WATERKWALITEITSMODELLERING
De Vlaamse Milieumaatschappij ontwikkelt en beheert een modelketen van 4 modellen voor de evaluatie van de
waterkwaliteit. BAM, NEMO, PEGASE en ELMO modelleren de waterkwaliteit vanuit het landgebruik tot in de waterloop en
geven op die manier inzicht in de huidige waterkwaliteit. De focus ligt op de Vlaamse waterlichamen en lokale
waterlichamen 1e orde. Via scenario’s kan de toekomstige waterkwaliteit voorspeld worden om een antwoord te geven op
‘wat als’-vragen. Zo kunnen acties om de waterkwaliteit te verbeteren geëvalueerd worden.

Het BemestingsAllocatieModel berekent voor elk
landbouwperceel in Vlaanderen de hoeveelheid mest die
gebruikt wordt.
scenario0
total N
< 100 kg N/ha
100 - 150 kg N/ha

Het NutriëntenEmissieMOdel berekent hoe stikstof (N) en
fosfor (P) vanop landbouwpercelen via verschillende routes
door de bodem en het grondwater in de waterlopen
terechtkomen. Het gebruikt hiervoor de resultaten van BAM
als input.
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250 - 300 kg N/ha
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Hoe werkt PEGASE?
PEGASE modelleert de zuurstofhuishouding en de nutriënten a.d.h.v. de
gegevens over de debieten en de lozingen van:

Toepassingen
1. Berekenen
jaarlijkse
verliezen
2. Evaluatie van
scenario’s
landbouw en
mestbeleid

Stikstof, totaal

Beneden Schelde

Het Pegase-model (Planification Et Gestion de
l’Assainissement des Eaux), is een hydrodynamisch
deterministisch model dat de fysisch-chemische
waterkwaliteit modelleert in de Vlaamse waterlopen.

Hoe werkt NEMO?
NEMO modelleert
de verliezen van
stikstof en fosfor
via 5 belangrijke
deelstromen
Erosie
Bodem
Grondwater
Drainage
Directe verliezen
Stikstofvracht (ton N/jaar)

Hoe werkt BAM?
300 - 350 kg N/ha
> 350 kg N/ha
Hiervoor gebruikt BAM
rekenregels in functie van de
teelt, bedrijfstype, bodemtype
en de gegevens die verzameld
Toepassingen
worden in de Mestbank van de
1. Inputlagen voor NEMO
Vlaamse Landmaatschappij.
2. Evaluatie van het mestbeleid

Huishoudens
Landbouw (NEMO)

ELMO is een aquatisch Ecologisch Model. Het modelleert
de verspreiding van biologische organismen in de
waterlopen in Vlaanderen. Het model combineert
statistische data-analyse met expert kennis.
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Hoe werkt ELMO?
ELMO modelleert de verspreiding van biologische organismen met 3 filters:

Toepassingen
1. Berekening
waterkwaliteit
en debiet op
elk punt langs
de waterloop
en in de tijd
2. Gap-analyse
en evaluatie
scenario’s
waterkwaliteit

Toepassingen
1. Verklaren van de ecologische
toestand op basis van de 3 filters en
onderbouwing afwijkingen
2. Evaluatie scenario’s waterkwaliteit
en hydromorfologie

