensmelting van het 

- west-Brabant model 
- modellen van Waterschappen de Dommel en Aa en Maas 
- Deltaplan Hoge Zandgronden (2011-2012)

- update: Beregeningsbeleid (2014)
- update: Brabant model versie 2016-2017

Grondwaterstand
[m tov. NAP]



De rode draad:
- Het fundament van deze modellen is een goed ondergrondmodel
- Grens BE-NL blijft een struikelblok:

- Aansluiting tussen DOV-HCOV en DGM/REGIS
- Structureel (breuken, aquifers en aquitards)
- Eigenschappen: geohydrologie
- Overige: oppervlaktewateren, onttrekkingen, etc.

Grondwaterstand
[m tov. NAP]



Samenwerking grondwater modelinstrumentarium Brabant
De “Hydrologische gereedschapskist en Het Brabant Model”

• Organisatiestructuur (vijf waterpartners Noord-Brabant)
• Beheersysteem (Hydrologische GereedschapsKist en infrastructuur)
• Afspraken over gezamenlijk beheer- en onderhoud
• Samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar:

• Gezamenlijke ontwikkelingen 2017

• Uitgangspunten en randvoorwaarden:
• Brondata
• Instrumenten: verwerking van brondata tot modeldata
• Beheer- en Ontwikkelstrategie

• Update HGK en Brabant model:

1. Brondata en basismodules
a) Onverzadigde Zone
b) Ontwatering
c) Ondergrond

2. Raakvlakken met parallelle HGK-gerelateerde ontwikkelingen
3. Verificatie, validatie en verbeteringen
4. Rapportage, oplevering en ontsluiting



DGM/Regis 2 (NL)
rasters

Regis 2 plus
-stuwing
-breuken
-keileem
-lokale interpretaties
-shapes

HCOV (vlaanderen)
rasters

HCOV plus …
shapes

Zandbanen
shapes

Geotop
rasters

H3O
rasters

Grenzeloos 
ondergrondmodel

reproduceerbaar 
genereren van 

modelschematisaties
uit basisgegevens +

basistools

Modelgebied 1 
Brabant Vlaanderen

rasters (idf)  en
shapes (bijv. onttrekkingen)

Modelgebied 2 
rasters (idf)  

Modelgebied n 
rasters (idf)  

BronData Tools

Module

Modellen

Samenwerking grondwater modelinstrumentarium Brabant
De “Hydrologische gereedschapskist en Het Brabant Model”



H3O:
Een nieuw fundament voor de Hydrologische gereedschapskist 
en Het Brabant Model



H3O:
Een nieuw fundament voor de Hydrologische gereedschapskist 
en Het Brabant Model

Grenzeloos ondergrondschematisaties aanmaken en beheren in Deltashell:

Visualiseren in iMOD:



HCOV H3O (NL) in REGIS v2.2

H3O (VL) H3O (NL) in REGIS v2.2





grensoverschrijdende effecten 
= 

grenzeloos modelleren 
=> 

H3O + REGIS v2.2 
(+) 

H3O de Kempen, HCOV (update 2018?)

Aandachtspunten: 
• West-Brabant (H3O) 
• Eigenschappen ondergrond: wat leren we uit Vlaanderen (ondiep) 

over het diepe Brabantse grondwatersysteem?
• Gegevensuitwisseling (oppervlaktewater + onttrekkingen)

Conclusies


