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1 SAMENVATTING (NL) 

Dit document is het eindverslag van de marktconsultatie ‘Sleeptank – optimalisatie nauwkeurigheid van het 
nieuwe testbassin’, dat liep van februari 2020 tot december 2020 en waarbij Verhaert, Masters In Innovation 
optrad als externe begeleider voor PIO (Prgramma Innovatieve Overheidsopdracheten) . Het bevat de volledig 
uitgewerkte resultaten van het traject en schetst het programma van eisen met te onderzoeken items en de 
vervolgstappen voor het opmaken van een bestek voor een innovatieve overheidsopdracht.  

 

Het Waterbouwkundig Laboratorium bouwt een nieuwe sleeptank voor Maritiem onderzoek in Oostende. 
Deze sleeptank zal toelaten om het manoeuvreergedrag van schepen in ondiep water te modelleren met een 
precisie die tot nog toe niet mogelijk is in de wereld en is bijgevolg zeer innovatief in toepassingsgebied. 

Om deze precieze modellering toe te staan is het vereist dat de bodem van de tank zo vlak mogelijk is. 
Concreet is de ambitie om over de gehele oppervlakte van de sleeptank (177mx20m) de afstand van de 
waterlijn tot de bodem van de tank nergens meer als 1mm te laten afwijken. Ook dienen de lengte-zijwanden 
van de tank nergens meer als 1mm af te wijken van het referentiekader van de rails van de sleepwagen. 
Bovendien dient de afwerkingslaag waarmee dit resultaat bereikt wordt aan extra technische specificaties te 
voldoen zoals opgenomen in hoofdstuk 4: behoeftebepaling. 

Uit de marktconsultatie is gebleken dat: 

• De technische specificaties zoals gevraagd betreffende vlakheid vandaag in de wereld nog niet 
gehaald zijn voor dit soort toepassing. De beste commerciële toepassingen op de markt vandaag 
voor deze oppervlaktes zijn een factor 5 tot 10 slechter en niet gemaakt voor 
onderwatertoepassingen. 

• De gangbare werkmethodieken en instrumentaria in de industrie onvoldoende zullen zijn om het 
eindresultaat te behalen. Er zal een nauwe samenwerking tussen partijen met verschillende 
expertisegebieden, alsook het Waterbouwkundig Laboratorium zelf, vereist zijn om tot een 
eindresultaat te komen. 

• Marktpartijen hebben verschillende voorstellen voor de implementatie maar drukken zelf een 
onzekerheid uit over het behalen van de vereiste specificatie. 

Bijgevolg is de ambitie zowel op gebied van technologie als uitvoering zeer uitdagend en innovatief. Om het 
risico voor de uitvoering van de afwerkingslaag te minimaliseren is het daarom aangewezen om tijdens een 
proefproject verschillende voorstellen uit te laten werken door consortia van marktpartijen. In dit proefproject 
dient aandacht besteed te worden aan de voornaamste risicocriteria zoals geïdentificeerd tijdens het project.  

  



 
 

 

 

   

 

4 
 

2 EXECUTIVE SUMMARY (EN) 

This document is the final report of the market consultation " Optimization accuracy test basin of the new 
towing tank", which ran from February 2020 to December 2020, in which Verhaert, Masters In Innovation 
acted as external expert for PIO (Program for Innovation Procurement). It contains the fully detailed results 
of the process and outlines the schedule of requirements with items to be investigated and the next steps 
for drawing up specifications for an innovative public contract. 

Flanders Hydraulics Research is building a new towing tank for maritime research in Ostend. This towing 
tank will allow to model the maneuvering behavior of ships in shallow water with a precision that is not yet 
possible in the world and is therefore very innovative in its field of application. 

To allow for this precise modeling it is required that the bottom of the tank is as flat as possible. In concrete 
terms, the ambition is not to allow the distance from the waterline to the bottom of the tank to deviate 
more than 1mm over the entire surface of the towing tank (177mx20m). Also, the longitudinal side walls of 
the tank should not deviate by more than 1mm from the reference frame of the rails of the towing wagon. 
Moreover, the finishing layer with which this result is achieved must meet additional technical 
specifications as included in chapter 4. 

The market consultation showed that: 

• The technical specifications regarding flatness have not yet been achieve for this type of 
application. The best commercial applications on the market today for these surfaces are a factor 
of 5 to 10 worse and not designed for underwater applications. 

• The current working methods and instruments in the industry will be insufficient to achieve the end 
result. Close cooperation between parties with different areas of expertise, as well as with Flanders 
Hydraulics Research itself, will be required to arrive at a final result that meets specifications. 

• Market parties have different proposals for the implementation, but they themselves express their 
uncertainty about achieving the required specification. 

As a result, the ambition is very challenging and innovative both in terms of technology and 
implementation. In order to minimize the risk for the implementation of the finishing layer, it is therefore 
advisable to have various proposals developed by consortia of market parties during a pilot project. In this 
pilot project, attention should be paid to the main risk criteria as identified during the project. 
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3 CONTEXTBESCHRIJVING 

3.1 UITDAGING VAN HET PROJECT 

Het project beoogt de bouw van een innovatieve sleeptank en het optimaliseren van de opbouw van de 
afwerklaag die zal worden aangebracht op bodem en zijwanden voor het Waterbouwkundig Laboratorium 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics. 
Deze afwerklaag zorgt ervoor dat de geometrische tolerantie op de doorsnede van de sleeptank binnen de 
millimeter wordt gebracht. 
 
Bijkomend wordt met deze innovatieve opdracht ervoor gezorgd dat dit over een afstand van 90 meter 
zonder naden of voegen kan uitgevoerd worden. 
 
De nieuwe tank van 177 m lang en 20 m breed zal worden gebruikt om de krachten op schaalmodellen van 
schepen te meten. Met de resultaten worden wiskundige modellen opgesteld die het manoeuvreergedrag 
van schepen voorspelt in ondiep en beperkt water. Dit is belangrijk om de toegankelijkheid en veiligheid te 
garanderen van de Vlaamse havens en bevaarbare waterlopen. 
 
De nieuwe sleeptank zal uitgerust zijn met een wagen bestaand uit een hoofdwagen die in de lengte-
richting rijdt, een dwarswagen, een verticaal positioneringssysteem van het scheepsmodel en een giertafel 
om het model 360° rond te kunnen laten draaien. Een aantal extra voordelen betreffen de observatie ramen 
in de bodem en zijmuren, grote scheepsmodellen tot 8 m en een state-of-the-art golfmaker. 
 

3.2 PROJECT PARTNERS EN POSITIONERING 

3.2.1 VLAAMS DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE (EWI) 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere publieke 
sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 
innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 
optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. Op die 
manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen en 
oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). Het 
PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de ontwikkeling en 
validering van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten zijn 
maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren. 

3.2.2 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM 

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) is al meer dan 80 jaar een expertisecentrum voor onderzoek en 
adviesverlening over waterbouwkundige, nautische, hydraulische, sedimentgerelateerde en hydrologische 
vraagstukken. 
 



 
 

 

 

   

 

6 
 

Als wetenschappelijke instelling en technisch ondersteunende afdeling maken ze deel uit van het 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid. Het Waterbouwkundig 
Laboratorium ondersteunt de  beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de Vlaamse overheid door op een 
integrale, wetenschappelijk verantwoorde manier te voorzien in kennis, kennisproducten en advies op het 
gebied van watersystemen. 
 
Naast activiteiten in opdracht van het beleidsdomein MOW voeren w-ze ook opdrachten uit voor andere 
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, andere binnenlandse en buitenlandse overheidsdiensten en 
voor de privésector. Opdrachten voor derden worden uitgevoerd door het Eigen Vermogen Flanders 
Hydraulics. 
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4 BEHOEFTEBEPALING 

Verhaert Masters In Innovation werd door de projecteigenaars, met name het WL in samenwerking 
met PIO binnen EWI,aangesteld om het voortraject van ‘Sleeptank – optimalisatie nauwkeurigheid van 
het nieuwe testbassin’, in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), te 
faciliteren. 

De aanpak van Verhaert steunt op volgende pijlers 

• Een multidisciplinaire benadering waarin gebruikerswensen, technologische mogelijkheden en 
marktvereisten worden verenigd tot adequate innovaties dankzij onze meer dan 200 experten; 

• een integrale benadering waarbij kansen en risico’s worden geïdentificeerd met het oog op een 
goede balans in termen van kosten en baten; 

• een diepgaande kennis over de ontwikkeling, validatie, incubatie, accelaratie en succesvolle 
implementatie van product- en diensteninnovaties 

• We passen deze kennis toe in verscheidene sectoren (FMCG, publieke dienstverlening 
(individueel/collectief), medisch, maritiem, ruimtevaart, consumentenelektronica, logistiek, 
bank- en verzekeringen, enz.) en voor verscheidene opdrachtgevers (start-ups, scale-ups, 
kmo’s, multinationals en overheidsinstellingen) 

Het voortraject van ‘Sleeptank – optimalisatie nauwkeurigheid van het nieuwe testbassin’ liep van 
februari 2020 tot december 2020. De doorlooptijd was significant langer dan eerst gepland omwille 
van Corona. Er werd immers o.a. besloten om de marktconsultatie fysiek te laten plaatsvinden met een 
plaatsbezoek aan het testbassin in Oostende, een uitgelezen kans voor de deelnemers om akte te 
nemen van de uitdaging. 

Het project is uitgevoerd in een gefaseerde benadering. In eerste instantie werd de behoefte scherp 
gesteld (VRAAGZIJDE), en vervolgens in dialoog getreedt met de marktpartijen (AANBODZIJDE). Het 
project is uitgevoerd in drie fasen; 

4.1 FASE1: BEHOEFTEDEFINIËRING 

4.1.1 GEWENSTE SPECIFICATIES SLEEPTANK 

In deze fase werden de verschillende interne stakeholders van de VRAAGZIJDE (namelijk 
wetenschappelijke-, bouwkundige- en onderhoudsmedewerkers van het Waterbouwkundig 
Laboratorium) samengebracht in een workshop om de technische vereisten te specifiëren. In deze 
workshop werd gebruik gemaakt van canvassen die in groep werden besproken en ingevuld. Op basis 
van de expertise van de aanwezigen en de ervaringen opgedaan omtrent de huidige sleeptank in 
Borgerhout werd een conensus bereikt. De vereisten zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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1. Het deel van de tank dat moet worden afgewerkt 

 
1.1. De huidige constructie bestaat uit 13 secties in stortbeton. Deze zijn gevlakt maar niet gepolierd. 

De preciese dimensies van deze uitvoering zijn tot op 0,1mm nauwkeurigheid beschikbaar bij het 
waterbouwkundig laboratorium.  

1.2. De huidige tank is met ~5cm overgedimensioneerd om een afwerkingslaag toe te staan. 
1.3. De relevante secties van de tank die afgewerkt dienen te worden zijn: 

1.3.1. Een oppervlakte van de vloer van de tank van 174mx20m, zoals aangegeven op 
bovenstaande figuur. 

1.3.1.1. In het midden van sectie 7 bevindt zich een raampartij (boven een tunnel) van 
2700mm breed met innox frame. De is over de gehele breedte (20m) van de tank 
aanwezig, behalve 2 kleine verbindingsgoten aan de zijkanten van 100mm. Deze 
raampartij mag niet bedekt worden met een afwerkingslaag (ook geen transparante). 

1.3.1.2. Deze raampartij moet vanwege een foute installatie waarschijnlijk opnieuw 
geinstalleerd worden. Bijgevolg is het mogelijk dat deze pas na de afwerkingslaag terug 
geïnstalleerd worden. Zoniet zullen deze als referentie dienen. Voor de hoogte van de 
afwerkignslaag. 

1.3.2. De zijwanden van deze oppervlakte langs de zuid- en noordkant op bovenstaande figuur tot 
~1,25m hoogte, nog later exact te bepalen. Dit zijn dus twee vertikale oppervlakten van 
174mx1,25m. Verdere verwijzingen naar “de zijwanden” in dit document verwijzen steeds 
naar deze twee wanden. 

1.3.2.1. In het midden van secties 5 en 9 van de zuidelijke zijwand zitten raampartijen 
verwerkt van telkens in totaal 5800mm breed. Ook deze raampartijen mogen niet 
bedekt worden met een afwerkingslaag. 

1.4. De oost- en westwanden op bovenstaande figuur dienen NIET afgewerkt te worden. Door de 
aanwezigheid van verschillende systemen (golfslag, havens en dokken) is dit niet vereist. 

1.4.1. Om technische falen in deze zones te vermijden en voor het esthetische zicht van dit 
prestigeproject is het echter wel mogelijk dat deze zones ook deels worden afgewerkt, 
hoewel ze in dat geval de specificaties niet hoeven te halen. 

2. Betreffende de vlakheid van de afwerkingslaag: 
2.1. De ambitie voor de afwerkingslaag is om zo vlak (flat) en waterpas (level) mogelijk te zijn. Zie 

onderstaande grafiek ter verduidelijking. 
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2.2. Dit geldt ook voor de zijwanden, hoewel het belang van de vloer primair is. Voor de zijwanden zal 

een kosten-baten afweging moeten uitwijzen of de meerprijs een verhoogde tolerantie 
verantwoord. 

2.3. Het doel is om een vlakheid van absoluut 1mm te halen. Dit wil zeggen dat eender welke twee 
willekeurige punten op de vloer van de tank maximaal 1mm mogen verschillen ten opzichte van 
de waterlijn in de tank. Voor de zijwanden zal één van de rails van de sleepwagen als absoluut 
referentiepunt dienen. 

2.4. Door de 13 aparte secties worden 12 voegen gecreëerd. Deze zijn momenteel afgewerkt met een 
aan beide zijden ingestort rubberen profiel. Tussen de secties zit een uitzettingsvoeg die opgevuld 
is met piepschuim. Deze zijn in principe waterdicht. Deze voegen moeten door de afwerkingslaag 
naadloos overspannen worden. 

2.4.1. Er kan verwacht worden dat door kleine uitzettingen of krimp in de betonstructuur dankzijk 
temperatuursverschillen spanningen zullen ontstaan aan deze voegen. De krachten die 
hierop werken zouden bij normale werking (15-20°C) een maximale uitzetting van 1,2mm in 
de lengte en 0,75mm in de breedte mogen veroorzaken. Deze spanningen mogen echter niet 
leiden tot een permanente vervorming van de toplaag. 

2.5. De ambitie voor de overgang van de hoeken tussen de vloer naar de zijwanden is om zo dicht 
mogelijk bij 90° te komen. 

2.5.1. Een kleine bolling (zoals door het gebruik van een bolfrees met kleine straal) is toegestaan. 

3. Andere vereisten voor de afwerkingslaag: 
3.1. De maximale verdeelde belasting die de afwerkingslaag aan moet kunnen is 2,5ton/m², of een 

maximale grondbelasting van 5,3 kg/cm². Dat wil zeggen dat bij deze belasting de afwerkingslaag 
geen permanente vervorming ondergaat. Dit om het gebruik van een hoogwerker op de vloer toe 
te staan. 

3.1.1. Tijdelijke vervormingen van de afwerkingslaag zijn geen probleem indien deze zichzelf terug 
herstelt binnen een termijn van maximaal enkele dagen. 

3.1.2. Indien deze specificatie zeer moeilijk of kostelijk blijkt om te realiseren bestaat de 
mogelijkheid hier van af te wijken. In dat geval moet de afwerkingslaag op zijn minst 
belastbaar zijn door de tijdelijke betonnen constructies die voor experimenten in de tank 
worden geplaatst. 

3.2. De kleur van de afwerkingslaag dient niet wit en niet te donker te zijn. Er is een voorkeur voor 
lichtgroen. 

3.3. De levensduur van de afwerkingslaag dient zo lang mogelijk (~30 jaar) te zijn. 
3.3.1. Indien hiervoor periodiek onderhoud vereist is om de specificaties te behouden kan dit 

overwogen worden. Dit onderhoud dient maximaal 1x/jaar plaats te vinden (langer indien dit 
een zeer drastisch of kostelijk onderhoud zou zijn). 

3.4. De afwerkingslaag dient zo veel mogelijk de effecten van betonkrimp en -uitzet over de levensduur 
van de tank te compenseren. Hiervoor is het waarschijnlijk aangewezen om in verschillende lagen 



 
 

 

 

   

 

10 
 

te werken: bijvoorbeeld de onderkant van de afwerkingslaag die meer flexibel is en verschillende 
effecten kan opvangen, en de bovenkant van de afwerkingslaag die harder en vlakker is. 

3.5. De afwerkingslaag dient betekenbaar te zijn, en deze betekening moet laten ook verwijderd 
kunnen worden zonder permanente gevolgen voor de afwerkingslaag. Momenteel wordt hier 
alcoholstift voor gebruikt. 

3.6. Sediment en kalkaanslag moet eenvoudig verwijderbaar zijn. Bijvoorbeeld door het water weg te 
trekken met een aftrekker. 

4. Eigenschappen van de omgeving waar de afwerkinglaag rekening mee moet houden: 
4.1. De afwerkingslaag zal 95% van deze levensduur onder water staan. De afwerkingslaag dient 

hiertegen bestand te zijn. Dit is het lokaal beschikbare leidingwater. 
4.2.   De omgevingstemperatuur in de hal heft een set point van 15-20°C, met een maximale gradiënt 

van 0,5°C/24u. 

4.1.2 STAND VAN DE TECHNIEK & MOGELIJKHEDEN 

Verhaert onderzocht de mogelijkheden voor bestaande technieken die zouden konden voldoen aan de 
specificaties op basis van deskresearch en gesprekken met experten bij marktleiders en universiteiten. 
In deze fase werd duidelijk dat de huidige technieken voor het maken van vlakke vloeren tekort 
schieten. De (confidentiële) technieken die werden voorgesteld door marktpartijen konden slechts 
borg staan voor een vlakheid van +/- 1cm over de gehele oppervlakte van de sleeptank, ten opzichte 
van de gevraagde vlakheid van +/- 1mm. 

De uitdagingen om de gewenste gladheid te bereiken bevinden zich op 3 verschillende thematieken. 

• De technische vlakheidsspecificaties die we ambiëren zijn bij benadering een factor 10 beter 
dan bestaande technieken bij gespecialiseerde partijen voor deze oppervlakte in de markt. 
Eerdere projecten met vergelijkbare specificaties bleken voornamelijk op bijkomende 
uitdagingen te stuiten (voorbeeld). Er werd maar één installatie gevonden waarbij de 
vlakheidsspecificaties werd benaderd. Dit in een confidentiële nucleaire toepassing voor 
defensie, daarom ontbreekt het ons aan de exacte nauwkeurigheid die werd gehaald.  

• De industrie beschikt niet over een gangbare werkmethodiek, noch kent ze beproefde 
samenwerkingen tussen de actoren om dit project integraal te realiseren. Er vindt dus ook 
innovatie plaats op de workflows om beton af te werken met een hoge precisie; in bijzonder op 
het vlak van technieken om af te vullen, af te vlakken en precies objectief te meten zowel 
horizontaal als verticaal. 

• De industrie beschikt niet over een onderliggend instrumentarium/machinepark om de 
realisatie integraal te borgen. Er zijn hoogstens componenten beschikbaar die verder moeten 
worden verbeterd, gecombineerd en/of aangevuld met andere instrumenten met het oog de 
specificaties te kunnen behalen. 

Aan de hand van deze stand van de techniek en de vereisten uit hoofdstuk 4.1.3 werd een brainstorm 
georganiseerd met technische experten om verschillende mogelijke oplossingen te bespreken. Deze 
werden opnieuw getoetst bij experten uit de markt. 

Oplossing Weerhouden 

volgende fase 

Argumentatie 

https://www.concreteconstruction.net/how-to/construction/microflat-floors-bring-unique-challenges_o
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Oplossing die louter op basis van 

nivellering werkt 

Neen Volgens verschillende gespecialiseerde 

aanbieders van vloerproducten zijn de 

specificaties niet haalbaar zonder voor- en/of 

nabewerking  

Enkel gladfrezen/polijsten van de 

huidige betonconstructie, zonder 

vul- of schilderlagen 

Ja De huidige commercieel beschikbare meest 

vlakke vloeren worden geplaatst op deze 

methode, voor de toepassing van “Very 

Narrow Aisle”-warenhuisvloeren. 

Combinatie van vullen en 

bewerken (frezen/polijsten) 

Ja Deze methode werd voorgesteld door de 

meeste experten die gecontacteerd werden, 

en vormde ook de basis voor de uitvoering 

van de huidige sleeptank in Antwerpen. 

3D printing Neen Economisch en praktisch onhaalbaar om 

deze oppervlakte te bewerken via deze 

techniek 

Laser screed Neen Niet mogelijk om de specificatie te halen met 

deze techniek volgens aanbieders 

Ontkoppelingsmatten Neen Er zijn geen oplossingen die onder water 

werken 

 

Publieke referenties voor deze en andere technieken zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

https://www.archtoolbox.com/materials-systems/concrete/ff-and-fl-numbers.html 

http://www.iceline.com/estref/popular_conversion_files/concrete/slab_flat.html 

https://www.hamarlaser.com/systems/l-740-ultra-precision-leveling-laser/?gclid=CjwKCAiA-

vLyBRBWEiwAzOkGVL2gj_Tb0XTw5qhlTPwNTX6cYvkT7VPU9fVHeo-

k7KNJnE8pOsLAkRoCDb0QAvD_BwE 

https://facecompanies.com/docs/DipBrochure61.pdf 

https://face-consultants.com/face-din-15185-profileograph/ 

https://www.kuka.com/en-be/products/process-technologies/2016/07/milling 

https://www.fanuc.eu/be 

 

4.2 FASE2: MARKTCONSULTATIE 

De focus lag in deze tweede fase vooral op dialoog met de AANBODZIJDE. Marktpartijen werden 
gecontacteerd om de haalbaarheid van verschillende oplossingen te toetsen. 

De betrachting in deze fase was namelijk na te gaan in welke mate mogelijke aanbieders al een 
oplossing klaar hebben, dan wel nog substantieel dienen te ontwikkelen, alsook welke van de 
vooropgestelde vereisten de meest innovatieve en uitdagende waren. 

In dit kader werden eerst één op één gesprekken met marktpartijen uitgevoerd, en vervolgens een 
publiek evenement georganiseerd in de constructie van de sleeptank zelf om de haalbaarheid te 
valideren en de marktpartijen toe te staan in overleg te gaan met de aanbestedende overheid. Dit 
evenement werd aangekondigd via TED en gepubliceerd op de website van PIO. (link) 

https://www.archtoolbox.com/materials-systems/concrete/ff-and-fl-numbers.html
http://www.iceline.com/estref/popular_conversion_files/concrete/slab_flat.html
https://www.hamarlaser.com/systems/l-740-ultra-precision-leveling-laser/?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVL2gj_Tb0XTw5qhlTPwNTX6cYvkT7VPU9fVHeo-k7KNJnE8pOsLAkRoCDb0QAvD_BwE
https://www.hamarlaser.com/systems/l-740-ultra-precision-leveling-laser/?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVL2gj_Tb0XTw5qhlTPwNTX6cYvkT7VPU9fVHeo-k7KNJnE8pOsLAkRoCDb0QAvD_BwE
https://www.hamarlaser.com/systems/l-740-ultra-precision-leveling-laser/?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVL2gj_Tb0XTw5qhlTPwNTX6cYvkT7VPU9fVHeo-k7KNJnE8pOsLAkRoCDb0QAvD_BwE
https://facecompanies.com/docs/DipBrochure61.pdf
https://face-consultants.com/face-din-15185-profileograph/
https://www.kuka.com/en-be/products/process-technologies/2016/07/milling
https://www.fanuc.eu/be
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/optimalisatie-nauwkeurigheid-testbassin-van-de-nieuwe-sleeptank
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Op de publieke marktconsultatie waren naast de deelnemers van PIO, het Waterbouwkundig 
Laboratorium en Verhaert 11 aanwezige partijen uit verschillende takken van de industrie, met name 
specialisten uit de chemische sector, machinebouwers en aannemers. Tijdens de marktconsultatie 
werden de noden van het Waterbouwkundig Laboratorium toegelicht tijdens presentaties en een 
rondleiding. Vervolgens werden marktpartijen uitgenodigd om feedback te delen via discussie, één-op-
één gesprekken en op papier, vie een formulier dat hiervoor bestemd was. Op dit formulier konden 
deelnemers de haalbaarheid van verschillende specificaties aanduiden op een schaal van 1 tot 10, 
alsook hun antwoorden verder toelichten. Ook werden ze uitgenodigd een eerste conceptuele 
oplossing voor te stellen die mogelijk aan de specificaties zou kunnen voldoen. 

4.2.1 RESULTAAT VAN DE OPENBARE MARKTCONSULTATIE EN RANDVOORWAARDEN 

De feedback gegeven op papier en tijdens de gesprekken werd gesynthetiseerd in een rapport en 
besproken met het Waterbouwkundig Laboratorium en de PIO-projectbegeleiding. De belangrijkste 
publieke conclusies van deze marktconsultatie zijn: 

1. Er is onzekerheid over de haalbaarheid van de specificaties. Naar eigen inschatting geven de 
meeste marktpartijen aan dat ze onzeker zijn of ze de gewenste specificaties over de hele 
sleeptank kunnen halen. Deze is in het verleden nog niet aangetoond. 

2. De belangrijkste kritische elementen voor de uitvoering van de afwerkingslaag zijn: 

a. De raampartijen. De huidige raampartijen voldoen niet aan de specifcatie en kunnen 
zorgen voor problemen aan de overgang. De marktexperten raden aan om de 
raampartijen te verwijderen en na de afwerkingslaag terug te plaatsen. 

b. De overgang van de vloer naar de wand. De afwerking voor de vloer en wand zal 
waarschijnlijk in verschillende stadia moeten worden uitgevoerd, en mogelijk ook in 
verschillende materialen. Dit creëert een overgang die een technisch risico op falen 
inhoudt. 

c. Andere overgangen. Dit is ook het geval bij andere overgangen, bijvoorbeeld bij de 
sluis, golfslag en dergelijke waar de continuïteit onderbroken wordt dreigt water 
tussen de lagen in te sijpelen, wat vermeden moet worden om de integriteit van de 
afwerkingslaag te behouden. 

d. De voegen. Aan de voegen van de betonblokken kunnen spanningen ontstaan die 
mogelijk tot vervorming voor een toplaag leiden. Verschillende marktpartijen hebben 
hier echter reeds oplossingen voor gesuggereerd waar ze veel vertouwen in uitdrukten. 
Dit blijft een belangrijk aandachtspunt, maar niet het meest uitdagende. 

3. De andere vereisten voor de tank, namelijk de belasting van de hoogtewerker, 
betekenbaarheid, onderhoudsvriendelijkheid e.a. werden door de marktexperten niet 
bestempeld als erg uitdagend of innovatief. Ook bestaande oplossingen voldoen reeks vaak 
aan deze vereisten. 

4. De correcte uitvoering van een vlakheidsmeting en bijsturen aan de hand daarvan in 
verschillende stadia zal kritiek zijn voor het eindresultaat. Het Waterbouwkundig Laboratorium 
beschikt in deze over veel expertise voor de uitvoering. 

5. Het is zeer waarschijnlijk dat de finale oplossing zal bestaan uit een combinatie van vullen en 
pollijsten/frezen in verschillende stappen. De ideale dikte van deze afwerkingslaag is nog 
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samen te bepalen met de uitvoerder(s). Om deze oplossing te bereiken zal een samenwerking 
tussen verschillende marktpartijen vereist zijn. 

Uit individuele gesprekken is gebleken dat een voorstel voor de uitvoering van de afwerkingslaag sterk 
afhankelijk is van de ervaring en deskundigheid van individuele marktpartijen. Om het concurrentiëel 
voordeel van deze marktpartijen niet te ondermijnen worden individuele oplossingen hier niet 
besproken. 

4.3 FASE3: CONCLUSIES  

Op basis van de behoeftebepaling, stand van de techniek en de bevindingen van de marktconsultatie 
werd een advies geformuleerd over de technische implementatie van de afwerkingslaag van de 
sleeptank. In overleg met Het Waterbouwkundig Laboratorium en de PIO-projectbegeleiding werd 
bovendien een advies geformuleerd voor de procedurele verderzetting van het project. Het 
Waterbouwkundig Laboratorium overweegt de uitvoer van een proefopstelling in een volgende fase.  
Deze wordt in dit document verder niet besproken. 

Er bestaat in de markt onzekerheid over de haalbaarheid van de specificaties. De oplossingen die door 
de markt werden opgesteld hebben nood aan innovatie op drie gebieden: 

• De technieken met betrekking tot het vullen, vlakken en meten van dergelijk vlakke vloeren op 
grote oppervlakte worden in de bouwindustrie nog niet toegepast. De expertise omtrent meten 
is wel deels aanwezig bij het Waterbouwkundig Laboratorium, en daarom is een nauwe 
samenwerking tijdens het vervolgtraject aangeraden. 

• De gehanteerde werkmethodiek is onvoldoende afgestemd op het realiseren van dit project. 
Nauwe samenwerking tussen verschillende actoren zal vereist zijn, waardoor 
verantwoordelijkheden die nu bij één partij worden neergelegd door verschillende partijen 
samen opgenomen zullen worden. 

• Het instrumentarium/machinepark dat gehanteerd wordt door de makrtpartijen dient verder 
verbeterd, gecombineerd en/of aangevuld met andere instrumenten met het oog de 
specificaties te kunnen behalen. 

Indien deze noden kunnen worden ingevuld verkleint het risico op het halen van de specificaties 
substantiëel. Een sleeptank die voldoet aan de gevraagd specificaties zou ongeëvenaard zijn in de 
wereld en uniek wetenschappelijk onderzoek toestaan. 

 

 


