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Het Vlaams grondwatermodel
als instrument bij het grond-
waterbeheer in Vlaanderen

Bij de afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt momenteel een gebiedsdekkend
modelinstrumentarium ontwikkeld. Dit instrumentarium heeft de naam Vlaams Grondwatermodel of VGM
gekregen. Het concept van het VGM is in 2000 ontworpen en is ondertussen grondig uitgebreid.

Het VGM is geen grondwatermodel maar is een modelleringsomgeving. Deze omgeving bevat zowel alle
mogelijke basisgegevens om op een vlotte manier op verschillende schalen grondwatermodellen te kunnen
ontwikkelen als de eigenlijke modellen en de modelresultaten.

Een aantal belangrijke producten zijn reeds in de VGM-omgeving ter beschikking van de grondwaterbeheerders
bij de VMM - afdeling Water: De HCOV-atlas die de opbouw van de ondergrond driedimensionaal beschrijft,
een inventarisatie van riviergegevens, winningen, peilputten en hydraulische kenmerken van verschillende
lagen, een grondwatervoedingsmodel, en een aantal modellen van regionale schaal tot lokale schaal.

In voorliggend artikel wordt dieper ingegaan op de VGM-omgeving en worden de verschillende
toepassingschalen gedemonstreerd aan de hand van enkele voorbeelden.
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Ontwikkeling van de VGM omgeving

Bij de afdeling Water van de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) wordt momenteel een
gebiedsdekkend modelinstrumentarium ontwik-
keld. Dit instrumentarium heeft de naam Vlaams
Grondwatermodel of VGM gekregen. Het con-
cept van het VGM is in 2000 ontworpen en is
ondertussen grondig uitgebreid.
De VGM omgeving is sinds 2000 steeds meer
uitgebreid. Volgend stappenplan werd uitgewerkt
en is  reeds gedeeltelijk uitgevoerd:

STAP 1: Ontwikkeling van het concept van het
VGM (afgerond)
In deze fase is een basisarchitectuur van het VGM
ontstaan. Het VGM is een omgeving waarin zich
gebiedsdekkende verwerkte basisgegevens bevin-
den. Een basisset van gebiedsdekkende gebruiks-
klare basisgegevens is de belangrijkste peiler om
op flexibele en doeltreffende wijze tot grondwater-

modellering op verschillende schalen te kunnen
overgaan. Naast deze basisgegevens zal het VGM
ook een aantal regionale modellen bevatten
waarin de grondwaterstroming gebiedsdekkend
berekend wordt. Daarnaast behoren een aantal
afgeleide subregionale en lokale modellen tot de
VGM omgeving (zie figuur 1 en 2).

STAP 2: Ontwikkeling van de Hydrogeologische
Codering van de Ondergrond in Vlaanderen
(HCOV) (afgerond)
Eén van de eerste stappen in de echte ontwikke-
ling van het VGM was het opstellen van de HCOV
(Meyus et al. ,2000b). Deze gebiedsdekkende
hydrostratigrafische indeling van de Vlaamse on-
dergrond werd in samenspraak met alle betrok-
ken instellingen opgesteld (Vito, BGD, academi-
sche wereld, ANRE, afdeling Water, …).

STAP 3: Hydrogeologische kartering van de on-
dergrond in Vlaanderen (afgerond)

Figuur 1: Concept van het VGM (naar Meyus et al., 2000a)

Congres Watersysteemkennis 2006 - 2007 Grondwateronderzoek



2

Voor elk van de eenheden bepaald in STAP 2 zijn
kaarten opgesteld met het voorkomen, de diepte
van de basis en de dikte van deze lagen. Het re-
sultaat vormt een driedimensionale atlas van de
hydrostratigrafische onderverdeling van de onder-
grond in Vlaanderen (Meyus et al., 2005; Van
Campenhout et al., 2007).

STAP 4: Ontwikkeling van een lokaal axi-symme-
trisch grondwatermodel (afgerond)
Op de kartering uit STAP 3 is de ontwikkeling van
het lokaal axi-symmetrisch grondwatermodel
geënt. De geologische opbouw op een bepaald
punt wordt automatisch uit de kartering afgeleid
en op basis hiervan wordt een vertikaal 2D mo-
del opgebouwd. Dit type model laat toe om de
invloed van één enkele of een combinatie van
grondwaterwinningen in te schatten en wordt ge-
bruikt bij de adviesverlening bij de vergunning-
aanvraag voor het winnen van grondwater. Dit
model is uitgebreid zodat ook het aanpompen
van zoutwater vanuit de diepte (upconing) kan
berekend worden (Lebbe et al., 2004, Lebbe et
al., 2006).

STAP 5: Ontwikkeling van een Vlaams Grond-
watervoedingsmodel (afgerond)
In deze stap wordt de grondwatervoeding gemo-
delleerd met de WetSpass code. Hierbij wordt re-
kening gehouden met de topografie, de bodem,
het landgebruik, de neerslag en de temperatuur.
De gemiddelde jaarlijkse grondwatervoeding
wordt met dit model ten behoeve van deze op-
dracht met een gridgrootte van 50 m berekend
(Meyus et al., 2004).

STAP 6: Ontwikkeling van regionale modellen (in
eindfase)
In deze stap worden een aantal regionale model-
len opgesteld die moeten toelaten de impact van

beleidsbeslissingen te voorspellen en te ondersteu-
nen. In Vlaanderen worden  zes verschillende
grondwatersystemen onderscheiden. Elk systeem
zal op regionale basis  gemodelleerd worden. Voor
de Sokkel is reeds een regionaal model ontwik-
keld (Van Camp en Walraevens, 2003), de an-
dere modellen zijn in ontwikkeling.

STAP 7: ontwikkeling van subregionale en lokale
grondwatermodellen (continu proces).
Ten behoeve van de visievorming rond land-
inrichtingsprojecten, waterwingebieden, grond-
waterafhankelijke natuurgebieden, gewestplan-
wijzigingen e.d. kan het noodzakelijk zijn grond-
watermodellen op een gedetailleerder niveau te
ontwikkelen dan de regionale modellen. Deze
subregionale modellen zullen worden ontwikkeld
op basis van de resultaten van de regionale mo-
dellen. Voor het kustgebied is een module ont-
wikkeld die op basis van de HCOV atlas een
dichtheidsafhankelijk 3D model opbouwt in een
gebied naar keuze. Dit model laat toe eventuele
laterale verzilting ten gevolge van grote winnin-
gen in te schatten (Lebbe, 2006).

STAP 8: ontwikkeling van tijdsafhankelijke model-
len (gepland in functie van noodzaak).
De modellen uit stap 6 zijn stationaire modellen.
Op termijn zal de afdeling Water overgaan tot
het niet-stationair modelleren van de grondwater-
stroming. Dit vergt echter nog verdergaande in-
spanningen met betrekking tot gegevensver-
zameling (vnl. vervolledigen van tijdsreeksen van
opgepompte debieten).

Figuur 2: Relatie tussen de verschillende modellen binnen de VGM architectuur en de HCOV-atlas
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Het VGM geïllustreerd op verschillende
schaalniveaus

Regionale schaal

In Vlaanderen bestond tot voor kort geen gebieds-
dekkende grondwatermodellering. Het opstellen
van een gebiedsdekkende grondwatermodellering
was dan ook één van de belangrijkste doelstellin-
gen van het VGM. Om een voldoende resolutie
te hebben is ervoor gekozen om niet 1 gebieds-
dekkend grondwatermodel te ontwikkelen maar
om per grondwatersysteem één of meerdere mo-
dellen te ontwikkelen (figuur 3). Enkel voor het
Kust- en Poldersysteem is geen regionaal model
ontwikkeld. Het Sokkelmodel is reeds afgerond
in 2003 (Van Camp en Walraevens, 2003). Het
Sokkelmodel is een tijdsafhankelijk model waarin
de evolutie van de peilveranderingen ten gevolge

van de toegenomen winningen worden gemodel-
leerd. Met dit model zijn verschillende toekomst-
scenario’s doorgerekend. Uit de verschillende
scenarioberekeningen bleek dat de winningen 75
% moeten afgebouwd worden om op termijn van
enkele decennia tot een aanvaardbaar stabiel peil
in de Sokkel en het Landeniaan te komen (figuur
4).

De overige modellen zijn evenwichtsmodellen.
Deze modellen laten niet toe een evolutie te be-
rekenen maar bieden wel een inzicht in het func-
tioneren van het grondwatersysteem en laten toe
de impact van winningen op lange termijn in te
schatten waardoor ze in het kader van het
vergunningenbeleid een zeer nuttig instrument
vormen. Een voorbeeld van de waterbalans in het
Centraal Vlaams model (noord) wordt hieronder
verder besproken.

Figuur 3: Ligging van de verschillende regionale modellen

Figuur 4: Evolutie van de gemodelleerde stijghoogtes in de Sokkel in Roeselare. Vanaf het jaar 2000 worden verschillende scenario’s met
elkaar vergeleken. De reductie van 75% vertoont op lange termijn geen dalende trend.
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De twee belangrijkste watervoerende lagen in het
Centraal Vlaams Systeem gelegen zijn de
Quartaire aquifersysteem (HCOV code 0100) en
het Ledo-Paniseliaan Aquifersysteem (HCOV code
0600). Aan de hand het regionale model zijn
gedetailleerde waterbalansen voor deze aquifers
opgesteld voor het jaar 2000.
Figuur 5 stelt de waterbalans van het Quartair in
het Vlaamse deel van het Centraal Vlaams Mo-
del voor (ligging zie figuur 3: horizontale arcering).
Langs de “IN” zijde van de waterbalans is bijna
alle water afkomstig van de grondwatervoeding
zoals berekend met het Wetspass model (2,2 106

m³/d). Dit volume wordt voornamelijk afgevoerd
(aan de “UIT” zijde van de balans) door drainage/
kwel en via de rivieren (elk goed voor ongeveer 1
106 m³/d) die in het model zijn ingevoerd. Slechts
een klein deel komt uiteindelijk in de onderlig-
gende Tertiaire aquifers terecht (370.000 m³/d)
hiervan komt na een het doorstromen van die
aquifers uiteindelijk 170.000 m³/d terug in het
Quartair terecht. De Tertiaire aquifers krijgen allen
samen dus een netto voeding van slechts 200.000

m³/d, ongeveer 9% van de totale grondwater-
voeding, wat meteen verklaart waarom in deze
tertiaire aquifers ten gevolge van winningen soms
sterke peildalingen voorkomen. Slechts een zeer
klein deel van de voeding  verdwijnt in HCOV
0100 uiteindelijk via winningen.

Wanneer we op figuur 6 in detail gaan kijken naar
de waterbalans van één van die Tertiaire aquifers
- in casu het gespannen deel van de Ledo-
Paniseliaan aquifer (HCOV code 0600), zien we
enkele opmerkelijke zaken. De voeding van het
gespannen deel van de laag gebeurt niet meer
door de aanvulling vanuit de neerslag maar voor-
namelijk door verticale voeding doorheen de
Bartoon Aquitard. Uit de waterbalans blijkt daar-
enboven dat een groot deel van dit water verder
doorstroomt door de onderliggende kleilaag
(0700 UIT zijde op figuur 6). Slechts een klein
deel van het water stroomt via het freatische deel
van het Ledo-Paniselaan naar het gespannen deel.
Netto is er een flux vanuit het gespannen naar
het freatische deel. Dit wordt ook geïllustreerd door

Figuur 5: termen van de waterbalans van het Quartaire aquifersysteem (HCOV 0100) in het Vlaamse deel van het Centraal Vlaams
Model (noord). De wolk symboliseert de grondwatervoeding (recharge) en niet de neerslag, Q: onttrokken volume via grondwater-
winning, 0200 tot 0800: HCOV codes voor de tertiaire aquifers die in contact staan met de Quartaire aquifer, GenH: stijghoogte
randvoorwaarde.

Figuur 6: termen van de waterbalans van het gespannen deel van Ledo-Paniseliaan Aquifer (HCOV 0600) Vlaamse deel in het
Centraal Vlaams Model (noord). Q: onttrokken volume via grondwaterwinning, Freat 0600: het freatisch deel van het Ledo-Paniseliaan
dat rechtstreeks onder de Quartaire aquifer voorkomt, 0500: afsluitende Bartoon Aquitard, 0700: afsluitende Paniseliaan Aquitard.
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de berekende peilen in figuur 7. Hierin zijn twee
duidelijke infiltatiegebieden te identificeren die
gelegen zijn in de zone waar het Ledo-Paniseliaan
gespannen is. Langs de “UIT” zijde van de ba-
lans valt meteen ook op dat een groot deel van
het water verdwijnt via winningen. Dit heeft een
grote impact op de berekende stijghoogtes of
waterpeilen in het Ledo-Paniseliaan wat eveneens
te zien is op figuur 7.

Lokale schaal

Bovenstaande resultaten van het VGM zijn afkom-
stig van de regionale basismodellen. Enkele sub-
regionale modellen zijn reeds uit de beschikbare
basisdataset opgesteld waarbij de afbakening en
toekenning van de randvoorwaarden van de sub-
regionale modellen eveneens was gebaseerd op
de resultaten van de regionale modellen. Zo is er
een model van de regio Balen en van het stroom-
afwaartse deel van de Dommel opgesteld. Dit
laatste model werd gebruikt in het kader van het
oppervlaktewaterbeheer en de toepassing van het
ecohydrologische voorspellingsmodel NICHE
(Callebaut  et al., 2007).

De VMM - afdeling Water is verantwoordelijk voor
de adviesverlening van milieuvergunnings-
aanvragen voor grondwaterwinning. Om de im-
pact van de aangevraagde vergunning op locale
schaal te kunnen inschatten is een zeer flexibel
tweedimensionaal axiaal symmetrisch model ont-
wikkeld (Lebbe, 2004). Dit model kan op elke
plaats in Vlaanderen toegepast worden. De geo-
logische opbouw van de gekozen plaats wordt
op automatische wijze uit de HCOV-atlas
geëxtraheerd. Na invoer van de locatie (x,y), de
diepte en de lengte van de filter in de winnings-
put en het pompdebiet wordt automatisch een
modelopbouw gegenereerd. Met deze informa-
tie berekent het model de verlagingen (dalingen

van de stijghoogtes) in de verschillende aquifers
en aquitards die in het model voorkomen. Dit kan
op verschillende afstanden en op verschillende
tijdstippen berekend worden. Indien een winning
uit een combinatie van putten bestaat kunnen de
berekende verlagingen gesuperponeerd worden
voor de verschillende putten.
Figuur 8 is een voorbeeld van de toepassing van
dit model. Deze figuur toont de  verlaging aan de
watertafel in kaartvorm na 1 jaar pompen. De
verlaging is veroorzaakt door combinatie van een
winning en een koudewarmte opslag in de on-
dergrond. Hierbij wordt op een diepte van 115 m
water opgepompt uit twee putten (elk een debiet
van 90.000 m³/j). De helft van het debiet wordt
terug geïnjecteerd in de ondergrond maar op een
diepte van 55 meter.
Dit model werd uitgebreid zodat ook upconing
van zout water dat aanwezig is onder de pomp-
filter kan gesimuleerd worden (Lebbe, 2006).

Naast hierboven besproken en de geïllustreerde
modellen zijn een gebiedsdekkend grondwater-
voedingsmodel en een 3D dichtheidsafhankelijk
grondwatermodel beschikbaar voor het kust- en
poldergebied binnen de VGM omgeving (zie fi-
guur 2).

Conclusie

De VMM afdeling Water beschikt op een gestruc-
tureerde manier over de nodige basisgegevens
om op verschillende schalen grondwatermodellen
op te stellen. Naast de verschillende regionale
grondwatermodellen vormen deze basisgegevens
een essentieel onderdeel van het Vlaams
Grondwatermodel. De VGM-omgeving omvat
eveneens een aantal instrumenten die op semi-
automatische wijze vanuit de verschillende basis-
gevens densiteitsafhankelijke lokale modellen en

Figuur 7: berekende stijghoogtes in het Ledo-Paniseliaan (HCOV code 0600) met aanduiding van de infiltratiegebieden (volle pijlen) en
de depressietrechters (holle pijlen). Grijs: voorkomen van het Ledo-Paniseliaan, arcering: gespannen deel van het Ledo-Paniseliaan,
interval van 2,5 m tussen de lijnen van gelijke stijghoogte.
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Figuur 8: Kaart van de verlagingen aan de watertafel (in meter) berekend met het 2D axiaal symmetrisch model tengevolge van een
complexe configuratie van twee winningsputten en een injectieput.
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