Verslag IBRAHYM-netwerkdag 2 april 2015
Op de goed bezochte IBRAHYM-netwerkdag hebben de Limburgse
waterpartners IBRAHYM 2.0 gepresenteerd, de nieuwe versie van het
(geo)hydrologisch model voor Limburg.

De dag bestond uit drie delen:
 Een ochtendprogramma met presentaties over IBRAHYM 2.0, NHI, GeoTOP en een aantal
voorbeelden van gebruik van het IBRAHYM-model;
 Een interactieve middagsessie (“gesprek met de zaal”), om wensen en ideeën over de
toekomst van IBRAHYM te vernemen;
 Een hands-on sessie voor modelleurs, om te werken met IBRAHYM.
Een kort verslag van de opbrengsten van de interactieve middagsessie vindt u op de
IBRAHYM-sectie van de iMOD website; hier staan ook het programma en de presentaties
van deze dag.
Alle bezoekers aan de netwerkdag willen we hartelijk danken voor
hun bezoek aan deze dag. Dankzij hun bijdrage hebben wij als
consortium nu ook een beeld van de IBRAHYM-gebruikerswensen.
De komende tijd gaan we eraan werken om hier concrete acties
aan te verbinden, zodat de kennis die in het model gestopt wordt,
ook behouden blijft.
Het eerste resultaat
Een eerste zichtbare resultaat waar u straks als gebruiker actief mee aan de slag kunt, is een
interactieve kaart, waarop u opmerkingen kunt aanbrengen. Voorbeelden daarvan zijn:
- Waar een verbeterd deelmodel bestaat;
- Waar een project/onderzoek/modelberekening loopt;
- Waar een modelconcept is gewijzigd;
- Waar andere of extra gegevens beschikbaar zijn;
- Waar twijfels bestaan over modelparameters;
- Waar informatiebehoefte is;
- Links naar presentaties van resultaten.
De tool is begin juli gereed voor gebruik. Als het zover is, laten we weer van ons horen.
Nieuwsgierig geworden? Op de iMOD website staat een sneak-preview.
Verbeteringen
Natuurlijk veranderen de inzichten voortdurend over wat handig is, of hoe we dingen beter
kunnen doen. Daarom hebben we een online enquête gemaakt, waarmee we regelmatig
peilen of alles naar tevredenheid werkt en welke verbeteringen mogelijk zijn. De enquête is
voor iedereen toegankelijk. Respondenten krijgen na verloop van tijd een nieuwe oproep om
de enquête in te vullen. Hierbij de eerste oproep om de enquête voor 1 juni 2015 in te vullen
op http://goo.gl/forms/7chQMnX47V - deze link mag u uiteraard delen met collega’s die ook
met IBRAHYM werken.
Met vriendelijke groet,
het IBRAHYM-consortium.

