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Programma 

• Actuele ontwikkelingen 

• Gebruiksmogelijkheden sensoren: casestudies 

• Stellingen en discussie 



Er komen steeds meer 
sensortechnologieën 
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Annual turnover 

Van kleine en een paar  
grote bedrijven 



En steeds meer 
toepassingsmogelijkheden 

Number of patents for optical sensors remote power supplies /  
big data analysis tools /  

drone technologies 

wireless 
communication 

improved 
computer 

power 



Maar ook…… 
realtime en online sensortechnologie: 

• Transformeren van ‘traditionele’ kennis naar nieuwe kennis en inzichten 

• Behoefte aan transparante en onafhankelijke informatie over sensoren; 

• Verwerken en interpreteren van data vraagt specifieke vaardigheden; 

• Realtime en online meten met waterkwaliteitssensoren vraagt kennis en 
afstemming in de organisatie; 

• Kosten voor aanschaf, onderhoud en beheer worden steeds lager; 

• Klimaatsverandering en duurzaamheid vragen om nieuwe technologie en 
toepassingen 

• Door vergrijzing gaat kennis verloren 

 



Voorbeeld 1: WWTP Belgium 
20% minder energiekosten 

Image credit: Optimedar EU eco-innovation project 



Voorbeeld 2:  
Terugwinnen van P uit afvalwater 

Target value PO4-P 

Investment: € 180,000 
 
Savings/yr:  
• 61 k€ on chemicals 
• 30 k€ on waste disposal 
 
SPOT: 2 yrs 



Maar ook…… 
realtime, remote en online 

sensortechnologie: 

Ter land 
- camera/meetpalen met internetverbinding 
- Slimme meetstations die meten als het nodig is (piekbelastingen)  
 
Ter zee 
-autonome (duik-)bootjes 
-ferrybox-systemen/COVADEM 
 
In de lucht: 
-Satelliet  
-Vliegtuig  
-Drone 



DATA ARM  INFORMATIE RIJK 



Maar ook…… 
realtime, remote en online 

sensortechnologie: 

• Data op moeilijke locaties & tijdstippen – realtime op je bureau 
• Vlakdekkende informatie – waar moet je zijn tijdens een calamiteit/voor je 

onderhoud/beheer? 
• Hoogfrequente informatie laat uitschieters zien 
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Blue Green Red Red Edge Near Infrared 

B/W NDVI PRI EVI 

• Objectieve info vs expert judgement 
• Vlakdekkend per stuwpand 
• Welke camera? Welk platform? 
• Clustering typen vegetatie 
• Koppeling met hydraulisch model en maaibeheer 
• Kosten-effectiviteit 
 

5 banden 

125 banden 



Stelling 

Door de bomen zie ik het bos niet meer 

 

(ik overzie de ontwikkelingen niet meer en heb er 

daarom eigenlijk geen puf voor/  

ik ben al druk zat met het huidige werk) 



Stellingen 

 

Het is noodzakelijk te investeren in nieuwe 

remote/real time/online sensing technieken om 

beheerdoelen te halen 



Stellingen 

 

Het inpassen van nieuwe sensortechnieken in de 

huidige monitoringssystematiek is goed te doen 



Stellingen 

 

De landbouw kan zelf de resterende 

waterkwaliteitsproblemen oplossen door inzet van 

realtime en online sensoren. 



Stellingen 

 

Als er een schaap over de dam is volgen er meer: 

We moeten meer sturen op nieuwe pilots en deze 

breed uitdragen 



• En wat zijn dan die nieuwe pilots?  

=> op naar ronde 3 


