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Executive Summary 

This document is the final report of the preparation phase leading to the innovative procurement of 

an ‘Unmanned Survey Platform’. The preparation phase lasted between November 2018 and January 

2019 and had Addestino in the role of an external coach for the program of innovative procurement 

(PIP). The document contains all material collected during this period and outlines the innovation 

potential of the intended solution both from an end-user as from technological perspective. Besides it 

advices on determining the next steps towards an innovative procurement. 

The Program Innovative Procurement (PIP), together with the Flemish Environmental Agency (VMM), 

wishes via an innovative approach to continue the existing experiments with an autonomous 

measurement vehicle and to extend the concept to new applications and more advanced solutions. 

The Flemish Environmental Agency whishes in this way to generate new insights in water quality and 

to automate existing processes. From the preparation phase, the following conclusions are defined. 

First conclusion: the defined use cases are considered strongly innovative by the users of the 

measurement teams and by the participants of the current experiments with the autonomous 

measurement vehicle. Most innovation is expected from both reducing the restrictions of the current 

solution; by for example accurate positioning on locations without GPS signal or automatically 

correlating with data from external probes mounted on the vehicle; and from extending towards new 

applications; such as an integrated sampling process or measuring phosphorus-nitrogen 

concentrations in the context of defining fertilizer impact in agriculture. 

Second conclusion: the technological risk of most use cases is considered as low to nonexistent by the 

participants of the market consultation. The release of a classical request for proposal seems at first 

sight the most recommended commercial strategy. The participants of the market consultation 

indicated that an ‘off the shelve’ solution exists for most use cases or a solution can be realized via an 

established technology proven in comparable problems. Exceptions are a probe to measure 

phosphorus, detecting obstacles below the surface or measuring data simultaneously on different 

depths during continuous movement of the vehicle. These use cases require additional research. 

Third conclusion: a detailed definition of the boundary conditions and the operating context of the 

vehicle is necessary to determine a solution suitable for the Flemish Environmental Agency. Different 

solutions presented during the market consultation have a direct impact on the dimensions, usability 

and cost of the vehicle. Not all solutions are possible under all circumstances of current, wind speed 

or water depth or are mutually combinable. The Flemish Environmental Agency has to define a clear 

focus on which use cases have to be achieved under which boundary conditions, precision and 

performance. 

The uncertainty in this project resides in adapting existing technologies to the operational context of 

the VMM, rather than in the technology itself.  As a consequence it is recommended to treat certain 

use cases first in a proof of concept. By validating each use cases under different sets of boundary 

conditions, the VMM is able to make a more accurate estimation of the complexity of the application 

and the investments required for a fully operational solution. 
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1 Objectieven en werkingskader 

1.1 Achtergrond en doelstellingen 

Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject leidend naar een innovatieve aanbesteding 

voor het ‘Unmanned Survey platform’ en presenteert de synthese van de resultaten. De doelstelling 

van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van een pre-commercieel en/of 

commercieel bestek. Hiertoe worden op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders 

samengebracht met als doel het verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit 

verschillende invalshoeken. 

Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen: 

 Wat behelst het project ‘Unmanned Survey Platform’? 

 Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als vanuit 

technologische invalshoek? 

 Wat is de te volgen weg voor een commerciële aanbesteding in het kader van innovatief 

aanbesteden? 

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, met name het Programma 

Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) in samenwerking met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 

aangesteld om het voortraject van ‘Unmanned Survey Platform’, in het kader van het Programma 

Innovatieve Overheidsopdrachten, te faciliteren. Addestino heeft als missie om innovatie te leveren 

aan zijn klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het eindresultaat. Deze missie wordt volbracht dankzij 

drie centrale pijlers: 

 Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken te 

realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring. 

 Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico gereduceerd 

wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt. 

 Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in 

verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport, elektronica, 

enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, multinationals, universiteiten en 

overheidsinstellingen). 

Tijdens het voortraject van ‘Unmanned Survey Platform’ neemt Addestino de rol op van externe 

begeleider. Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino het voortraject, begeleidt en 

modereert de workshops en stimuleert de nodige wisselwerking tussen de verschillende partijen. Als 

externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met als taak om de deelnemers 

aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft Addestino het 

nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het aanwenden van een 

weldoordacht plan van aanpak van het voortraject en een methodologie voor de inhoudelijke 

discussies en denkprocessen tijdens de werksessies. 

Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van 

‘Unmanned Survey Platform’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen 

in het kader van een pre-commercieel of een commercieel bestek. 
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Het voortraject van ‘Unmanned Survey Platform’ liep van november 2018 tot januari 2019 en beslaat 

het volgende proces: 

1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht wordt de 

verschillende probleemstellingen in kaart te brengen en een eerste oplossing te schetsen voor 

elke probleemstelling. Tegelijk wordt bekeken hoe elke probleemstelling kadert binnen de 

verwachtingen van het programma innovatief ondernemen en laat deze sessie toe een eerste 

maal de maatschappelijke waarde en het innovatiepotentieel van elke probleemstelling in 

kaart te brengen. 

Uit de scoping sessie kwamen twee probleemstellingen waarvoor een voortraject voor een 

innovatieve aanbesteding is gestart. Het ‘Unmanned Survey Platform’, dat in dit verslag wordt 

besproken, en het ‘elektronisch monstername- en veldwaarnemingsformulier’, dat in een 

parallel traject wordt behandeld. Voor een derde probleemstelling rond een 

milieuschadeberekeningsmodule is beslist geen voortraject te starten.  

 

2. Werksessie met een aantal gebruikersgroepen om het standpunt van de (eind)gebruikers te 

belichten. Deze sessie laat toe het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt verder uit 

te werken, in het bijzonder de gebruikersnoden en de naar toegevoegde waarde 

geprioriteerde use cases.       

           

3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases op te delen in modules naar 

gelijkaardige oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiearchitectuur uit 

te tekenen door de stand van de technologie, belangrijke componenten en noodzakelijke 

koppelingen na te gaan.        

    

4. Werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de 

techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het 

innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen.  

 

5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde 

informatie tijdens de werksessies. 

1.2 Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Unmanned Survey 

Platform’ worden hierbij de deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en kennisinstellingen gelijst. 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Vlaamse Milieu Maatschappij 

Addestino 

Aqua Vision BV 

Arctic Science Partnership 

Brevisco BVBA 

Clemaco Trading nv 

C.R.A. nv 

CHC Navigation 

dotOcean nv 



PIO – Meetnetten  29/03/2019 
Unmanned Survey Platform 6 Eindverslag 

Elscolab 

ETH SPRL 

Fluves nv 

Hogere Zeevaart Antwerpen – Instituut voor Hydrografie 

L3 ASV 

MG3 Belgium 

OIP Sensor systems 

Surveyor 

Searobotics 

Universiteit Antwerpen / Flanders Make 

Waterbouwkundig Laboratorium 
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2 Samenvatting 

Dit document is het eindverslag van het voortraject leidend naar de innovatieve aanbesteding voor het 

‘Unmanned Survey Platform’ dat liep van november 2018 tot januari 2019 en waarbij Addestino optrad 

als externe begeleider voor PIO. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst 

het innovatiepotentieel van de beoogde oplossing vanuit zowel gebruikers- als technologisch 

standpunt. Tevens geeft het advies in het bepalen van de vervolgstappen. 

Het Programma Innovatief aanbesteden (PIO), in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, 

wenst door middel van een innovatieve aanpak de huidige experimenten met een autonoom 

meetvaartuig verder te zetten en het concept uit te breiden naar nieuwe toepassingen en meer 

geavanceerde oplossingen. Op die manier wenst de Vlaamse Milieumaatschappij nieuwe inzichten te 

verwerven over waterkwaliteit en bestaande processen te automatiseren. Uit het doorlopen van het 

voortraject komt men tot volgende conclusies. 

Als eerste conclusie: de vooropgestelde use cases worden als sterk innovatief beschouwd door 

gebruikers van de meetnetten en deelnemers van de huidige experimenten met een autonoom 

meetvaartuig. De meeste innovatie wordt verwacht in enerzijds het overkomen van beperkingen van 

de huidige oplossing; door onder andere accurate positiebepaling op locaties zonder gps-bereik of het 

automatisch correleren met data uit meetsondes gemonteerd op het vaartuig; en anderzijds in de 

mogelijkheid om uit te breiden naar nieuwe toepassingen; zoals het automatisch nemen van 

schepstalen of het opmeten van stikstof en fosfor concentratie in het kader van het mestactieplan. 

Als tweede conclusie: het technologisch risico van de vooropgestelde use cases wordt, op enkele 

uitzondering na, door de markt als laag tot onbestaand beschouwd. Hierdoor lijkt het uitschrijven van 

een klassieke request for proposal op het eerste zicht de meest aangewezen commerciële strategie. 

De spelers aanwezig tijdens de marktconsultatie geven aan dat er voor de meeste use cases een 

bestaande ‘off the shelve’ oplossing is of dat deze kan gerealiseerd worden met gevestigde technologie 

reeds gebruikt bij gelijkaardige problemen. Uitzonderingen hierop zijn een sonde voor het meten van 

de fosfor concentratie, het detecteren van obstakels onder water en het opmeten van data op 

verschillende dieptes simultaan tijdens één beweging van het vaartuig. Voor deze use cases is extra 

onderzoek aangewezen. 

Als derde conclusie: een gedetailleerde bepaling van de randvoorwaarden en omgevingsfactoren 

waarbinnen het vaartuig moet opereren is noodzakelijk om tot een geschikte oplossing te komen. 

Verschillende oplossingen gepresenteerd tijdens de marktconsultatie hebben een directe impact op 

de dimensies, de inzetbaarheid en de kost van het vaartuig. Niet elke oplossing is bijvoorbeeld mogelijk 

onder alle omstandigheden van stroming, windsnelheid of waterdiepte of is onderling combineerbaar 

met andere oplossingen. De Vlaamse Milieumaatschappij zal een duidelijk focus moeten definiëren 

welke use cases moeten bereikt worden onder welke randvoorwaarden en met welke nauwkeurigheid 

of performantie.  

De onzekerheid in dit project ligt eerder in het werkbaar krijgen van bestaande technologieën binnen 

het werkingskader van de VMM, dan in de technologie zelf. Hierdoor is het aangewezen om enkele 

use cases te behandelen in een proof of concept. Door de use cases telkens onder verschillende 

omstandigheden te laten valideren kan de VMM een meer nauwkeurige inschatting verkrijgen van de 

complexiteit van de toepassing en de vereiste investeringen voor een operationele oplossing. 
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3 Positioneren en definiëren 

3.1 De projectinitiators 

3.1.1 Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) 

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 is in 2017 van start gegaan en heeft via drie projectoproepen inmiddels een projectportfolio 

van 50 projecten. Voor de uitvoering van het PIO wordt jaarlijks een budget van 5 miljoen euro 

voorzien. 

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.  

3.1.2 Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en 

controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op 

watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de 

planning van en toezicht op de zuivering infrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor 

leidingwater. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet 

beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op. 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beschikt reeds meer dan 25 jaar over diverse meetnetten om 

te rapporteren over de kwaliteit van de oppervlaktewateren en waterbodems in Vlaanderen. Deze 

meetnetten worden ondersteund door een uitgebreid en doorheen de jaren stelselmatig gegroeid 

pakket aan maatsoftware. VMM blijft werken aan betere maatsoftware, genaamd 

Meetnettensoftware 3.0. 

Het project Meetnetten 3.0 vormt geen deel van de PIO-opdracht, maar deze dient hier wel mee te 

aligneren. Daarnaast dienen de resultaten van de PIO-opdracht uiteindelijk in Meetnetten 3.0 

opgenomen worden. Het voortraject: “Unmanned Survey Platform” 

 



PIO – Meetnetten  29/03/2019 
Unmanned Survey Platform 9 Eindverslag 

3.1.3 Beoogde doelstelling van het voortraject 

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft recent een Unmanned Survey Platform aangekocht. Dit is een 

autonoom vaartuig met verscheidene mogelijkheden. Het kan vb. dieptes meten, 3D- en 4D-profielen 

maken, extra multiparameter-sondes aansluiten etc. In theorie kan dit toestel het traject van een 

waterloop aflopen om vervuiling te volgen. 

Dit vaartuig is uniek in Vlaanderen en VMM lijkt zelfs een pionier te zijn binnen Europa. De eerste 

experimenten werden reeds succesvol afgerond.  

Een autonoom meetvaartuig laat toe grote hoeveelheden data te capteren op korte termijn, snel te 

meten op moeilijk bereikbare locaties en direct in te spelen op gemeten waarden (bijvoorbeeld het 

sluiten van sluizen bij zuurstoftekort om vissterfte te voorkomen.) 

De huidige oplossing omvat het vaartuig zelf met besturing en een lokalisatie eenheid, een sensor voor 

dieptemeting, een mobiele connectie met een cloud-based software platform en een tablet om data 

te visualiseren en een traject tussen wayoints uit te stippen. De huidige oplossing wordt voornamelijk 

gebruikt voor het bepalen van sedimentdiktes. 

De Vlaamse Milieumaatschappij wil het concept van een autonoom meetvaartuig verder inzetten voor 

andere en meer geavanceerde oplossingen. Tegelijk stuit men op enkele beperkingen van de huidige 

oplossing.  

Door het doorlopen van het PIO-voortraject en de bijhorende marktconsultatie wil de Vlaamse 

Milieumaatschappij een beter zicht krijgen op mogelijke oplossingen die meerdere van de beoogde 

toepassingen afdekken en kunnen ingezet worden in de werkingscontext van de VMM. 

De oplossing voor het Unmanned Survey Platform valt buiten het project maatsoftware, maar de 

gecapteerde data moet kunnen geïmporteerd worden in de software 

3.1.4 Begrip van de huidige experimenten en de beoogde toepassingen 

De huidige experimenten van het Unmanned Survey Platform zijn voornamelijk gericht op het bepalen 

van de sedimentdikte (bathymetrie). 

Het USP is een klein vaartuig dat eenvoudig valt te hanteren en wordt ingezet in kleine rivieren en op 

zandbanken. Het voertuig kan manueel worden bestuurd via een mobiele besturingseenheid of kan 

een traject afleggen tussen vooraf bepaalde waypoints.  

De sedimentdikte wordt bepaald door het opmeten van teruggekaatste geluidsignalen uitgezonden 

door het vaartuig. Er worden twee z-coördinaten uitgelezen, z1 voor de bovengrens van slib en z2 voor 

de ondergrens. Een gps-signaal bepaalt de xy-coördinaat van het vaartuig. Aangevuld met de 

tijdscoördinaat, vormt dit de primair output van het platform. 

De gemeten data wordt automatisch verzonden naar een cloud-based software platform. Het USP 

heeft een ingebouwde machine to machine SIM kaart om deze synchronisatie mogelijk te maken. 

De tablet van de bestuurder bevat een tweede machine 2 machine SIM kaart en krijgt realtime data 

binnen gemeten door het USP.  Vanuit het software platform kan de bathymetrische data  rechtstreeks 

naar AutoCAD geëxporteerd worden om een 3D profiel te verkrijgen. 
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Deze manier van werken vormt een grote verbetering ten opzichte van het reeds ingeburgerd proces 

voor het bepalen van sedimentdiktes. In dat proces werd een grote sloep ter plekke gebracht voorzien 

van meerdere laptops en meetapparatuur. Het klaarmaken van deze sloep vereist ongeveer een halve 

dag voorbereiding.  

Het Unmanned Survey Platform heeft ook enkele beperkingen. De huidige bathymetrische sonde 

steekt ongeveer een halve meter onder het vaartuig uit. Hierdoor is het platform niet inzetbaar in 

ondiepe wateren.  

Zowel de tablet, de besturingseenheid, de lokalisatie eenheid als het vaartuig zelf hebben een eigen 

batterij met een andere levensduur, waardoor men zeker moet zijn dat alle onderdelen voldoende 

opgeladen zijn om productief aan de slag te kunnen gaan.  

Ten slotte zijn de aandrijfrotors onder de boot gemaakt van 3D geprint plastiek. Hierdoor is er een 

groot risico dat deze verstopt geraken door onzuiverheden in het water en de aandrijving stil valt. 

Naast het gebruik voor het meten van sedimentdikte, ziet men potentieel in andere toepassingen: 

- Het nemen van schepstalen op het terrein 

- Het uitvoeren van gecombineerde metingen met bestaande multiparameter sondes 

(zuurstofgraad, geleidbaarheid, temperatuur, zuurtegraad). Hier voegt men een vijfde 

dimensie toe aan de xyzt-coördinaat. 

- Het vaststellen van milieu incidenten (zeker wanneer dit op moeilijk bereikbare plaatsen is.) 

- Het monitoren van riool overstorten (Dit is een noodoplossing wanneer de capaciteit van de 

riool wordt overschreden.) 

- Het opnieuw kalibreren van vaste veldmeters (Hun meetafwijking verandert in de tijd door de 

veranderende buitenomgeving. De gekalibreerde metingen uit de USP kunnen hierbij helpen.) 

- Het meten van de aanwezigheid van cyanobacteriën, nuttig voor het toekennen van een 

zwemverbod. 

- Het meten van stikstof / fosfor, nuttig voor het mestactieplan in landbouwgebieden. 

- Het instant opmeten van de lozingspluim bij een lozing van afvalwater 

- Het doorgeven van xyz-coördinaten voor een ruimingsopdracht aan een aannemer 
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4. Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt 

Vanuit de expertise van de projectinitiators werden enkele mensen aangeduid uit de verschillende 

gebruikersgroepen die betrokken zijn bij de huidige experimenten met het platform of relevante 

ervaring hebben bij één van de meetnetten. Vervolgens werden de belangrijkste gebruikersvereisten 

in kaart gebracht vanuit de ervaring van de gebruikers zelf, aan de hand van een niet-exhaustieve lijst 

van use cases. Op deze manier kan men een eerste algemeen beeld schetsen van de geambieerde 

capaciteiten van het project. 

4.1 Opstellen van de gebruikersvereisten 

Onderstaande lijst van 24 use cases brengt de gebruikersvereisten voor het unmanned survey platform 

in kaart. Deze lijst werd opgesteld samen met gebruikers betrokken bij de huidige experimenten, 

gebruikers uit de verschillende meetnetten en business analisten. De motivatie achter een bepaalde 

use case en de betekenis van de kolom ‘innovatiepotentieel’ en ‘technologisch risico’ worden verder 

toegelicht in sectie 4.2 en sectie 5.2. 

  



  ALS EEN … KAN IK … ZODAT … INNOVATIE 
POTENTIEEL 

TECHNOLOGISH 
RISICO 

UC-1.1 Als een 
bestuurder van 
het vaartuig 

kan ik bij manuele besturing op afstand 
een indicatie krijgen hoe ver de kade muur 
is 

zodat ik er niet tegen vaar 5 2-3 

UC-1.2 Als een 
bestuurder van 
het vaartuig 

kan ik bij autonome besturing (varen 
tussen waypoints) een indicatie krijgen 
van onverwachte obstakels 

zodat ik manueel kan ingrijpen 8 8-13 

UC-1.3 Als een 
bestuurder van 
het vaartuig 

kan ik er op rekenen dat wanneer de 
batterij aan het leeglopen is, de boot 
zeker terug kan komen naar het 
aangegeven waypoint 

zodat de boot niet stil valt in het 
midden van het water 

13 1 

UC-2 Als een 
bestuurder van 
het vaartuig 

kan ik er op rekenen dat het vaartuig zich 
autonoom corrigeert voor stroming, wind, 
trajecten (bochten) zonder dat ik manueel 
moet ingrijpen en dit binnen een 
foutenmarge van 5% van het traject 

zodat iedereen de boot kan 
besturen en niet alleen een 
getrainde expert 

13 2-3 

UC-3.1 Als surveyor kan ik er op rekenen dat de gemeten xy 
GPS coördinaten van de meetpunten op 5 
centimeter na nauwkeurig zijn 

zodat ik nadien de juiste analyses 
kan maken 

13-20 5 

UC-3.2 Als surveyor kan ik er op rekenen dat de gemeten xy 
GPS coördinaten van de meetpunten op 5 
centimeter na nauwkeurig zijn, zelfs indien 
er obstakels zoals bruggen of bomen in de 
weg liggen 

zodat ik niet achteraf manueel een 
meting moet uitvoeren 

20 1 / 8 / 20 

UC-3.3 Als een 
bestuurder van 
het vaartuig 

kan ik bij het wegvallen van een 
voldoende nauwkeurig GPS signaal, toch 

zodat ik geen onbruikbare data heb 20 1 / 8 / 20 
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nog exact mijn locatie bepalen op 5 
centimeter nauwkeurig 

UC-4 Als 
rapporteerder 

kan ik automatisch 'spikes' in de meetdata 
laten wegfilteren (spikes zijn 
onverklaarbare afwijkingen in 
sedimentprofielen) 

zodat ik zo min mogelijk werk heb 
aan data cleaning achteraf 

8 2 

UC-5.1 Als bijzonder 
wateronderzoek
er 

kan ik additionele meetsondes monteren 
op het unmanned survey platform (bv. 
een multiparameter sonde)  

zodat ik het meetbereik kan 
uitbreiden 

40 2 

UC-5.2 Als bijzonder 
wateronderzoek
er 

kan ik een chlorofyl sonde monteren op 
het unmanned survey platform 

zodat ik de algenbloei kan meten 
(vb. voor zwemtoestemming) 

13-20 0 

UC-5.3 Als bijzonder 
wateronderzoek
er 

kan ik een stikstof fosfor sonde monteren 
op het unmanned survey platform 

zodat ik vervuiling in het kader van 
mestactieplan kan opsporen 

20-40 40 / 5 

UC-6.1 Als bijzonder 
wateronderzoek
er 

kan ik de data uit de additionele 
meetsondes realtime doorsturen naar de 
rapporteerder (vb. Via M2M 
communicatie) 

zodat ik onmiddellijk de analyse 
kan opstarten en niet moet 
wachten tot het einde van de dag 

20 3-5 

UC-6.2 Als 
rapporteerder 

kan ik de data uit de additionele 
meetsondes met elkaar correleren in tijd 
en ruimte (in plaats van manueel CSV 
bestanden uit verschillende software 
pakketten te vergelijken) 

zodat ik maximaal haalbare 
consistentie heb tussen mijn 
verschillende sondes 

20 0-1 

UC-6.3 Als bijzonder 
wateronderzoek
er 

kan ik de xy en t-coördinaat uit het 
unmanned survey platform injecteren in 
de additionele meetsondes 

zodat ik deze achteraf niet meer 
moet correleren met de meetdata 
uit de USP 

20 0-1 
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UC-6.4 Als 
waterloopbeheer
der 

kan ik alle gecapteerde data vanop het 
unmanned survey platform (zowel uit het 
platform zelf als uit de additionele 
meetsondes) samen visualiseren in één 
dataset (in plaats van manueel grafieken 
te maken vb. in Excel) 

zodat ik een totaalbeeld van de 
situatie kan schetsen 

13 0 

UC-6.5 Als een 
bestuurder van 
het vaartuig 

kan ik de gegevens van een 
multiparameter sonde realtime (binnen de 
minuut) zien op mijn besturingstablet 

zodat ik tijdig kan ingrijpen bij 
afwijkende waarden (vb. Het laten 
sluiten van sluizen bij ophoping 
zuurstoftekort) 

13 0 

UC-7.1 Als beheerder 
van het vaste 
multiparamater 
sonde meetnet 

kan ik de waarden van een vaste 
multiparameter sonde valideren met de 
meetdata van een sonde op het 
unmanned survey platform  

zodat ik indien nodig mijn vaste 
meetsonde kan opnieuw kalibreren 

8 0 

UC-7.2 Als 
rapporteerder 

kan ik bij afwijking tussen de data van de 
vaste multiparameter sonde versus de 
data van de multiparameter sonde 
geïnstalleerd op het unmanned survey 
platform beide data markeren als 
tegenstrijdig 

zodat ik nadien bij de analyse 
rekening kan houden met 
mogelijke meetfouten 

8-13 0 

UC-8 Als 
wetenschapper 

kan ik in plaats van één meetwaarde te 
hebben (zuurstofgehalte, zuurtegraad, 
temperatuur, conductiviteit) per xy-
coördinaat, verschillende meetwaarden 
hebben op verschillende dieptes (in 
functie van z-coördinaat) 

zodat ik het watersysteem nog 
beter leer kennen 

20 (a) 3-5 / 40 
 

(b) 5-8 

UC-9 Als 
rapporteerder 

kan ik de meetresultaten van het 
unmanned survey platform en alle data uit 
de multiparameter sondes importeren in 
Meetnettensoftware 3.0 (als ruwe data) 

zodat ik mijn normale workflow en 
werkomgeving kan behouden 

N/A 0 
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UC-10 Als bijzonder 
wateronderzoek
er 

kan ik bij een alarmerende meetwaarde 
van een vaste multiparameter sonde actie 
ondernemen door het unmanned survey 
platform in de buurt van de lozingspluim 
te laten opmeten 

zodat ik de veroorzaker van de 
lozing kan identificeren 

20 2 

UC-11 Als bijzonder 
wateronderzoek
er 

kan ik stalen van oppervlaktewater nemen 
op het unmanned survey platform, die 
juist inventariseren op de xyzt-coördinaat 
en meenemen op het einde van de 
rondvaart 

zodat ik kan sampelen op moeilijk 
bereikbare plaatsen 

40 0 

UC-12 Als aannemer kan ik de exacte xyz-coördinaten van mijn 
ruimingsopdracht krijgen (vb. onder vorm 
van AutoCAD file) 

zodat ik snel en zeer accuraat aan 
het werk kan en ik zo snel mogelijk 
weg kan als het werk gedaan is 

20 0 

UC-13 Als bestuurder 
van het vaartuig 

dien ik geen rekening te houden met de 
diepgang van de waterkolom om 
dieptemetingen te kunnen doen 

zodat ik de inzetbaarheid van het 
vaartuig kan verhogen 

20 0 

 



4.2 Inschatting van het innovatiepotentieel 

Het innovatiepotentieel van elke use case wordt toegekend door middel van een planning poker 

techniek. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal niet innovatief en 

waardevol voor de eindgebruiker”. Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden 

als “uitermate innovatief voor de eindgebruiker en een significante verbetering tegenover vandaag”. 

UC-1.1 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik bij manuele besturing op afstand een indicatie 

krijgen hoe ver de kademuur is zodat ik er niet tegen vaar 

Score van het innovatiepotentieel : 5 

Momenteel vaart het vaartuig in vogelvlucht en dus potentieel recht tegen te kade. Deze use case is 

een ‘nice-to-have’ en maakt de besturing van de boot eenvoudiger, maar heeft weinig innovatieve 

toegevoegde waarde. 

UC-1.2 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik bij autonome besturing (varen tussen waypoints) 

een indicatie krijgen van onverwachte obstakels zodat ik manueel kan ingrijpen 

Score van het innovatiepotentieel : 8 

Bij autonome besturing kan er meer verkeerd lopen, want de bestuurder is niet bezig met de besturing 

van het vaartuig. Opnieuw heeft de use cases weinig innovatieve toegevoegde waarde, maar is het 

eerder een operationele verbetering. 

UC-1.3 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik erop rekenen dat wanneer de batterij aan het 

leeglopen is, de boot zeker terug kan komen naar het aangegeven waypoint zodat de boot niet stilvalt 

in het midden van het water 

Score van het innovatiepotentieel : 13 

Het probleem van een lege batterij doet zich frequent voor in werkelijkheid. Het vaartuig bevat dure 

apparatuur waarvan het vervelend is als ze vast zit op moeilijk bereikbare plaatsen. Het risico dat de 

apparatuur kan verloren gaan is groot aangezien men op geen enkele manier kan zien wanneer de 

batterij bijna leeg is. 

UC-2 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik erop rekenen dat het vaartuig zich autonoom 

corrigeert voor stroming, wind, trajecten (bochten) zonder dat ik manueel moet ingrijpen en dit 

binnen een foutenmarge van 5% van het traject zodat iedereen de boot kan besturen en niet alleen 

een getrainde expert 

Score van het innovatiepotentieel : 13 

Momenteel zijn er extra steunvinnen nodig voor wind of extra snelheidsregeling tegen de stroming. 

Deze use case werkt duidelijk drempelverlagend. 

UC-3.1 - Als surveyor kan ik erop rekenen dat de gemeten xy gps-coördinaten van de meetpunten op 

5 centimeter na nauwkeurig zijn zodat ik nadien de juiste analyses kan maken 

Score van het innovatiepotentieel : 13-20 

Voor het opmeten van de sedimentdikte voor slib ruiming is deze precisie vereist en leidt een hogere 

precisie tot een verlaging van de kost. Ook voor het aanmeren is een correcte sedimentmeting vereist. 

Voor deze use case is de kwaliteit belangrijk. 
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UC-3.2 - Als surveyor kan ik erop rekenen dat de gemeten xy gps-coördinaten van de meetpunten op 

5 centimeter na nauwkeurig zijn, zelfs indien er obstakels zoals bruggen of bomen in de weg liggen 

zodat ik niet achteraf manueel een meting moet uitvoeren 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

Dit zorgt voor minder spikes in de data waardoor data correctie eenvoudiger wordt. 

UC-3.3 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik bij het wegvallen van een voldoende nauwkeurig 

gps-signaal, toch nog exact mijn locatie bepalen op 5 centimeter nauwkeurig zodat ik geen 

onbruikbare data heb 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

Deze use case verhoogt de inzetbaarheid van het vaartuig. Dit is momenteel een reële blokkade. 

UC-4 - Als rapporteerder kan ik automatisch 'spikes' in de meetdata laten wegfilteren (spikes zijn 

onverklaarbare afwijkingen in sedimentprofielen) zodat ik zo min mogelijk werk heb aan data 

cleaning achteraf 

Score van het innovatiepotentieel : 8 

Spikes zijn foutieve metingen. Deze kunnen afkomstig zijn uit verstorende objecten zoals een plastiek 

zak, vissen… of door verlies in gps-bereik. Op de tablet waar men de sedimentdikte real time kan zien, 

verschuift de schaal door deze spikes, waardoor de gehele meting moeilijker leesbaar wordt. De 

oplossing hiervoor is de schaal vastzetten. 

Bij het wegnemen van spikes is enige alertheid vereist zodat er geen reële en nuttige informatie 

verloren gaat. Verschillende spikes achter elkaar hebben meestal een achterliggende verklaring. Het 

begrip spike heeft daardoor een zekere ruimte voor interpretatie. 

UC-5.1 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik additionele meetsondes monteren op het unmanned 

survey platform (bv. een multiparameter sonde) zodat ik het meetbereik kan uitbreiden 

Score van het innovatiepotentieel : 40 

Dit vergroot het toepassingsgebied en verhoogt de inzetbaarheid van het vaartuig. 

UC-5.2 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik een chlorofyl sonde monteren op het unmanned 

survey platform zodat ik de algenbloei kan meten (vb. voor zwemtoestemming) 

Score van het innovatiepotentieel : 13-20 

Dit is een belangrijke use case maar momenteel geen prioriteit voor de VMM. 

UC-5.3 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik een stikstof fosfor sonde monteren op het unmanned 

survey platform zodat ik vervuiling in het kader van mestactieplan kan opsporen 

Score van het innovatiepotentieel : 20-40 

Deze use case heeft veel potentieel voor zowel VMM als de Vlaamse landbouwmaatschappij (VLM), 

aangezien het toe laat vervuiling op te sporen op moeilijk bereikbare plaatsen en op de kaart te zetten. 

De sonde die dit kan opmeten is echter nog in ontwikkeling. 
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UC-6.1 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik de data uit de additionele meetsondes realtime 

doorsturen naar de rapporteerder (vb. Via M2M communicatie) zodat ik onmiddellijk de analyse kan 

opstarten en niet moet wachten tot het einde van de dag 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

Voor bijzonder wateronderzoek is de snelheid van reageren heel belangrijk. Zo kan het oordeel van 

BWO bij lozing van giftige producten leiden tot evacuatie van een bepaalde regio. Voor 

routineonderzoek is deze use case minder cruciaal. 

UC-6.2 - Als rapporteerder kan ik de data uit de additionele meetsondes met elkaar correleren in tijd 

en ruimte (in plaats van manueel CSV-bestanden uit verschillende softwarepakketten te vergelijken) 

zodat ik maximaal haalbare consistentie heb tussen mijn verschillende sondes 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

De verschillende datasets komen uit verschillende systemen en worden manueel met elkaar 

gecorreleerd. Dit vormt een grote drempel bij het in kaart brengen van bepaalde fenomenen. Moest 

dit proces vlotter kunnen, kan men het USP efficiënt bepaalde toepassingen opvolgen zoals riool 

overstorten. 

UC-6.3 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik de xy en t-coördinaat uit het unmanned survey 

platform injecteren in de additionele meetsondes zodat ik deze achteraf niet meer moet correleren 

met de meetdata uit de USP 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

Door deze use case zijn de locatie en tijd van elke meting ten allen tijden gekend. Dit verlaagt de 

hoeveelheid giswerk en verkleint de kans op seponering bij gerechtelijke stappen die soms genomen 

worden na het opmeten van een incident. 

UC-6.4 - Als waterloopbeheerder kan ik alle gecapteerde data vanop het unmanned survey platform 

(zowel uit het platform zelf als uit de additionele meetsondes) samen visualiseren in één dataset (in 

plaats van manueel grafieken te maken vb. in Excel) zodat ik een totaalbeeld van de situatie kan 

schetsen 

Score van het innovatiepotentieel : 13 

Dit verhoogt het gebruikersgemak, de data is immers direct zichtbaar, en verhoogt de kans dat de 

waterloopbeheerder de data effectief zal gebruiken.  

UC-6.5 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik de gegevens van een multiparameter sonde 

realtime (binnen de minuut) zien op mijn besturingstablet zodat ik tijdig kan ingrijpen bij afwijkende 

waarden (vb. Het laten sluiten van sluizen bij ophoping zuurstoftekort) 

Score van het innovatiepotentieel : 13 

Alle data moet gecombineerd aanwezig zijn in Meetnettensoftware 3.0. Wanneer de data direct op de 

tablet zichtbaar is, verhoogt dit de transparantie en het gebruikersgemak. Het aantal gevallen waarbij 

dit noodzakelijk is, is echter beperkt. 

UC-7.1 - Als beheerder van het vaste multiparamater sonde meetnet kan ik de waarden van een vaste 

multiparameter sonde valideren met de meetdata van een sonde op het unmanned survey platform 

zodat ik indien nodig mijn vaste meetsonde kan opnieuw kalibreren 

Score van het innovatiepotentieel : 8 

Elke vaste sonde wordt wekelijks gekalibreerd en kan als referentie genomen worden. Door de sonde 

op het vaartuig te kalibreren aan de hand van de vaste sonde kan met de kwaliteit van de meting 

vergroten. 
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UC-7.2 - Als rapporteerder kan ik bij afwijking tussen de data van de vaste multiparameter sonde 

versus de data van de multiparameter sonde geïnstalleerd op het unmanned survey platform beide 

data markeren als tegenstrijdig zodat ik nadien bij de analyse rekening kan houden met mogelijke 

meetfouten 

Score van het innovatiepotentieel : 8-13 

Deze use case is noodzakelijk om kritisch te blijven tegenover de gemeten data, maar brengt weinig 

toegevoegde waarde met zich mee. Bij afwijkende waarden moet men vooral actie ondernemen. 

Hierbij is het bijvoorbeeld interessant om data van de sondes real time op de tablet binnen te krijgen 

(zie use case 6.5). 

UC-8 - Als wetenschapper kan ik in plaats van één meetwaarde te hebben (zuurstofgehalte, 

zuurtegraad, temperatuur, conductiviteit) per xy-coördinaat, verschillende meetwaarden hebben op 

verschillende dieptes (in functie van z-coördinaat) zodat ik het watersysteem nog beter leer kennen 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

Deze use case valt buiten de huidige kerntaak van de VMM, maar brengt extra mogelijkheden voor 

toekomstige toepassingen. 

UC-9 - Als rapporteerder kan ik de meetresultaten van het unmanned survey platform en alle data 

uit de multiparameter sondes importeren in Meetnettensoftware 3.0 (als ruwe data) zodat ik mijn 

normale workflow en werkomgeving kan behouden 

Score van het innovatiepotentieel : N/A 

Deze use case wordt beschouwd als een evidentie. Het moet ten allen tijde mogelijk zijn om de data 

te exporteren, zodat deze kan geanalyseerd worden in Meetnettensoftware 3.0. Zonder deze 

functionaliteit zijn de toepassingen van het vaartuig beperkt. In dit opzicht is deze use case eerder een 

acceptatiecriterium. 

UC-10 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik bij een alarmerende meetwaarde van een vaste 

multiparameter sonde actie ondernemen door het unmanned survey platform in de buurt van de 

lozingspluim te laten opmeten zodat ik de veroorzaker van de lozing kan identificeren 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

UC-11 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik stalen van oppervlaktewater nemen op het 

unmanned survey platform, die juist inventariseren op de xyzt-coördinaat en meenemen op het einde 

van de rondvaart zodat ik kan samplen op moeilijk bereikbare plaatsen 

Score van het innovatiepotentieel : 40 

Deze use case brengt grote toegevoegde waarde tegenover de huidige manier van werken. De use 

case laat toe om staalname te doen op moeilijk bereikbare plekken en om metingen en staalname in 

één actie uit te voeren. Dat leidt tot een grote automatisatie in het huidig proces.  

Voor de Vlaamse landbouwmaatschappij, kan geautomatiseerde staalname een alternatief zijn voor 

een stikstoffosfor sonde.  

UC-12 - Als aannemer kan ik de exacte xyz-coördinaten van mijn ruimingsopdracht krijgen (vb. onder 

vorm van AutoCAD file) zodat ik snel en zeer accuraat aan het werk kan en ik zo snel mogelijk weg 

kan als het werk gedaan is 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

Dit verhoogt de efficiëntie bij de aannemer. De aannemer kan direct de vergeten stukken opsporen en 

die alsnog laten uitgraven. 
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UC-13 - Als bestuurder van het vaartuig dien ik geen rekening te houden met de diepgang van de 

waterkolom om dieptemetingen te kunnen doen zodat ik de inzetbaarheid van het vaartuig kan 

verhogen 

Score van het innovatiepotentieel : 20 

De minimale diepgang van het vaartuig beperkt de inzetbaarheid. Bij de huidige experimenten is één 

meter diepte vereist voor bathymetrie. Door de minimale diepgang te verkleinen, kan het vaartuig 

worden ingezet in ondiepe beken en grachten.  
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5. Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische 

invalshoek 

5.1 De referentieoplossing 

Om tot de beoogde oplossing te komen voor de use cases van het ‘Unmanned Survey Platform’ wordt 

volgende referentie architectuur opgesteld. Deze bestaat uit 6 functionele blokken: 

- Het autonoom meetvaartuig inclusief batterij, aandrijving en mobiele verbinding. Het 

platform vaart autonoom een traject door een waterloop en registreert meetdata voor 

bathymetrie en waterkwaliteit bepaling. 

- De lokalisatie eenheid registreert de gps-coördinaten op elk tijdstip tijdens het doorlopen van 

het traject. 

- Additionele meetsondes voor bathymetrie of het bepalen van de waterkwaliteit (vb. 

Zuurstofgraad, geleidbaarheid, temperatuur, chlorofyl, stikstof-fosfor…) 

- Een software platform waar de meetdata en xyzt-coördinaten worden opgeslagen. De 

software biedt mogelijkheden voor data visualisatie, correlatie of interpretatie. 

- De terminal(s) waarmee de bestuurder data kan visualiseren en/of het vaartuig kan 

controleren  

- Meetnettensoftware 3.0 : Het globaal software platform voor meetdata bij de VMM. De 

gecapteerde data wordt in de software van Meetnettensoftware 3.0 geïmporteerd.  

 

Figuur 1 : referentie architectuur voor het Unmanned Survey Platform 

Alle use cases gedefinieerd door de verschillende gebruikersgroepen kunnen geplaatst worden in één 

of meerdere functionele blokken van de referentie architectuur. Uit deze koppeling blijkt direct dat 

het merendeel van de use cases betrekking heeft op het vaartuig zelf en de integratie van andere 

hardware met het vaartuig.  

Bijgevolg is er tijdens de marktanalyse gezocht naar leveranciers en integratoren van autonome 

meetvaartuigen voor bathymetrie en waterkwaliteit bepaling. In de marktanalyse omsloten in bijlage 

A worden enkele voorbeelden van deze spelers gegeven. Voor een overzicht van de leveranciers, 
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integratoren en kennisinstellingen die aanwezig waren op de marktconsultatie wordt verwezen naar 

sectie 1.2. 

 

Figuur 2 : Koppeling tussen referentie architectuur en use cases gedefinieerd door de gebruikersgroepen 

5.2 Inschatting van het technologische risico 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schalen experts van industriële partners en kennisinstellingen de technologische risico’s 

die vasthangen aan elke use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal 

geen risico”. De oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient 

de worden geïnterpreteerd als “een oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te 

bereiken”. Waardes boven de 20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. 

De maximale waarde is 100 en houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een 

oplossing te ontwikkelen. 

UC-1.1 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik bij manuele besturing op afstand een indicatie 

krijgen hoe ver de kademuur is zodat ik er niet tegen vaar 

Score van het technologisch risico : 2-3 

Er zijn verschillende technologische mogelijkheden: akoestische sensoren, radar, infrarood, camera’s… 

Een mogelijk risico ontstaat wanneer de oplossing werkbaar moet zijn onder alle 

weersomstandigheden. Verschillende soorten ‘kades’ vereisen ook een verschillende oplossing: 

kustlijn, rivierkade, stranden, … 

UC-1.2 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik bij autonome besturing (varen tussen waypoints) 

een indicatie krijgen van onverwachte obstakels zodat ik manueel kan ingrijpen 

Score van het technologisch risico  : 8-13 

Het detecteren van obstakels kan ofwel resulteren tot een alarm zichtbaar voor de bestuurder of tot 

een automatische correctie van de koers van het vaartuig. Dit onderscheid is niet bepalend voor het 

invullen van de use case. 

Het type sensoren nodig voor detectie is sterk afhankelijk van de types obstakels die moeten 

gedetecteerd worden (andere boten, stuk hout drijvend op water, obstakel onder water…). 
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Voornamelijk obstakels onder water zijn moeilijk waar te nemen met bestaande technologieën. (Dit 

soort detectie vereist een onderzoeksproject). 

Om verschillende soorten obstakels te kunnen detecteren, moeten verschillende types sensoren 

geplaatst worden. Een groot aantal sensoren of een uitgebouwd sonar systeem, vereist een grotere 

batterij capaciteit. Dit heeft een impact op de grootte en de kost van het vaartuig.  

Verschillende kleinere vaartuigen zijn vervaardigd uit verstevigd opblaasbaar materiaal en zijn 

bestendig tegen kleinere botsingen. De use case kan in principe beperkt worden tot grotere obstakels 

zoals een kajak. 

UC-1.3 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik er op rekenen dat wanneer de batterij aan het 

leeglopen is, de boot zeker terug kan komen naar het aangegeven waypoint zodat de boot niet stil 

valt in het midden van het water 

Score van het technologisch risico : 1 

De batterij capaciteit nodig om een bepaald punt te bereiken hangt af van de wind en de stroming op 

het water. De hoeveelheid vermogen nodig om een bepaald traject met of tegen de stroom af te leggen 

is sterk verschillend. Hierdoor blijft er steeds een onzekerheid dat het vaartuig in het midden van het 

traject komt stil te liggen, zeker wanneer de stroming sterk is en de afstand tot de kade groot. 

Er bestaan vaartuigen die proactief rekening houden met deze randvoorwaarden en de impact van 

stroming en wind op de verwachte batterij levensduur bepalen. Hierdoor kan het zijn dat zij reeds bij 

50% batterij levensduur hat vaartuig een signaal om terug te keren geven. 

UC-2 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik er op rekenen dat het vaartuig zich autonoom 

corrigeert voor stroming, wind, trajecten (bochten) zonder dat ik manueel moet ingrijpen en dit 

binnen een foutenmarge van 5% van het traject zodat iedereen de boot kan besturen en niet alleen 

een getrainde expert 

Score van het technologisch risico : 2-3 

De VMM gaf tijdens de marktconsultatie volgende randvoorwaarden mee: het vaartuig opereert in 

smalle waterlopen (2 tot 3m breed) of zandvlakten. Daar is er een maximale stroming van 1 tot 2 m/s.  

Bij een sterke stroming stijgt het risico om de boot te verliezen. Zeker wanneer het vaartuig kleine 

propellers heeft.  

Het al dan niet halen van de 5% accuraatheid hangt sterk af van de ontvangende eenheid (gps en 

dergelijke). Dit wordt besproken in een aparte use case. 

UC-3.1 - Als surveyor kan ik er op rekenen dat de gemeten xy GPS coördinaten van de meetpunten op 

5 centimeter na nauwkeurig zijn zodat ik nadien de juiste analyses kan maken 

Score van het technologisch risico : 5 

Wanneer de oplossing beperkt wordt tot basis GPS-technologie, is deze use case niet eenvoudig op te 

lossen. De lokalisatie van het vaartuig zal problemen ondervinden bij bruggen, hoge kades, etc. Door 

de oplossing uit te breiden naar DGPS (het gebruik van differentiële correcties ten opzichte van een 

vaste referentie ontvanger), Real Time Kinematic (RTK) technologie (waarbij de faseverschillen met de 

referentie ontvanger worden gebruikt om een precisie van 2mm te verkrijgen) of door een tracking 

station met een prisma te plaatsen, is deze use case eenvoudiger te bereiken. 
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Ook voor de alternatieve use case waarbij het vaartuig zich corrigeert voor het verschil tussen de 

gemeten locatie en het theoretisch voorgeschreven punt, gelden dezelfde beschouwingen. Deze is 

echter minder relevant. 

UC-3.2 - Als surveyor kan ik er op rekenen dat de gemeten xy GPS coördinaten van de meetpunten op 

5 centimeter na nauwkeurig zijn, zelfs indien er obstakels zoals bruggen of bomen in de weg liggen 

zodat ik niet achteraf manueel een meting moet uitvoeren 

Score van het technologisch risico : 1 of 8 of 20 

Via een Innertial Navigation System (INS) kan de positie van het vaartuig voor een beperkte tijd zonder 

signaal worden bijgehouden. Dit kan worden aangevuld met een Doppler Velocity Log (DVL) waarmee 

snelheid onder water wordt gemeten. De combinatie van beiden kan een periode van 2-5 minuten 

zonder signaal overbruggen. 

Vaartuigen ontwikkeld voor ontladingsmetingen maken meestal gebruik van Accoustic Doppler 

Current Profiling (ADCP) en hebben een DVL aan boord. Door hier een INS-systeem aan te koppelen, 

kan men aan de use case voldoen. 

Een lokaal tracking station vormt een alternatief. Dit beperkt echter de inzetbaarheid van het vaartuig, 

aangezien de maximale af te leggen afstand gelimiteerd is. De oplossing is daarom bij voorkeur zonder 

tracking station. 

Het bepalen van de randvoorwaarden, zoals de toegestane afwijking en de maximale tijd zonder 

bereik, is doorslaggevend voor het inschatten van deze use case. Dit verklaart de afwijking in de 

gegeven scores. 

UC-3.3 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik bij het wegvallen van een voldoende nauwkeurig 

GPS signaal, toch nog exact mijn locatie bepalen op 5 centimeter nauwkeurig zodat ik geen 

onbruikbare data heb 

Score van het technologisch risico : 1 of 8 of 20 

Zie UC-3.2 

UC-4 - Als rapporteerder kan ik automatisch 'spikes' in de meetdata laten wegfilteren (spikes zijn 

onverklaarbare afwijkingen in sedimentprofielen) zodat ik zo min mogelijk werk heb aan data 

cleaning achteraf 

Score van het technologisch risico : 2 

Technologisch is dit zeker mogelijk. Er is een verschil in implementatie wanneer de gebruiker manueel 

de filters plaatst of het systeem automatisch data corrigeert. Het advies is om eerst data te 

interpreteren alvorens filters toe te passen. Ook de definitie van een spike is bepalend voor de 

implementatie. 

UC-5.1 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik additionele meetsondes monteren op het unmanned 

survey platform (bv. een multiparameter sonde)  zodat ik het meetbereik kan uitbreiden 

Score van het technologisch risico : 0 

Op voorwaarde dat de operator beschikt over voldoende technische vaardigheden, is het plaatsen van 

extra sensoren geen probleem. 
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UC-5.2 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik een chlorofyl sonde monteren op het unmanned 

survey platform zodat ik de algenbloei kan meten (vb. voor zwemtoestemming) 

Score van het technologisch risico : 0 

Dit is technisch haalbaar en wordt vandaag reeds gedaan. De correctheid van de gecapteerde data 

wordt door enkelen deelnemers van de marktconsultatie in twijfel getrokken. Een algen populatie is 

ver van homogeen en wordt sterk verstoord wanneer het vaartuig er zich door beweegt. Sowieso moet 

de sensor eerst voldoende gekalibreerd worden voor gebruik.  

UC-5.3 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik een stikstof fosfor sonde monteren op het unmanned 

survey platform zodat ik vervuiling in het kader van mestactieplan kan opsporen 

UC-5.3 (A) Het monteren van een fosfor sonde - Score van het technologisch risico : 40 

Er bestaan nog geen commercieel beschikbare sensoren voor het detecteren van fosfor concentratie. 

Dit soort sensor is in ontwikkeling bij verschillende bedrijven. Momenteel kan dit enkel gedaan worden 

met een grote analyser. In de UK heeft men een workaround via markers. 

UC-5.3 (B) Het monteren van een stikstof sonde - Score van het technologisch risico : 5 

Er bestaan verschillende varianten van sensoren voor het meten van de stikstof concentratie. De VMM 

is geïnteresseerd in opgelost stikstof. Zo een sensor bestaat. 

UC-6.1 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik de data uit de additionele meetsondes realtime 

doorsturen naar de rapporteerder (vb. Via M2M communicatie) zodat ik onmiddellijk de analyse kan 

opstarten en niet moet wachten tot het einde van de dag 

Score van het technologisch risico : 3-5 

Dit kan via bestaande technologie. Het verzenden van data kost wel energie. Het data volume dat moet 

verzonden worden, heeft een rechtstreekse impact op vereiste batterij capaciteit en de grootte van 

de boot. Als alternatief kan de data eerst verzonden worden naar een terminal alvorens het naar een 

cloud systeem wordt verstuurd. In geval van slecht bereik kan er overgeschakeld worden op radio of 

satelliet. 

UC-6.2 - Als rapporteerder kan ik de data uit de additionele meetsondes met elkaar correleren in tijd 

en ruimte (in plaats van manueel CSV bestanden uit verschillende software pakketten te vergelijken) 

zodat ik maximaal haalbare consistentie heb tussen mijn verschillende sondes 

Score van het technologisch risico : 0 

De integratie van een extra sensor is technisch niet moeilijk, maar vereist wel een software investering 

en een zekere tijdsduur om op te zetten. Een gebruiker kan niet zomaar een sensor toevoegen aan het 

vaartuig en geïntegreerde data verwachten. Verschillende vaartuigen hebben een reeks van op 

voorhand geïntegreerde sensoren. Dit kan een belangrijke factor zijn bij de aankoop selectie. 

UC-6.3 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik de xy en t-coördinaat uit het unmanned survey 

platform injecteren in de additionele meetsondes zodat ik deze achteraf niet meer moet correleren 

met de meetdata uit de USP 

Score van het technologisch risico : 0 

Zie UC-6.2 
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UC-6.4 - Als waterloopbeheerder kan ik alle gecapteerde data vanop het unmanned survey platform 

(zowel uit het platform zelf als uit de additionele meetsondes) samen visualiseren in één dataset (in 

plaats van manueel grafieken te maken vb. in Excel) zodat ik een totaalbeeld van de situatie kan 

schetsen 

Score van het technologisch risico : 0 

Zie UC-6.2 

UC-6.5 - Als een bestuurder van het vaartuig kan ik de gegevens van een multiparameter sonde 

realtime (binnen de minuut) zien op mijn besturingstablet zodat ik tijdig kan ingrijpen bij afwijkende 

waarden (vb. Het laten sluiten van sluizen bij ophoping zuurstoftekort) 

Score van het technologisch risico : 0 

Zie UC-6.2 

UC-7.1 - Als beheerder van het vaste multiparamater sonde meetnet kan ik de waarden van een vaste 

multiparameter sonde valideren met de meetdata van een sonde op het unmanned survey platform  

zodat ik indien nodig mijn vaste meetsonde kan opnieuw kalibreren 

Score van het technologisch risico : 0 

Dit kan zowel met een automatisch proces, waarbij de vaste sonde automatisch wordt gecorrigeerd of 

via manuele opvolging. Beiden bestaan en zijn reeds door verschillende spelers geïmplementeerd. Een 

mogelijke hindernis kan zich stellen wanneer de vaste sonde en de sonde op het vaartuig zich op 

verschillende hoogtes bevinden boven/onder het wateroppervlak. 

UC-7.2 - Als rapporteerder kan ik bij afwijking tussen de data van de vaste multiparameter sonde 

versus de data van de multiparameter sonde geïnstalleerd op het unmanned survey platform beide 

data markeren als tegenstrijdig zodat ik nadien bij de analyse rekening kan houden met mogelijke 

meetfouten 

Score van het technologisch risico : 0 

Zie UC-7.2 

UC-8 - Als wetenschapper kan ik in plaats van één meetwaarde te hebben (zuurstofgehalte, 

zuurtegraad, temperatuur, conductiviteit) per xy-coördinaat, verschillende meetwaarden hebben op 

verschillende dieptes (in functie van z-coördinaat) zodat ik het watersysteem nog beter leer kennen 

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Het vaartuig kan op één locatie blijven en op 

verschillende dieptes meten of een traject verschillende keren afleggen en ondertussen in een 

continue beweging op verschillende hoogtes meten. De beweging van het vaartuig op het water, zowel 

intentioneel als door de stroming, is steeds een belangrijke factor. 

UC-8 (A) Het traject wordt éénmalig afgelegd en op elk tijdstip wordt er simultaan op 

verschillende dieptes gemeten - Score van het technologisch risico : 3-5 of 40 

Het vaartuig kan voorzien worden van verschillende sensoren die tegelijk meten, elk op en 

verschillende diepte. Dit heeft een impact op de grootte en de kost van het vaartuig. De stroming heeft 

steeds een grote invloed. 

UC-8 (B) Het traject wordt meerdere keren afgelegd of het is toegestaan om op één locatie 

stationair te meten – Score van het technologisch risico : 5-8 

Door gebruik te maken van meerdere meet momenten kan de bestuurder continu blijven doorwerken.  

Dit betekent dat een bepaald traject meerdere keren wordt afgelegd om data op verschillende dieptes 
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te collecteren. De dataverwerking zal wel intensiever zijn omdat de data per locatie verspreid is in de 

tijd.  

Doordat het vaartuig continu over het water beweegt, worden bepaalde fenomenen zoals een algen 

populatie of lokale vervuiling verstoord. Dit heeft een impact op de kwaliteit van de metingen. 

Een alternatief is het gebruik van ‘winging’ waarbij een ‘winge’ de multiparameter sonde draagt. Dit is 

moeilijker op een kleine boot. Met een ‘winge’ kan het vaartuig zowel stationair meten als meerdere 

passen maken in het water. Bij het stationair meten, is het moeilijker de positie accuraat te bepalen.  

Ten slotte kan een vast focus station gebruikt worden om het profiel te bepalen op één vaste positie. 

Dit is de meest voorkomende oplossing voor dit soort van use cases, maar tegelijk de minst flexibele. 

UC-9 - Als rapporteerder kan ik de meetresultaten van het unmanned survey platform en alle data 

uit de multiparameter sondes importeren in Meetnettensoftware 3.0 (als ruwe data) zodat ik mijn 

normale workflow en werkomgeving kan behouden 

Score van het technologisch risico : 0 

Dit is zeker mogelijk maar er zijn enkele beperkingen. Niet alle sensoren laten toe dat ruwe data uit de 

sensor wordt gecapteerd. Dataopslag is weinig problematisch, maar de transmissie van grote volumes 

data kan een beperkende factor zijn. Zo kan men bijvoorbeeld niet verwachten de output van een hoge 

resolutie lidar systeem, gecombineerd met de output van enkele hoge resolutie sensoren samen real-

time te versturen naar de cloud. 

UC-10 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik bij een alarmerende meetwaarde van een vaste 

multiparameter sonde actie ondernemen door het unmanned survey platform in de buurt van de 

lozingspluim te laten opmeten zodat ik de veroorzaker van de lozing kan identificeren 

Score van het technologisch risico : 2 

Het vaartuig bevindt zich stationair en stand-by op het water en moet een bepaalde afstand autonoom 

afleggen naar de locatie van het incident. Dit soort oplossing wordt vandaag reeds geïmplementeerd. 

Het is belangrijk om de boot ten alle tijd van stroom te voorzien (vb. via zonnepanelen) en de sensoren 

gekalibreerd te houden (frequent onderhoud). Het nodige materiaal voor opladen, communicatie en 

docking moet aanwezig zijn.  

UC-11 - Als bijzonder wateronderzoeker kan ik stalen van oppervlaktewater nemen op het 

unmanned survey platform, die juist inventariseren op de xyzt-coördinaat en meenemen op het einde 

van de rondvaart zodat ik kan sampelen op moeilijk bereikbare plaatsen 

Score van het technologisch risico : 0 

Wanneer een klein vaartuig wordt gebruikt, moet het in staat zijn het extra gewicht van de samples te 

dragen. Sommige bestaande vaartuigen kunnen tot 70 kg extra meenemen. Via een winging systeem 

kunnen de samples opgehaald worden. Dit bestaat reeds in een autonoom werkende variant. 

UC-12 - Als aannemer kan ik de exacte xyz-coördinaten van mijn ruimingsopdracht krijgen (vb. onder 

vorm van AutoCAD file) zodat ik snel en zeer accuraat aan het werk kan en ik zo snel mogelijk weg 

kan als het werk gedaan is 

Score van het technologisch risico : 0 

Geen technologisch risico. Verschillende vaartuigen bestaan voor deze toepassing. 
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UC-13 - Als bestuurder van het vaartuig dien ik geen rekening te houden met de diepgang van de 

waterkolom om dieptemetingen te kunnen doen zodat ik de inzetbaarheid van het vaartuig kan 

verhogen 

Score van het technologisch risico : 0 

Een sensor kan de diepte van de waterkolom meten. Verschillende vaartuigen hebben een 

veiligheidssysteem dat verhinderd dat het vaartuig komt vast te zitten in ondiepe wateren. Sommige 

vaartuigen kunnen in ondiepe wateren van bv. 30 cm diepte functioneren. Deze vaartuigen zullen 

echter niet in staat zijn alle van bovenstaande use cases te vervullen. 

5.3 Algemene opmerkingen van de markt 

Voor de meeste in kaart gebrachte use cases bestaat een er een ‘off the shelve’ oplossing of een 

gevestigde technologie die reeds voor vergelijkbare use cases is gebruikt. De uitdaging voor de VMM 

omvat zich in het combineren van deze technologieën tot een geheel dat werkbaar is bij de 

omgevingsfactoren en randvoorwaarden bepaald door de VMM. 

Verschillende use cases hebben een impact op de grootte, de inzetbaarheid en de kost van het 

vaartuig. Eveneens kunnen niet alle use cases gecombineerd worden met elkaar. Dit betekent dat de 

VMM eerst een duidelijke focus zal moeten bepalen welke use cases moeten bereikt worden onder 

welke randvoorwaarden. Dit komt samen met een omgevingsanalyse die de context moet definiëren 

waarin het vaartuig moet kunnen opereren. 

Daarnaast is het belangrijk te weten met welk doel de gemeten data wordt verzameld. Voor de VMM 

is dit het in kaart brengen van de waterkwaliteit in Vlaanderen, het in-house aanmaken van kaarten 

en het rapporteren naar andere instanties. Volgens verschillende spelers op de marktconsultatie 

wordt er vaak innovatie gevonden in het programmeren van meer automatisatie in de 

achterliggende processen.  Voor de VMM zitten die processen omvat in het project 

Meetnettensoftware 3.0 en dus buiten de scope van de marktconsultatie. Al kan de vraag gesteld 

worden of de automatisatie van bepaalde proces stappen niet kan opgenomen worden door het 

vaartuig zelf. 
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6 Synthese: het commercieel traject 

Onderstaande figuur toont de waarde versus risico matrix van de vooropgestelde use cases. Op de 

verticale as bevindt zich het innovatiepotentieel zoals ervaren door de gebruikersgroepen. Dit werd 

bepaald door middel van een planning poker sessie met enkele eindgebruikers (zie sectie 4.2). De 

horizontale as toont het geschatte technologisch risico. Dit werd bepaald door de use cases voor te 

leggen aan industriespelers en kennisinstellingen met ervaring in de toepassing en hen de cases te 

laten scoren via planning poker (zie sectie 5.2). 

 

Figuur 3 : waarde versus risico matrix 

Binnen deze matrix worden een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de kritische 

functionaliteiten die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de gebruiker, maar waarvan het 

risico beperkt is. Hoe meer de use case zich naar links bevindt, des te meer de markt aangeeft dat er 

een ‘off-the-shelve’ oplossing bestaat of dat een vergelijkbare use case reeds gerealiseerd is met 

gevestigde technologie. Rechtsboven situeren zich de functionaliteiten met een hoge toegevoegde 

waarde voor de eindgebruiker maar een aanzienlijk risico. In dit geval geeft de markt aan dat er samen 

met de klant een oplossing moet gezocht worden voor de specifieke behoeften van de klant en dat dit 

nieuwe ontwikkeling of een proof of concept zal vereisen. Hoe meer naar rechts, des te groter de kans 

dat er technologisch onderzoek nodig is. 

De use cases links onder zijn de details van de oplossing. Zij hebben minder toegevoegde waarde voor 

de gebruiker, maar omvatten geen hoog risico. Rechtsonder bevinden zich use cases die weinig 
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toegevoegde waarde leveren en toch een hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct niet 

belangrijk. 

Uit de waarde versus risico matrix volgt dat er een significant verschil is tussen de innovatieve 

verwachtingen van de eindgebruikers en de technologische risico’s ingeschat door de markt. Een groot 

aandeel van de use cases bevat een hoge meerwaarde voor de eindgebruikers, maar vormt weinig tot 

geen technologisch risico. Dit betekent dat hiervoor gevestigde oplossingen en bewezen technologieën 

beschikbaar zijn. 

Dit betekent dat via een klassieke aanbestedingsprocedure op het eerste zicht de meeste prioritaire 

use cases van de eindgebruikers kunnen afgedekt worden.  

Tijdens de marktconsulatie werd door verschillende deelnemers aangegeven dat de gepresenteerde 

oplossingen voor de use cases niet allen werkbaar zijn in elke omgeving, onder elke set van 

randvoorwaarden of onderling met elkaar. 

Om hier een beter zicht op te krijgen kunnen de use cases onderverdeeld worden in 4 functionele 

groepen. Namelijk de besturing van het vaartuig, het bepalen van de locatie van het vaartuig, het 

capteren en verwerken van data en ten slotte enkele meer geavanceerde toepassingen. Binnen elk 

groep zal een verschillende set van vragen moeten beantwoord worden om de randvoorwaarden van 

de oplossing vast te leggen. 

In onderstaande tabel worden de use cases geplaatst volgens de 4 functionele groepen en 6 

onderdelen van de referentie architectuur. 

 

Bij de besturing van het vaartuig wordt het meeste risico toegekend aan use case 1.2 met betrekking 

tot het detecteren van obstakels bij autonome besturing. De verschillende types objecten die het 

vaartuig moet detecteren, bepalen in grote mate de complexiteit van de oplossing. Dit heeft en directe 

impact op het aantal en type sensoren, de vereiste batterij capaciteit en uiteindelijk de grootte en de 

kost van het vaartuig. 

De maximale dimensies van het vaartuig werden ook als randvoorwaarden aangehaald bij use case 2 

en door de VMM zelf in use case 13 (minimale diepte als beperkende factor). Daarnaast werden ook 

de maximale stroming, typische windsnelheid op het water en het type van kademuren of oevers als 

randvoorwaarden opgenoemd. Voor al deze use cases is het belangrijk om duidelijk in kaart te brengen 

in welke gebieden en onder welke natuurlijke omstandigheden het vaartuig moet opereren. Dit vormt 

een eerste werkingskader waarbinnen een oplossing kan gezocht worden. 
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Bij het bespreken van de use cases met betrekking op locatie bepaling, werden door de spelers van de 

marktconsultatie verschillende soorten oplossingen aangehaald, gaande van basis gps-signaal tot RTK-

technologie, het plaatsen van een inertial navigating system (INS) en een doppler velocity log (DVL) of 

het gebruiken van een lokaal tracking station. 

Ook hier zullen een aantal randvoorwaarden moeten bepaald worden. Enkele voorbeelden zijn de 

maximaal toegelaten afwijking, de maximale tijdsduur zonder signaal waarbij de positie nog steeds 

moet kunnen bepaald worden, het al dan niet gebruiken van een referentie ontvanger of een lokaal 

tracking station. Voor sommige oplossingen zijn opnieuw de maximale dimensies van de boot 

doorslaggevend.  

De combinatie van enerzijds de gestelde randvoorwaarden en anderzijds de vereiste nauwkeurigheid 

en tijd zonder signaal, zal bepalen met welk risico er een oplossing kan gevonden worden. Dit is te zien 

in UC 3.2 / 3.3 die op verschillende punten op de waarde risico matrix terug te vinden is. 

Bij het overlopen van de use cases over data captatie en verwerking werd op het niet bestaan van een 

fosfor sensor na, nergens een significant risico aangeduid. Het integreren van sensoren met het 

vaartuig en de bijhorende software, omvat geen groot technologisch risico. Het vereist wel telkens een 

investering in tijd en budget. Daarnaast bezitten verschillende vaartuigen een set van op voorhand 

geïntegreerde sensoren.  

Het bepalen van de belangrijkste toepassingen voor het unmanned survey platform en het soort data 

die bijgevolg gemeten moet worden, zal een tweede werkingskader vormen waarbinnen een oplossing 

kan gezocht worden. 

Ten slotte werden ook enkele meer geavanceerde toepassingen besproken. Enkel bij use case 8A over 

het continu meten van data op verschillende dieptes simultaan in één beweging door het water, werd 

de haalbaarheid in vraag gesteld. Bij alle andere use cases werden oplossingen gepresenteerd die 

reeds bij andere klanten voor gelijkaardige toepassingen worden gebruikt.  

Sommige van de besproken oplossingen (Vb. het plaatsen van een winging systeem op het vaartuig) 

hebben een directe impact op de dimensies en de kostprijs van de boot. Hierdoor bestaat het risico 

dat er niet voor elke use case een oplossing bestaat binnen het werkingskader geschetst door de VMM. 

De marktconsultatie heeft aangetoond dat er veel oplossingsmogelijkheden zijn voor de 

vooropgestelde use cases, maar dat de antwoorden op de volgende vragen in belangrijke mate de 

oplossing zullen bepalen: 

 Welk soort data moet er gemeten worden voor welke toepassingen? 

 Onder welke natuurlijke omstandigheden en in welke waterlopen moet het vaartuig 

opereren? 

 Wat is de vereiste nauwkeurigheid die moet gehaald worden? 

Het bepalen van de antwoorden op deze vragen, zal een belangrijk onderdeel vormen bij het opstellen 

van een commerciële aanbesteding. 
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De onzekerheid in dit project bevindt zich eerder in het werkbaar krijgen van bestaande technologieën 

binnen de omgevingsfactoren en randvoorwaarden bepaald door de VMM, dan in de technologie zelf. 

Daardoor is het interessant om bepaalde use cases in een proof of concept te valideren, telkens met 

verschillende randvoorwaarden (vb. brede rivier versus ondiepe zandvlakte). 

Het doorlopen van een proof of concept laat de Vlaamse Milieumaatschappij toe om verder inzicht te 

verwerven in de complexiteit van de gevraagde toepassing, de impact van bepaalde randvoorwaarden 

op elke use case en de grootte van de investeringen nodig om tot een operationele oplossing te komen. 
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BIJLAGE A: Spelers in kaart gebracht tijdens de marktanalyse 

Er zijn verschillende spelers op de markt met autonome meet vaartuigen voor bathymetrie en het 

bepalen van water kwaliteit. Onderstaande lijst bevat enkele voorbeelden. 

 DotOcean (BE) 

 Subsea Tech (FR) [Dealer: Seabed (NL), Clemaco (BE)] 

 EvoLogics (DE) 

 Unmanned Survey Solutions (UK) [Dealer: Swathe Services (UK)] 

 Geometers (NL) 

 Alseamar (FR) 

 ASV Global (UK) 

 H2O Robotics (CR) 

 Oceanalpha (CN) 

 Searobotics (US) 

 CHC Navigation (CN) 

 Teledyne Marine (US) 
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