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Welkom!

Bernard De Potter

Administrateur-generaal
b.depotter@vmm.be

mailto:b.depotter@vmm.be
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13:10 Openingswoord
Videoboodschap van minister Jo Brouns

13:15 Waar staat Internet of Water Flanders nu?
Piet Seuntjens, VITO en Jan Adriaenssens, imec

13:30 Sensorontwikkeling, -installatie en -onderhoud
Marcel Zevenbergen, imec en Nele Desmet, VITO

Programma
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14:00 Toepassingen van live data: verzilting
Toepassingen van live data: overstorten

15:15 Pauze

15:40 Governance van een waterkwaliteitmeetnet
Beschikbaarheid van data en het dataplatform

De Vlaamse Smart Data Space
Workshop: het IoT-platform

17:00 The way forward
Piet Seuntjens, VITO

17:15 Netwerkreceptie

Programma
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Openingswoord

Jo Brouns

Vlaams minister voor Economie en Innovatie
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Waar staat Internet of Water nu?

Piet Seuntjens

Programmamanager Digital Water Services
piet.seuntjens@vito.be

Jan Adriaenssens

Director Public Technology
jan.adriaenssens@imec.be

mailto:piet.seuntjens@vito.be
mailto:jan.adriaenssens@imec.be
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Internet of Water Flanders: full-stack aanpak

SENSOR VERWERKEN INZICHTEN HANDELEN

LEREN

NETWERK
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Internet of Water Flanders:
brede aanpak met meerdere componenten

Visualisatie

en

data analytics

Dataplatform

cloudopslag

en

monitoring  

Kosten 
efficiënte 

water-
sensoren

Sensor-
netwerk,

installatie en 
onderhoud

Use cases en

toepassingen
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Lozingen in oppervlaktewater live opvolgen
Impact van huishoudelijk en industrieel afvalwater
Overstorten en incidenten

Verzilting live in kaart brengen
Aan de kust en in de polders
In havengebieden en kanalen

Focus op 2 wateruitdagingen Meer hierover in de sessies
Toepassingen van live data.
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Internet of Water Flanders:
brede aanpak met meerdere componenten

Use cases en

toepassingen

IJzerbekken
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Sensorontwikkeling, -installatie
en -onderhoud

Marcel Zevenbergen

Programmamanager Emerging sensors
marcel.zevenbergen@imec.nl

Nele Desmet

Onderzoeker Digital Water Services
nele.desmet@vito.be

mailto:marcel.zevenbergen@imec.nl
mailto:Nele.desmet@vito.be
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Waterkwaliteitmeetsysteem

Sensorprobe Meetstation IoT-platform

Calibration &
compensation

Event 
detection
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Sensorprobe

4-elektrode 
elektrischegeleidingsensor

2x ISFET pH-sensorReadout
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Evolutie van de sensorprobe

Piloot studie Ontwikkeling ValidatieOverdracht

Versie
D1-D2

Versie 
D3

Versie
D4

Versie
D5-D6 Opschaling

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

Ontwerprevisie na
eerste veldtesten

Readout board 
revisie

Maakbaar ontwerp

Integratie van 
meerdere sensoren

Gecertificeerde
onderwaterbekabeling

Technologie-
revisie na
langdurige
veldtesten

Verbeterde
communicatie

Technologie -
overdracht
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IoT-platform

Bron: www.waterinfo.be



CONFIDENTIAL
28

Resultaten veldtesten

Validatie op 36 meetlocaties

> 6 maanden nauwkeurige
waardes zonder of met 
minimaal onderhoud

Duur Correlatie Afwijking
t.o.v. ref

EG 
sensor

Tot 14 maanden > 95% < 10 %

pH 
sensor

Tot 8 maanden > 80% < 0.2 pH
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Hoe ga je om met onzekerheid in meetwaarden?
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Vroege detectie van sensorvervuiling
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Sensorontwikkeling samengevat

IoT-platform opgezet voor zowel nieuwe als bestaande sensors 

Eerste algoritmes kunnen de operationele status van de sensor 
voorspellen

Temperatuur en EC 6 maanden onafgebroken in het veld meten

Hoger maturiteitsniveau en overdracht naar industriële partner 
uitdagender dan verwacht

Hoe probe uitbreiden met nitraat?
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Uitrol sensornetwerk

Selectie van locaties
• Bereikbaarheid, toegang, veiligheid, 

bevestigingsmodelijkheden, 
dekking mobiel netwerk (data 
transfer)

• Use cases
Gefaseerde uitrol
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Uitrol sensornetwerk
Pilootnetwerk met voorzieningen voor duplo-opstelling van sensoren
• Onderzoeksensor imec
• Commerciële referentiesensor
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Uitrol sensornetwerk

Vergunning
Voorbereiding en inrichting locatie: toegang, veiligheid, vegetatie, 

afstemming betrokkenen…
Installatie van de opstelling
Installatie sensor en toebehoren
Controle metingen en datatransmissie
Opvolging en onderhoud
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Voorbereiding en inrichting locatie

Toegang

Veiligheid

Vegetatie en slib

Afstemmen
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Locaties, opstellingen en sensoren

Waterloop – toegang vrij Waterloop – toegang beperkt
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Locaties, opstellingen en sensoren

Grondwaterput
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Locaties, opstellingen en sensoren

Overstort of pompstation Rioolwaterzuiveringsinstallatie
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Locaties, opstellingen en sensoren

Rechte buis Schuine buis
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Locaties, opstellingen en sensoren

Vrije ophanging (zonder buis) Vlottend
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Locaties, opstellingen en sensoren

Onderzoeksensor imec CTD: Conductivity-Temperature-Depth

MPS multiparametersensor
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Installatie sensoren en toebehoren

Sensor 
• Op juiste diepte in het water 
• Vermijden van vuilophoping

of dode zone rond sensor
• Fixatie en marking van positie
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Installatie sensoren en toebehoren

Module om data te verzamelen en door te sturen
• Bevestiging
• Vermijden van onderdompeling (overstroming)
• Vermijden van beschadiging, vandalisme of diefstal
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Installatie sensoren en toebehoren
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Installatie sensoren en toebehoren

Extra energievoorziening
• Batterijenpack
• Zonnepaneel
Bekabeling
• Bevestiging, hinder of 

schade vermijden
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Installatie sensoren en toebehoren

Deployment registratie
• Welke sensor 
• Op welke locatie
• Van… tot…

Labelling
• Locatie
• Sampling point
• Sensor
• Box (module acquisitie & transmissie)
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Controle en opvolging van metingen en datatransmissie
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Onderhoud van de sensoren

Preventief

Registratie van onderhoud
en interventies

Curatief
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Validatiemetingen
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Pilootnetwerk


