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1 Managementsamenvatting 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) wil, in samenwerking met De Vlaamse 

Waterweg (DVW), komen tot een preventief en predictief onderhoud van sluizen. Het doel is om met 

bestaande data en bijkomend te verzamelen data (via nog te installeren sensoren op en bij de 

sluisdeuren) relevante en voorspellende variabelen te definiëren op basis waarvan automatische 

waarschuwingen gegenereerd kunnen worden over de noodzaak aan onderhoud.  

Dit concept zal met een pilootproject getest worden op de grote sluis van Evergem, waarvan DVW de 

beheerder is. Deze sluis wordt in het voorjaar van 2021 drooggelegd en dit is het moment bij uitstek 

om sensoren te plaatsen. Bij positieve evaluatie van de piloot, kunnen de voorspellende modellen 

toegepast worden op andere sluizen en kan er een model voor predictief onderhoud op sluizen 

uitgebouwd en opgeschaald worden binnen Vlaanderen. 

De focus van dit voortraject ligt op het exploreren van de verschillende sensoren en plaatsing ervan 

om de modellen voor predictief onderhoud bij sluizen, en dan specifiek de puntdeuren van de sluis te 

Evergem, mogelijk te maken. Parallel aan het voortraject zal het Datalab van MOW nagaan welke 

waarschuwingen met de modellen kunnen gegenereerd worden. Daar dit in parallel loopt, zijn de 

resultaten, i.e. welke metingen of sensoren relevant zijn, nog niet gekend. Bijgevolg wordt er in dit 

voortraject enkel ingegaan op  de sensoren die kunnen toegepast worden op de sluis te Evergem. 

Addestino treedt op als externe begeleider van de marktconsultatie van dit project. 

De resultaten van het voortraject leiden tot 3 specifieke inzichten.  

De definitie van een “sensor” is niet scherp afgelijnd. In de praktijk bestaan sensoren vaak uit 

combinaties van basissensoren, en wordt de gevraagde meetwaarde berekend uit die basismetingen. 

Ruwe sensordata wordt opgeschoond, gecompenseerd voor omgevingsfactoren en dan doorgegeven 

als uiteindelijke meetwaarde. Of dit sensorsysteem deel is van de sensor zelf, een deel is van de 

installatie of zelfs deel is van het model van Datalab is een keuze: welk onderdeel, welke leverancier, 

neemt de verantwoordelijkheid dat het uiteindelijke signaal de meetwaarde weergeeft en dus ook 

effectief bruikbaar is? 

Een tweede inzicht is dat er in de context van een sluis zo goed als altijd een engineering stap nodig 

zal zijn om een sensorsysteem te ontwerpen. Dit sensorsysteem behelst ook een creatieve en 

zorgvuldige plaatsing van de sensoren: Waar en hoe worden ze geplaatst? Hoe worden ze beschermd 

in het moeilijke milieu van de sluis. Dit is essentieel om een goede meetwaarde te bekomen. Deze 

engineering stap maakt een integraal deel uit van elke meetoplossing.  

Het derde inzicht is dat in de praktijk een oplossing voor een meetwaarde samengesteld wordt uit een 

gekend en beperkt aantal elementen: een zorgvuldige en creatieve plaatsing (bijv. met bescherming 

tegen water) en combinaties van meerdere of verschillende types basissensoren, en een 

verwerkingstap van de ruwe data (o.a. uitfiltering omgevingsfactoren of meerdere sensorwaarden 

combineren tot één meting). Zo goed als alle oplossingen voor de sluis in Evergem bestonden uit deze 

drie elementen. De veronderstelling dat nieuwe, geavanceerde sensoren nodig zijn werd door de 

industriepartners niet bevestigd. 
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Binnen het kader van de drie elementen: zorgvuldige en creatieve plaatsing, combinaties van 

basissensoren en dataverwerking, blijkt er een lokaal, klein maar onderling goed verbonden 

ecosysteem te bestaan dat met concrete oplossingsstrategieën komt en mee het risico wil delen. Dit 

wil echter niet zeggen dat de oplossingen vanzelfsprekend zijn: voor elke meetwaarde dient de puzzel 

van drie elementen dat resulteert in een functioneel sensorsysteem in de praktijk nog gelegd te 

worden. 

Het is dan ook hierin dat het innovatiepotentieel schuilt: het praktische bewijs leveren dat in de 

moeilijke context van een sluis de meetwaardes, correct en duurzaam kunnen geleverd worden. 
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2 Executive summary 

The department of Mobility and Public Works (MOW) in cooperation with the Flemish Waterway 

(DVW) want to introduce preventive and predictive maintenance of lock gates. The goal is to use 

existing data and collect new data (by installing new sensors on and around the gates) to define 

relevant and predictive variables that could form the basis of automatically generated warnings for 

the necessity of maintenance. 

This concept will be tested in a pilot project on the lock at Evergem, which is managed by DVW. This 

lock will be drained in the spring of 2021 and this is an opportune time to install sensors. In case of a 

positive evaluation of the pilot, the predictive models can be applied to other locks and a model for 

predictive maintenance at locks can be developed and scaled up within Flanders. 

The focus of this pre-track is on the exploration of different types of sensors and their placement to 

enable the model for predictive maintenance, specifically for the mitre gates at the main lock in 

Evergem. In parallel to this pre-track, Datalab will investigate which warnings can be generated with 

their models. As this investigation is running in parallel the results are not yet known i.e. which 

measurements or sensors are relevant to the model. Consequently, this pre-project is only concerned 

with the sensors as they’ll be applied on the lock at Evergem. 

Addestino is the external facilitator for the market consultation of the project. 

The results of the pre-track lead to three specific insights. 

What qualifies as “sensor” is ill-defined. In practice sensors consist of combinations of basic sensors 

that calculate the required measurement based on these underlying basic sensors. Raw sensor data 

is among other things filtered for noise, compensated for environmental factors and only then 

passed on as a measurement. Whether this system is embedded in a sensor, or part of a larger 

installation, or even could be located in the model of Datalab is a matter of choice: which part of the 

installation, which supplier will take the responsibility for the quality of the read out, and 

consequently is responsible for the usefulness of the measured values? 

A second insight is that, in the environment of a lock gates, an engineering step is almost always 

required to develop the system of sensors. An essential part of this, is the creative and careful 

placement of the sensors themselves. Where and how will they be placed? How will they be 

protected from the harsh environment of the lock? This is essential for a good measurement. 

Therefore the engineering step is an integral part of any solution. 

The third insight is that in practice all solutions consist of a limited and known set of elements: the 

careful and creative placement (e.g. encapsulation to prevent water ingress) , combination of 

multiple or different types of basic sensors, and a processing step of the raw data (e.g. combining 

multiple sensor values to filter out environmental factors). Almost all solutions required for the lock 

at Evergem consist of these three elements. The assumption that new, advanced sensor technologies 

are needed, was not confirmed by the industry partners. 

Within the three elements: careful and creative placement, combination of basic sensors and data 

processing, there exist a local, small but well interconnected ecosystem of suppliers that offer 

concrete solutions and are willing to share risks to come to a measurement solution. However, this 
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does not imply that the solution is off-the-shelf and obvious. For each desired measurement the 

puzzle of the three elements resulting in a functional sensor system has yet to be put into practice. 

It is here, therefore, that the innovation potential lies: delivering the practical proof that in the 

challenging milieu of a lock gate the required measurements can indeed be delivered, correctly and 

sustainably over a longer period. 
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3 Context en objectieven 

3.1 De projectinitiatoren 

3.1.1 Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

Initiatiefnemer van dit project is departement MOW. De beheerder van de sluisdeuren in dit project 

(te Evergem) is evenwel de Vlaamse Waterweg (DVW). MOW geeft als ondersteunende dienst advies 

aan DVW. Daar het beheer van sluizen op basis van asset management/Structural Health Monitoring 

(SHM) in het algemeen nog in zijn kinderschoenen staat en er weinig initiatieven hieromtrent genomen 

worden in Vlaanderen, wil MOW dit via dit pilootproject initiëren en stimuleren. MOW doet dit 

uiteraard in nauwe samenwerking met de sluisbeheerders, dit om bij succes tot een versnelde 

opschaling te kunnen komen. De sluisbeheerder van Evergem, DVW, heeft ook grote interesse in dit 

project. 

Dit project is tot stand gekomen in het kader van het innovatielab van MOW waarin innovatieve 

projecten en aanpak gestimuleerd wordt binnen het departement.  Het data-analyse luik binnen dit 

project wordt ondersteund door het datalab van het departement MOW.  Het datalab heeft als doel 

interne expertise aan te bieden in het kader van data science, machine learning, artificial intelligence 

en andere innovatieve technieken . 

3.1.2 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, …). Concreet begeleidt het PIO Vlaamse overheden en publieke organisaties bij hun 

innovatie-aankopen en cofinanciert ze die aankopen ook à rato van 50%, mits de oplossingen 

voldoende potentieel bieden op impact en innovatie. Daarnaast voorziet het PIO in externe 

consultants (Addestino in dit geval) om de publieke organisaties te ondersteunen bij het voorbereiden 

van hun innovatie-aankopen.  

3.2 Het voortraject: “Predictief Onderhoud Sluisdeuren” 

3.2.1 Context  

Binnen de industrie ziet men meer en meer voorbeelden van predictief onderhoud op bedrijfskritische 

fabrieksinstallaties en machines om economische schade te beperken, downtime te beperken en 

maximale productiviteit van installaties te bewaken. MOW is ervan overtuigd dat dezelfde principes 

en technologieën voor predictief onderhoud ook op sluisdeuren van toepassing kunnen zijn. Sluizen 

zijn immers bewegende onderdelen en kunnen bijgevolg als machines beschouwd worden. Dit is een 

nieuw inzicht. Tot nog toe werden sluizen veeleer als ‘robuuste kunstwerken’ beschouwd. Dat is 
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waarschijnlijk ook één van de redenen waarom sluisdeuren tot op heden nog niet gemonitord worden 

en er in het beste geval slechts om de 15 jaar een grondige inspectie plaatsvindt. 

Een groot deel van de waterwegbeheerders hanteert dus een eerder reactieve aanpak wat onderhoud 

van sluizen betreft. Slechts bij een groot defect wordt de sluis stilgelegd. Afhankelijk van de werken 

wordt de sluis volledig leeggepompt. De herstellingen zorgen hierdoor voor lange hersteltijden en gaan 

gepaard met stevige kosten.  

3.2.2 Doelstelling van het voortraject 

‘Structural Health Monitoring’ op sluizen is nog in volle ontwikkeling. Er zijn internationaal wel al 

enkele initiatieven lopende van ‘Structural Health Monitoring’ op sluizen, maar iedere entiteit/land 

heeft zijn eigen specifieke infrastructuur (type sluisdeuren en datasystemen).   

De sensoren, camera’s en datatechnologieën zijn mogelijk al beschikbaar, maar sluizen zijn als 

“machinetype” dermate specifiek dat het zeer plausibel is dat aanbieders enkel zullen aanbieden als 

een ontwikkelingsproject (o.a. om te checken welke sensoren en technieken er toe doen en welke 

niet).  De uitdaging van de pilootopstelling bestaat erin om te bepalen welke variabelen significant zijn 

om aan de modellen te voeden (dus ook welke sensoren relevant zijn) en welke niet. Dit is naast de 

selectie van de meest geschikte methodieken, waarschijnlijk één van de belangrijke onbekenden voor 

het machinetype “sluis”. 

Vandaag de dag zijn vele sluizen in Vlaanderen nochtans al uitgerust met sensoren, en registreren de 

waterwegbeheerders deze data voor een beperkte tijd. Maar die data wordt voorlopig enkel benut 

voor de aansturing van de sluizen en amper voor onderhoudsdoeleinden of beheer.  De proefopstelling 

in Evergem heeft tot doel te testen of we door de installatie van bijkomende sensoren en eventueel 

camera’s extra (real time) data kunnen capteren die samen met de bestaande data tot voorspellende 

variabelen kunnen leiden voor het beheer en onderhoud.   

Eens dit getest en gevalideerd, zou dan in de verdere toekomst gebruikgemaakt kunnen worden van 

computervisie en artificiële intelligentie om alle data (van sensoren en camera’s en ….) automatisch te 

analyseren en hieruit voorspellende variabelen te identificeren en tot een steeds beter model voor 

predictief onderhoud te komen. 

Concreet omvat het voortraject de volgende doelstellingen: 

• Onderzoeken of de goede werking van sluisdeuren gemonitord en preventief bijgestuurd kan 

worden door gebruik te maken van alle mogelijke data op en rond de omgeving van de 

sluisdeur.  

• Nagaan of we aan de hand van datacaptatie en data-analyse op de sluisdeuren van Evergem 

voorspellende variabelen kunnen ontdekken die toekomstige schade of een ongewenste 

gebruik/werking kunnen identificeren. 

• Focus ligt op de sluisdeuren en hun aandrijvingen, daar de beweegbare waterkerende 

constructie de meest kritische component van de sluis in zijn geheel is, als het aankomt op 

betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid van de sluizen. 

• Het project focust in eerste instantie op de captatie en inhoudelijke analyse van bestaande en 

bijkomende data. Een integratie van het systeem in het netwerk van De Vlaamse Waterweg 

zit voorlopig niet in de scope van dit project. 
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Als pilootproject worden de sluisdeuren van de grote sluis Evergem voorgesteld, daar er in het voorjaar 

van 2021 een droogzetting gepland is voor de herstelling van de sluisdeuren. Dit biedt de opportuniteit 

om sensoren te installeren. De sluis van Evergem is een sluis met puntdeuren.   

3.2.3 Scope van het voortraject 

Een deel van de beoogde doelstellingen valt buiten de scope van dit voortraject: bijvoorbeeld welk 

soort model (machine learning of een model op basis van fysische regels) het meest aangewezen is 

voor elke use case.  

De scope beperkt zich tot het verzamelen van bijkomende data (adhv bijkomend te plaatsen sensoren 

(en camera’s) om het preventief en predictief onderhoud mee te onderbouwen vanuit het oogpunt 

‘Structural Health Monitoring’. Met name welk type sensoren, in welke combinatie, op welke locatie 

op en rond de sluis leveren nuttige data/verklarende variabelen op, en wat is de praktische 

haalbaarheid om deze sensoren te plaatsen en uit te lezen.  

Meer specifiek de plaatsing van sensoren tijdens de drooglegging van de grote sluis Evergem. 

3.3 Gevolgd proces en deelnemers 

De analyse gepresenteerd in dit verslag is tot stand gekomen op basis van overleg met het kernteam 

van MOW en verschillende workshops met alle interne DVW-stakeholders relevant voor het predictief 

onderhoud van sluisdeuren.  

Het kernteam bestond uit:  

● Structural Ingenieur van MOW 

● Innovatie specialist van MOW 

● Vertegenwoordiger van het Datalab verantwoordelijk voor het model en de dataverwerking 

De interne DVW-stakeholders die in de workshops betrokken werden: 

● Kernteamleden 

● Verantwoordelijken voor Elektromechanica 

● Ontwerpingenieurs 

● Inspecteurs en verantwoordelijken voor onderhoud en beheer.  

 

Proces:  

● Eerste kick-off meeting met het kernteam. 

● Behoefteanalyse: 

o Een workshop met interne DVW- en MOW-stakeholders om use cases op te stellen.  

o Een workshop met interne DVW- en MOW-stakeholders om de opgestelde use cases 

te prioriteren. 

o Een workshop met interne DVW- en MOW-stakeholders om de scope scherp te stellen 

en de scheidinglijn tussen model en sensoren te verduidelijken.  

● Marktanalyse en -consultatie:  

o Een review van de state of the art, obv desk research en interviews met bedrijven met 

een gelijkaardige problematiek; 

o Een open marktconsultatie met bedrijven en geïnteresseerde organisaties, online op 

3 september  (zie bijlage voor participerende bedrijven en organisaties) 
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● Afsluitende vergadering met het kernteam. 

4 Analyse van de gebruikersnoden 

4.1 Gevolgd proces  

Om een beeld te krijgen van de verwachtingen en functionele vereisten van de sensoren werd samen 

met medewerkers van verschillende departementen een niet-exhaustieve lijst van use cases 

opgesteld. Vanuit de projectcoördinatoren werden de relevante stakeholders opgelijst die in contact 

zullen komen met het predictief onderhoudssysteem. Deze stakeholders zijn onder andere DVW-

medewerkers die vandaag onderhoud verzorgen van de elektromechanica, ontwerpingenieurs, 

verantwoordelijken voor onderhoud en beheer, …  

Deze lijst use cases schetsen een eerste algemeen beeld van de geambieerde doelstellingen rond 

predictief onderhoud. Use cases die breder gaan dan de scope van dit project werden hierbij 

meegenomen gezien deze inzichten van nut kunnen zijn voor toekomstige projecten. Deze zullen niet 

verder beschouwd worden in dit project.  

In een tweede stap werden de use cases geprioriteerd. Welke use cases hebben vanuit het perspectief 

van de gebruikers en stakeholders de meeste meerwaarde?  

4.2 Resultaten  

Een honderdtal use cases werd verzameld. Deze werden nog eens verder uitgesplitst volgens het 

specifieke sluisonderdeel waar ze van toepassing zijn, bvb: 

Krachtswerking Cilinder  Als een  EM   Kan ik de speling op de 
lagers meten 

Zodat 
ik 

slijtage van lagers en draaibussen 
kan weten   

Krachtswerking Halsbeugel  Als een  EM   Kan ik de speling op de 
lagers meten 

Zodat 
ik 

slijtage van lagers en draaibussen 
kan weten   

Krachtswerking Taats  Als een  EM   Kan ik de speling op de 
lagers meten 

Zodat 
ik 

slijtage van lagers en draaibussen 
kan weten   

 

Dit stramien had echter weinig impact op de waarde-inschatting door de deelnemers en bleek niet 

handelbaar om op dit niveau van detail door elke deelnemer van de workshop te laten beoordelen. 

Daarom werd de lijst gradueel gereduceerd naar een 30-tal use cases.  

De toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt wordt toegekend door middel 

van de planning poker techniek, waarbij elke use case een score krijgt die de toegevoegde waarde van 

de use case aangeeft. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “houdt geen 

meerwaarde in”. Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “houdt zeer 

veel meerwaarde in binnen dit traject”.  Een waarde van 100 geeft aan dat de use case absoluut vervuld 

moet zijn binnen dit project, er is een negatieve impact indien deze use case niet voldaan is.  
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4.3 Bespreking innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt  

Use case 1: “Als Beheerder kan ik meten dat de deur 'volledig' gesloten is over alle contactpunten: ter 

hoogte van de voorhar/achterhar, waar de deuren elkaar raken zodat de stand van de deur 

onderaan overeenkomt met de stand bovenaan”. 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Deze op het eerste zicht banale use case wordt opeens innovatief in de context van een sluis. Er is 

namelijk geen voor de hand liggende manier om dit te observeren, daar een groot deel van de deur 

zich onder water bevindt. Bovendien kan de deur vervormen. 

Use case 2: "Als Beheerder kan ik een abnormaal bewegingspatroon (schokken, trillen) detecteren 

tijdens openen of sluiten zodat ik geen verdere schade veroorzaak” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is interessant temeer omdat de sluisbediening meer en meer vanop afstand gebeurt en 

sluiswachters dus niet meer te plaatse zijn om dit rechtstreeks te observeren en abnormale trillingen 

of schokken op te merken. 

De doorstreepte “interpretaties” van het bewegingspatroon geven ook de moeilijkheid aan om het nut 

van een sensor in te schatten (de ruwe waarde “beweging”) versus de interpretatie hiervan door het 

model (“abnormaal” en “patroon”). Wat men uiteindelijk wil bereiken is hetzelfde; erger voorkomen 

door zo snel mogelijk in te grijpen. 

Use case 3: " Als Innovatie Ingenieur kan ik de trilling van de deur opmeten (trilling van de meest 

dragende structuur: hoofdstructuur/diagonaal) in een zo breed mogelijk frequentiegebied 

(waar/hoeveel) omdat veel calamiteiten zich hierin zullen weerspiegelen en dit het predictief model 

kan helpen opzetten” 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case maakt een veronderstelling dat trillingen van de deur een goede indicator zijn en 

daardoor goed door het model kunnen verwerkt worden als insteek voor predictief onderhoud. De 

hoge waarde weerspiegelt het vertrouwen in deze veronderstelling. 

Use case 4: " Als Onderhoudsmedewerker kan ik de krachten (trek én dwarskrachten) op de 

ankerstaven van de halsbeugel meten, toegenomen krachten op de draaipunten meten, krachten 

(voorspankracht/rekkracht) op de bouten meten zodat de uitlijning tijdig kan bijgestuurd worden, 

en overbelasting vermeden kan worden” 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is een voorbeeld van een use case die gecombineerd werd om het totale aantal use cases 

behapbaar te houden. De veronderstelling hierbij was dat dit allemaal krachten zijn die gemeten 

worden, al zij het op verschillende meetpunten, en dat dit bijgevolg gelijkaardige sensoren met 

gelijkaardige technologische risico’s met zich zal meebrengen. 

Use case 4.1: " Als Onderhoudsmedewerker kan ik de toegenomen krachten op de draaipunten meten 

zodat overbelasting vermeden kan worden (toegenomen krachten owv lek slaan van luchtkist, 

slibaccumulatie).  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Ook hier komt de waarde uit het vermijden van overbelasting op de draaipunten. Bovendien zal de 

sensor enkel krachten meten en zal de interpretatie of deze toegenomen zijn (of dit overbelasting 

betreft en onderhoud noodzakelijk is) door het model geleverd worden. 
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Use case 4.2: " Als Beheerder / Ontwerper kan ik de krachtsoverdracht in het contactvlak ter hoogte 

van de boutbevestiging ter hoogte van draaipunten en drukstoelen meten (trekkracht en 

afschuifkrachten) zodat er geen overbelasting optreedt.   

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Use case 4.3 “Als Beheerder / Ontwerper  kan ik de krachtinleiding in de staalstructuur ter hoogte 

van draaipunten en drukstoelen meten zodat er geen overbelasting optreedt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Use case 4.3: " Als Beheerder kan ik monitoren wat de krachtswerking (wrijvingskracht ten gevolge 

van de beweging) is op de onderste drukstoel tijdens het indraaien (overgang tussen afhangende 

naar kerende positie) zodat er geen lokale overbelasting van de componenten (bout/ankerstaaf die 

afbreekt) optreedt  

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Drie zeer concrete use cases, afgeleid van use case 4.1 en dus ook met dezelfde opmerking naar 

oorsprong van de waarde. 

Use case 4.5: " Als elektromechanisch ingenieur kan ik de rotatie weerstand op de lagers meten, van 

taats en halsbeugel en ter hoogte van de cilinder zodat ik overdreven krachten kan detecteren 

[opgelet trage beweging, anders dan klassieke machines]“ 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case combineert een aantal meetpunten (taats en halsbeugel) maar geeft in de opmerking 

duidelijk aan waarom dit een probleem zou kunnen zijn in de context van een sluis. Gangbare 

industriële sensoren zijn ontworpen om rotatieweerstand te meten op relatief snelle bewegingen – 

mogelijks is de toepassing van deze sensoren op een sluis dus niet vanzelfsprekend. 

Use case 5: " Als Onderhoudsmedewerker kan ik de exacte positie van taats/halsbeugel meten, de 

exacte positie van de deur tov van de ankerstaven meten zodat ik weet dat de uitlijning correct is, de 

deur niet op de schalmplaat/ankerstaven gaat hangen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

 

Use case 7: " Als Inspectie-medewerker kan ik een continue meting (rotatie, positie, snelheid, 

hoek/helling versnelling van meerdere punten van de sluisdeuren bekomen over tijd zodat ik de 

correcte werking kan garanderen (beweging kan meten als er een schip passeert) 

Score van het innovatiepotentieel: 20/40 

Opnieuw een op het eerste zicht eenvoudige use case, maar belangrijk is hier natuurlijk met welke 

resolutie, en op welke tijdsschaal. Bovendien hint de opmerking over het passerende schip aan een 

concrete moeilijkheid dat het referentiepunt niet gegarandeerd een stabiel punt is. Delen van de 

structuur trillen mee met een voorbijvarend schip.  

Use case 8: Als Onderhoudsmedewerker kan ik scheurvorming (omvang/hoeveel/waar) in de deuren 

meten zonder de sluis te moeten droogleggen zodat de deur tijdig hersteld kan worden 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

De hoge waarde van deze use case komt natuurlijk door de qualifier “zonder te moeten droogleggen”. 

De onderdelen onder de waterlijn kunnen niet zo makkelijk geïnspecteerd worden en dit vraagt 

waarschijnlijk specifieke sensoren die op voorhand dienen geplaatst te worden. 
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Use case 9: Als Onderhouds- / Inspectie-medewerker kan ik het slijtvlak van de drukstoelen 

monitoren op slijtage (breedte, verdwijnen van materiaal) zodat de drukstoelen niet vroegtijdiger 

raken 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Een creatieve use case, hoe en of dit in de praktijk kan zal uit de marktconsultatie moeten blijken. 

Use case 10: Als Onderhoudsingenieur kan ik de krachtcapaciteit/sectie van de ankerstaaf/trekstang 

meten (verminderd door bvb corrosie/scheurvorming) zodat plotse breuk vermeden kan worden 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Opnieuw een creatieve use case waar de te weten parameter “krachtcapaciteit” wordt ingevuld met 

te meten waarden “sectie”, “corrosie” en “scheurvorming”. Deze te meten waarden zijn slechts 

mogelijke manieren om tot “krachtcapaciteit” te komen, leverancier zijn natuurlijk vrij om andere 

meetwaarden voor te stellen die als proxy kunnen dienen voor “krachtcapaciteit” of voorspellend 

kunnen werken voor een breuk zonder expliciet krachtcapaciteit in te vullen. 

Use case 10: Als onderhouds-/elektromechanisch ingenieur kan ik speling, hoeveel en waar zit de 

speling meten: cfr beweging van draaipunt/taatspen, taats en halsbeugel, lagers en ter hoogte van 

de cilinder - PER bewegingscyclus zodat ik slijtage van lagers en draaibussen kan weten [opgelet 

trage beweging, anders dan klassieke machines] " 

Score van het innovatiepotentieel: 20/40 

Net als use 4.5 is deze meting van speling en plaats van de speling op verschillende plaatsen mogelijk 

met een gangbare industriële sensor, maar kan deze toegepast worden in de context van een sluis? 

Use Case 12: Als Onderhoudsmedewerker kan ik de toestand (en aanwezigheid) van de bouten en 

ankerstaven meten (toestand van de verankering in de beton, bevestiging van de deur) zonder de 

sluis te moeten droogleggen EN kan ik (een verandering in) de toestand van de aanslagdrempel te 

weten komen (WAAR en OMVANG van aanslag) zonder te sluis te moeten droogleggen zodat de 

inspecteerbaarheid verhoogt 

Score van het innovatiepotentieel: 100 

Een combinatie use case met de hoogste mogelijke score. Deze hoge waarde komt doordat men 

vandaag effectief blind is voor alle zaken, zoals bijvoorbeeld een ontbrekende bout, voegen of stalen 

platen die weg zijn, die zich onder de waterlijn bevinden.  

Bovendien is dit een vuil milieu met bvb slib dat een visuele inspectie bemoeilijkt. 

Use Case 13: Als sluisbediener kan ik een vreemd voorwerp tussen deur en aanslagdrempel 

detecteren (hout), teveel slib detecteren, natuurlijke aangroei detecteren zodat de deur niet 

geforceerd wordt, (gewichtstoename van de deur) 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Net als use case 12 gaat dit over zaken die niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Alhoewel de use case niet 

specifiek ingaat op preventief onderhoud zou het detecteren van een vreemd voorwerp en dan 

ingrijpen natuurlijk wel schade kunnen voorkomen. 

Use Case 14: Als Beheerder kan ik de woeling van het water 'zien/meten' zodat ik weet of er een lek 

is, de hoeveelheid van de lekverliezen kan meten als de deur dicht is  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case refereert indirect aan het niet goed sluiten van de deuren (zie bvb use case 1) De woeling 

van het water is een goede indicator dat de deur niet volledig sluit. Daar bediening op afstand gebeurt, 
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is deze visuele inspectie niet meer vanzelfsprekend. De toevoeging “meten” geeft aan dat - om 

bruikbaar te zijn voor het dataplatform - hier een meetwaarde aangekoppeld dient te worden. Wat 

deze meetwaarden zijn (bvb snelheid, vorm?) is nog niet duidelijk. 

Use case 15: Als Sluiswachter kan ik abnormale (bonkend, knarsen, piepen, decibels, zingen/zoemen) 

geluiden detecteren (inclusief actief filteren van achtergrondgeluiden) en deze lokaliseren zodat er 

tijdig kan gestopt worden, en er geen zaken (onnodig) geforceerd worden 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Eveneens een use case die eerst verwijst naar het voorkomen is beter dan genezen principe. Wat 

“abnormaal“ is zal een geluidssensor op zich niet kunnen bepalen, zie ook de rol van het model, een 

sensor die de bron van het geluid kan lokaliseren zal waarschijnlijk meer waarde hebben voor het 

model, des te meer indien die achtergrondgeluiden (bvb motor van een schip) kan filteren en daardoor 

“propere” data kan aanleveren. 

Use Case 16: Als Ontwerper kan ik dynamische vervorming van het monoliet (i.e. de vaste beton/staal 

constructie) detecteren zodat ik kan meten of de contactpunten raken/gelijktijdig bewegen - of de 

stijfheid tussen de twee componenten overeenkomt 

Score van het innovatiepotentieel: ?/20 

Een use case vanuit het perspectief van de ontwerper van sluizen. Gedraagt de sluis zich zoals de 

ontwerper dit had voorzien. Dit is zeker interessant voor de ontwerper, of dit ook zinvolle informatie 

is voor onderhoud, valt nog te bezien. 

Use Case 17: Als beheerder van de sensoren kan ik sensoren gebruiken die geen specifieke 

onderhoudskennis/materialen vereisen, die géén onderhoud vereisen zodat ik hiervoor geen 

gespecialiseerd materiaal/personeel nodig heb 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Een use case die niet rechtstreeks over een meetwaarde of sensor gaat maar over het volledige 

systeem. Om het geheel onderhoudsvriendelijk en bruikbaar te houden vereist het systeem geen 

specifieke kennis en kunnen de bestaande onderhoudsprocessen en methodes gebruikt worden. 

Use Case 18: Als beheerder van de sensoren heb ik de beschikking over een geïntegreerd data-

acquisitieplatform, voor alle besproken sensoren, en reeds bestaande sensoren (timing, stroom, 

oliedrukken) en de besturing van de sluis, en nog uitbreidbaar met zelf bij te plaatsen sensoren zodat 

deze beschikbaar gemaakt kunnen worden naar de dataplatformen van MOW en de sensoren met de 

correcte I/O bemonsterd kunnen worden.  

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Alhoewel het bestaande en nog te ontwikkelen dataplatform van MOW buiten de scope valt, moet de 

data van de afzonderlijke, nog te plaatsen sensoren voor onderhoud, wel nog ontsloten worden.  

Er zijn reeds sensoren (bvb voor de sturing van de sluis) die ontsloten worden via aan bestaand 

datasysteem. Idealiter kunnen de nieuwe sensoren voor onderhoud ontsloten worden via hetzelfde 

datasysteem. 
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Use Case 19: Als MOW-medewerker kan ik sensoren gebruiken die minstens 15 jaar meegaan: voor 

alles onder de waterlijn (i.e. niet toegankelijk is) zodat ik mij kan aligneren met de 

droogzettingscyclus van 15 jaar  

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Sensoren op sluisdeuren moeten functioneren, en goed blijven functioneren, in een moeilijke 

omgeving. Weer en wind, temperatuurverschillen, aanvaringen beïnvloeden de ijking en levensduur 

van de sensor. Sensoren boven de waterlijn zijn nog enigszins makkelijk te onderhouden/vervangen – 

voor sensoren onder de waterlijn zou het best zijn als deze onderhoudsvrij kunnen werken tot aan de 

volgende droogzetting. 

Use Case 20: Als Innovatie Ingenieur kan ik sensoren gebruiken die niet driften, zelf-kalibrerend zijn, 

ongevoelig zijn aan weersfenomenen of die mee in rekening brengt: cfr temperatuur zonnekant vs 

schaduwkant, grote temperatuurverschillen -27/0/60C, UV-bestendig; zodat we de sensorgegevens 

kunnen interpreteren  

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Gelijkaardig aan use case 19 gaat deze use case over de praktische bruikbaarheid van sensoren in de 

context van een sluis. De use case zoals hier gedefinieerd is hoog gescoord, daar ijking over langere 

tijd een gekend probleem is – door ongevoelige of zelf-kalibrerende sensoren te eisen ontheft men het 

model van bvb een temperatuurcompensatie en wordt dit een functie van de sensor. 

Use Case 21: als MOW-medewerker kan ik deze sensoren laten plaatsen 'in de context van een sluis' 

(april) en onderhouden (sensoren as a service) zodat ik dit zelf niet moet doen  

Score van het innovatiepotentieel: ? 

Een use case die ogenschijnlijk niet innovatief is. Echter de veronderstelling is dat een aantal sensoren 

niet standaard zullen zijn, of al zeker niet ontworpen zijn om op een sluisdeur gemonteerd te worden. 

De vraag is dus of er partijen zijn die verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen voor de 

sensoren, hun plaatsing, vervanging, onderhoud, tot en met de ontsluiting van de data,  zodat MOW 

zich hier van kan ontlasten. 

 

4.4 Algemene conclusies 

De belangrijkste conclusie uit de use case scoring is dat de waarde vanuit gebruikersstandpunt bepaald 

wordt door de actie die zou kunnen voortvloeien uit een meting en de daaruit volgende waarschuwing, 

al dan niet predictief. In feite werd de scoring meestal gedaan in de veronderstelling dat een of andere 

meting ook effectief kan verwerkt worden door het model en tot zinvolle waarschuwingen zal leiden.  

De scoring omvat dus de sensor en het model van Datalab, alhoewel het model eigenlijk niet in scope 

van dit voortraject zit. Bij aanvang van het project was deze scheidingslijn tussen model en sensor 

echter nog niet zo scherp.  

Zelfs als men retroactief een herscoring zou willen uitvoeren op ‘waarde voor het model’, in plaats 

van op innovatiepotentieel voor de gebruiker, blijft dit moeilijk omdat de scheidingslijn tussen model 

en sensor an sich niet scherp is: is temperatuurcompensatie een deel van de sensor, of een achteraf 

berekening in het model? Is een camera een bewegingssensor als het model twee beelden vergelijkt, 

of enkel als er een klein model ingebouwd zit in de camera dat zelf de vergelijking maakt?  
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5 Bevindingen uit de State of the Art 

5.1 Scheiding tussen sensor en model 

Uit de analyse van de use cases volgde de vraag wat nu wel, of net niet, onder de definitie van “sensor” 

valt. Bij de aanvang van het project was de definitie opzettelijk zo breed mogelijk: van standaard 

industriële sensoren (bvb rekstrookjes) over camera’s tot nieuwe, nog te identificeren technologieën.  

Bijvoorbeeld, een camera kan dienstdoen als bewegingssensor: als het verschil tussen een aantal 

beelden groot genoeg is, is er iets veranderd, en is er beweging. De camera is hier een “soft sensor” 

de meetwaarde (beelden) dient eerst nog geïnterpreteerd te worden alvorens de meetwaarde 

(beweging) gerealiseerd wordt. Dit stramien kan doorgetrokken worden, een camera kan 

krachtwerking meten, indien de camera performant genoeg is én de achterliggende interpretatie 

eveneens performant genoeg is.  

De definitie van sensor is dus onlosmakelijk verbonden met het model van Datalab, want daar gebeurt 

de interpretatie of er al dan niet onderhoud nodig is.  Afhankelijk van de capaciteiten van het model 

kan elke meetwaarde, of ze nu één op één overeenkomt met een fysische meetwaarde, of het een 

equivalent van een pixel is, dienstdoen als “sensor”. Aangezien de capaciteiten van het model op dit 

moment nog niet gekend zijn, is de scheidingslijn vrij arbitrair: gebaseerd op een eigen keuze van wat 

het toekomstige model zou kunnen verwerken. 

 

Figuur 1: Scherpgestelde scope 

Als gevolg van dit inzicht werd de keuze gemaakt om elke discussie rond model, bruikbaarheid voor 

het model, bruikbaarheid voor predictief onderhoud expliciet uit de scope te halen. Het vervolg van 

het traject focust enkel op sensoren “waar een meting uitkomt”: i.e. de meetwaarde gespecifieerd in 

de use case. Dit concept omschrijft men als traceerbaarheid. 
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Figuur 2: Traceerbaarheid 

5.2 State of the Art 

Een exploratie met experten en bedrijven actief met structuren in en rond het water toonde al gauw 

aan dat dit een zeer kleine wereld is. Met internationaal maar enkele projecten rond predictief 

onderhoud en structural health monitoring, en deze waren reeds gekend bij MOW. Bovendien heeft 

MOW directe toegang tot deze experten. 

Ook lokale bedrijven opereren in een klein netwerk, waar ze bij elkaar te rade gaan om tot oplossingen 

te komen. Deze oplossingen bestaan vandaag nog niet, een respondent merkte zelfs op: “sensoren op 

sluisdeuren is onontgonnen gebied”. Rond de deuren bestaan er natuurlijk wel oplossingen. Gebaseerd 

op standaard sensoren en creatieve plaatsing en/of interpretatie. Dit kader werd gebruikt om de use 

cases te reduceren. 

 

Waarbij “Basis” oplossingen vrij standaard zijn, met standaard sensoren, maar natuurlijk nog wel – al 

dan niet ‘creatief’ - dienen geplaatst en ontsloten te worden in de moeilijke omgeving van een sluis – 

onder water, bewegende structuur – maar dit is een gekende wereld met vele internationale 

leveranciers met elk hun types van sensoren. 
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De “creatieve” meetwaarden worden opgelost door een sensorsysteem te bouwen, een combinatie 

van sensoren, een intelligente interpretatie van een andere meetwaarde waar dan een afgeleide 

waarde wel bruikbaar is, een creatieve plaatsing e.d. Deze oplossingen zijn van nature projectspecifiek 

en moeten dus ook lokaal opgeleverd worden. Gezien het kleine wereldje, zijn ook deze spelers 

grotendeels gekend. 

Voor details en exploratie naar andere soorten sensoren, zie Appendix A: State of the Art analyse  

6 Analyse van het technologisch risico 

Naast inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt moet ook 

een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van die use cases vanuit technologisch oogpunt.  

Het technologisch risico van elke use case werd ingeschat door experten uit de industrie tijdens een 

publieke marktconsultatie. Die ging door op 3 september en gebeurde online wegens de COVID-19-

maatregelen. De voertaal was het Engels.  

De inschatting van het technologisch risico gebeurde eveneens via de techniek van planning poker, net 

als bij de waarde inschatting vanuit gebruikersstandpunt.  

Hierbij wordt een waarde toegekend aan elke use case die het risico omvat. De laagste waarde in de 

schaalverdeling is 0 en betekent dat er totaal geen risico aan de use case verbonden is. De oplossing 

bestaat en kan zonder problemen worden opgeleverd. Een waarde tussen 1 en 5 betekent dat een 

oplossing mogelijk is mits kleine aanpassingen maar dat men ervan kan uitgaan dat een oplossing gaat 

gevonden worden. Waardes boven de 13 geven een kantelpunt aan, voldoende tijd en moeite zullen 

moeten gespendeerd worden en er bestaat een kans dat de oplossing niet helemaal zal voldoen aan 

de eisen, of helemaal niet kan worden gevonden. De maximumwaarde is 100 en betekent dat de use 

case technologisch onmogelijk is. 

6.1 Bespreking Technologisch Risico 

Use case 1: “As an operational manager I can measure whether all contact blocks touch to be sure 

the doors are completely closed”. 

Score van het technologisch risico: 3 

Verschillende partijen gaven aan dat er voor het detecteren van contact tussen de 2 blokken standaard 

sensoren bestaan, maar dat deze niet ontworpen zijn voor gebruik onder water en onder hoge druk. 

Men benadrukte dat deze sensoren van extra ondersteunende systemen en bescherming zullen 

moeten worden voorzien om de werking ter hoogte van de contactblokken te verzekeren en schade 

aan de sensoren te voorkomen.  

Het inwerken van de sensoren in of achter de blokken werd gezien als een mogelijkheid. Zowel piëzo-

elektrische sensoren als inductieve sensoren werden vernoemd voor gebruik in deze use case. 
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Use case 3: “As a Design engineer I can measure the vibrations of the door in a wide frequency range 

because this reflects a lot of possible problems”. 

Score van het technologisch risico: 3 

Het meten van vibraties in een breed frequentiebereik is boven water reeds bewezen en men kan 

hiervoor verschillende sensoren gebruiken. Men gaf echter aan dat men geen ervaring heeft met dit 

soort metingen onder water. Het gebruik van glasvezelsensoren werd aangehaald als de beste optie in 

deze omstandigheden, alsook het gebruik van een accelerometer voor het lagere frequentiebereik.  

Men duidde ook op de mogelijke invloed van vibraties komende van het omliggende water en schepen. 

Deze storende geluiden zullen moeten uitgefilterd worden om een betrouwbaar meetresultaat te 

bekomen. 

Use case 4: “As a Maintenance engineer I can measure the force on the contact blocks and turning 

points to adapt the alignment and avoid overpressure”. 

Score van het technologisch risico: 5 

Men was van mening dat het meten van de krachten op de draaipunten en contactblokken mogelijks 

indirect moet gebeuren door gebruik te maken van een numeriek model dat waarden komende van 

andere metingen verwerkt. Dit zou voornamelijk over vibratie- en slijtagemetingen gaan. 

Het gebruik van “load cells” en “load pins” werd ook aangehaald als mogelijke oplossing voor deze use 

case, al werd benadrukt dat specifieke ontwikkelingen nodig zullen zijn om deze sensoren te kunnen 

integreren in de componenten van de sluis. Dit is namelijk een uitdagende opdracht. Ook zal er 

temperatuurcompensatie nodig zijn om de betrouwbaarheid van de “load cells” te garanderen, alsook 

het cross-checken van deze metingen met ander metingen.  

Use case 4.1: “As a Maintenance engineer I can measure the weight of the door to detect sludge 

accumulation in the door or leakage of the air box”. 

Score van het technologisch risico: 5 

Men schat dat dit mogelijk is door gebruik te maken van een combinatie van meettechnieken zoals 

“load cells” op de sluisdeuren en sensoren in de scharnieren. 

Eén partij verwees naar een gelijkaardige use case in de haven van Antwerpen, waarbij dit 

verwezenlijkt werd door “load cells” te installeren op de “rolwagen” van de sluis. Dit is echter niet 

mogelijk voor de sluis in Evergem. 

Use case 4.42: “As an operational manager I can measure the shear force on the contact blocks during 

movement especially on the lower block to avoid overloading the bolts/anchor rod”. 

Score van het technologisch risico: 8 

Het meten van de dwarskracht op de contactblokken acht men mogelijk, al zal dit waarschijnlijk via 

een indirecte meting gebeuren. Hierdoor kan de nauwkeurigheid van de meting beperkt worden. Men 

geeft aan dat het direct meten van deze krachten moeilijk is.  

Eén partij gaf aan over een directe meetmethode te beschikken voor het meten van dwarskrachten 

met behulp van bestaande sensoren. Deze sensoren zijn evenwel nog niet getest onder water en zullen 

dus een extra behandeling nodig hebben. 
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Use case 4.5: “As a Maintenance engineer I can measure the friction in the bearings at the turning 

points and cylinder to avoid overpressure, especially on the bearings”. 

Score van het technologisch risico: 5 

De moeilijkheid in het realiseren van deze meting zit bij het inwerken van de sensoren in de scharnieren 

en cilinder. De sensoren moeten immers beschermd worden tegen beschadigingen, en de bekabeling 

moet tot aan de sensor gerouteerd worden.  

Een directe meting van de frictie is niet mogelijk, denkt men. Dit zal via een indirecte meting dienen te 

gebeuren, gebaseerd op andere meetwaarden zoals de dwarskrachten in het scharnier. 

Use case 5: “As a Maintenance engineer I can measure the vertical and horizontal position of the 

turning points to know if the lower hinge is deteriorating and to see if the doors open and close 

properly”. 

Score van het technologisch risico: 5 

Men was van mening dat dit mogelijk is, maar niet zonder extra ontwikkelingen om de sensoren in de 

scharnieren te kunnen inbouwen. Doordat de sensoren ingebouwd moeten worden, kan de 

nauwkeurigheid mogelijks negatief beïnvloed worden.  

Een partij gaf aan een gelijkaardige meting reeds geïmplementeerd te hebben op een sluis in Spanje 

door gebruik te maken van een combinatie van rekstrookjes en druksensoren.  

Use case 7: “As a Maintenance engineer I can measure the position, movement, acceleration and 

inclination of the door to see if the doors open and close properly and to see how they react to e.g. 

passing ships”. 

Score van het technologisch risico: 3 

Sommige partijen gaven aan dat ze dit reeds verwezenlijkt hebben op andere plaatsen door gebruik te 

maken van een combinatie van sensoren, voornamelijk accelerometers en glasvezelsensoren. De 

positie van de hydraulische cilinder zou hierbij onderdeel zijn van de metingen om de positie van de 

sluisdeuren te bepalen. 

Ander partijen zagen echter moeilijkheden in het exact bepalen van de positie van de sluisdeuren door 

vervorming ter hoogte van de hydraulische cilinder en de sluisdeuren zelf, de tilt van de deuren en de 

speling aanwezig in de scharnieren. Ook de omgeving waarin de sensoren moeten geïnstalleerd 

worden, bleek opnieuw te zorgen voor twijfels omtrent de nauwkeurigheid van de metingen. 

Use case 8: “As a Maintenance engineer I can detect cracks in the door to detect wear and tear”. 

Score van het technologisch risico voor “laag 1 en 2” van use case: 5 

Onder “laag 1” van deze use case wordt verstaan het detecteren van vermoeiing in de sluisdeur en het 

bepalen van de ernst van de vermoeiing. Door het monitoren van gevoelige locaties in de sluisdeur, 

bijvoorbeeld door middel van rekstrookjes, kan dit verwezenlijkt worden. Het globaal monitoren van 

de sluisdeur is echter moeilijk. 

“Laag 2” bevat het detecteren van scheuren in de sluisdeur, zonder deze te lokaliseren. Dit kan 

gebeuren via “acoustic probing” door gebruik te maken van akoestische sensoren. Het realiseren van 

“laag 1 en 2” van deze use case wordt gezien als mogelijk, maar niet standaard.  
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Score van het technologisch risico voor “laag 3” van use case: 13 

Onder “laag 3” zit dan het lokaliseren van de scheuren indien deze gedetecteerd werden. Dit gebeurt 

ook via een akoestische techniek, maar is veel moeilijker te realiseren dan het louter detecteren van 

de scheuren omdat er een groter aantal sensoren nodig zal zijn die op elkaar zijn afgestemd.   

Use case 9: “As a Maintenance engineer I can measure the deterioration of the surface of the contact 

blocks to see if the doors open and close properly”. 

Score van het technologisch risico: 8 

Men was het eens dat het detecteren van slijtage op het oppervlak van de contactblokken niet voor 

de hand liggend is. Het gebruik van inductieve sensoren werd aangehaald als een mogelijke methode 

voor het meten van de slijtage, al werd onmiddellijk de waarschuwing gegeven dat de omgeving van 

blokken, bestaande uit staal, water en slib, de metingen negatief kan beïnvloeden. Men was van 

mening dat een hoge nauwkeurigheid mogelijks moeilijk te bereiken valt in deze omstandigheden.  

Het gebruik van een capacitieve sensor werd ook naar voren geschoven voor deze use case, al had 

geen enkele partij ervaring met het gebruik van dergelijke sensor onder water. 

Use case 10: “As a Maintenance engineer I can measure the integrity of bolts and other steel 

components: i.e. the top hinge to avoid fracture”. 

Score van het technologisch risico van use case: 3 

De integriteit van de stalen structuren kan gemeten worden door de spanning in deze structuren te 

meten. Een breuk wordt immers altijd voorafgegaan door een opbouw in spanning. Dit acht men 

uitvoerbaar met bestaande sensoren. 

Use case 11: “As a Maintenance engineer I can measure the clearance and tolerance at the turning 

points and cylinder to detect wear and tear”. 

Score van het technologisch risico: 8 

De moeilijkheid bij het realiseren van deze meting zit bij het inwerken van de sensoren in de 

scharnieren en cilinder. De sensoren moeten immers beschermd worden tegen beschadigingen, en de 

bekabeling moet tot aan de sensor gerouteerd worden. 

Het bereiken van de nodige accuraatheid (0,01 mm zoals aangegeven tijdens de sessie) vindt men 

uitdagend door de locatie van de meting. 

Use case 12: “As a Maintenance engineer I can measure the integrity of the anchorage in the concrete 

(e.g. presence of bolts under water) to avoid consequential damage”. 

Score van het technologisch risico van use case: 5 

Om deze use case te realiseren zijn de nodige sensoren beschikbaar, maar de installatie van deze 

sensoren in de betonnen structuur brengt enige moeilijkheid met zich mee.  

Sommige sensoren moeten in het beton verwerkt worden bij het gieten van het beton, hierbij moet 

men zien dat het beton luchtvrij wordt gemaakt. Andere sensoren kunnen geïnstalleerd worden in 

bestaande betonnen structuren, maar ook hier vergt de installatie enige moeite. 

Eén partij geeft aan dit al verwezenlijkt te hebben in de haven van Antwerpen, waarbij de nodige 

sensoren 10 meter onder het waterniveau werden ingebracht in de betonnen structuren.  
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Use case 12.1: “As a Maintenance engineer I can measure the condition of all sealing surfaces to avoid 

leakage”. 

Score van het technologisch risico van use case: 20 

Het meten van de toestand van de gehele afdichting wordt gezien als heel moeilijk. Men heeft geen 

weet van sensoren of technieken die dit kunnen realiseren. 

Men gaf aan dat het meten van de druk echter wel een goede indicatie kan zijn voor de staat van de 

afdichting op een specifieke plaats. Dit zou kunnen met behulp van een glasvezelsensor in de 

afdichting.  

Use case 13: “As a lock operator I can detect objects and/or mud blocking the door to avoid damage”. 

Score van het technologisch risico van use case in geval van directe detectie van objecten: 8 

Het direct detecteren van objecten in de sluis is moeilijk en vereist een combinatie van technieken om 

een volledig overzicht te bekomen. Camera’s zijn hier een onderdeel van. 

Score van het technologisch risico van use case in geval van indirecte meting op cilinder: 2 

Het detecteren van objecten voor de sluisdeur kan ook gerealiseerd worden door de kracht op de 

cilinder te monitoren bij het bewegen van de sluisdeur. Wanneer deze hoger is dan normaal, wijst dit 

op een blokkade. Dit soort indirecte metingen van blokkades is makkelijker uit te voeren. 

Use case 14: “As an operational manager I can qualify the turbulence in the water to measure 

leakage”. 

Score van het technologisch risico van use case: 13 

Dit is verre van een standaard meting, en zal extra ontwikkelingen vergen. Het gebruik van hydro-

akoestische meetapparatuur, zoals een ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), behoort tot de 

mogelijkheden, maar is duur. Andere technieken die gestoeld zijn op het detecteren van partikels in 

het water zijn ook mogelijk om op die manier de turbulentie in het water te meten. Men heeft echter 

geen ervaring met het uitvoeren van dit soort metingen in de omgeving van een sluis. 

Men gaf ook aan dat er een eenvoudigere manier bestaat om na te gaan of er zich een lekkage 

voordoet. Hiervoor kan men immers gebruik maken van touwen/linten die aan de uiteinden van de 

sluisdeur bevestigd zijn, en vervolgens de beweging van deze touwen/linten monitoren m.b.v. een 

camera. 

Use case 15: “As a lock operator I can detect and locate sounds to give an appropriate warning on 

uncommon sounds”. 

Score van het technologisch risico: 13 

De akoestische sensoren om het detecteren en lokaliseren van geluiden mogelijk te maken, bestaan 

en kunnen in aan rij-opstelling gebruikt worden om de accuraatheid te verhogen. Door interferentie 

van omgevingsgeluiden geproduceerd door schepen, water, wind en motoren zal het echter moeilijk 

zijn om deze meting betrouwbaar uit te voeren. Het lokaliseren van de bron van geluiden zal hierdoor 

mogelijks beperkt blijven tot het identificeren van de sluisdeur, zonder de exacte locatie van de bron 

op de sluisdeur te kennen.  

Men gaf aan dat het filteren van de meetdata noodzakelijk zal zijn, en dat het detecteren van geluiden 

best in een geïsoleerde opstelling gebeurt, zonder schepen in de sluis. 
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Use case 16: “As a Design engineer I can detect deformation of the quay to see if the doors open and 

close properly”. 

Score van het technologisch risico van use case: 2 

Men was van mening dat dit een vaak voorkomende meting is, die kan uitgevoerd worden door het 

installeren van sensoren in de kademuur. Boren is noodzakelijk om de sensoren, bijvoorbeeld 

rekstrookjes, in te brengen. Het bekabelen van de sensoren is goed uitvoerbaar, aangezien deze zich 

bevinden op statische structuren. 

Use case 17: “As MOW, the sensors should be easy to maintain and ideally free of maintenance so no 

maintenance is required, or standard EM-maintenance techniques can be used”. 

Score van het technologisch risico voor standaard sensoren: 3 

Deze eis is makkelijk te vervullen voor de standaard sensoren waarvan de werking reeds uitvoerig 

bewezen is, denk aan accelerometers, druksensoren, … 

Score van het technologisch risico voor nieuwe sensoren: 13 

Wanneer het echter gaat over nieuwe, innovatieve sensoren zoals camera’s of akoestische sensoren, 

dan is een meer frequent onderhoud te verwachten aangezien men nog minder ervaring heeft met de 

langdurige werking van deze sensoren. 

Use case 19: “As MOW I can have sensors that should last 15 years to align with the maintenance 

cycle for dewatering the gates”. 

Score van het technologisch risico: 3 

Men gaf aan dat een houdbaarheid van 15 jaar te lang is voor sensoren wanneer die geplaatst worden 

in een omgeving zoals degene aanwezig rond de sluisdeuren. De condities zijn dermate hard dat een 

levensduur van maximaal 8 tot 10 jaar praktisch realiseerbaar is. Algemeen is de levensduur van de 

meer gevoelige sensoren korter in vergelijking met die van sensoren met een meer beperkte 

nauwkeurigheid.  

Er werd ook benadrukt dat, hoewel de sensoren mogelijks een groot aantal jaren onaangeroerd 

kunnen blijven werken, het onderhoud van bijhorende elektronica en bekabeling nodig zal zijn op een 

meer frequente basis. Het herkalibreren van sensoren behoort ook tot dit onderhoud.  

Use case 20: “As a design engineer, the sensors should exhibit no drift or be self-calibrating, and 

immune to interference so they are usable over a long period of time”. 

Score van het technologisch risico voor standaard sensoren: 3 

Deze eis is makkelijk te vervullen voor de standaard sensoren waarvan de werking reeds uitvoerig 

bewezen is, denk aan accelerometers, druksensoren, … 

Score van het technologisch risico voor nieuwe sensoren: 13 

Wanneer het echter gaat over nieuwe, innovatieve sensoren zoals camera’s of akoestische sensoren, 

dan is dit een grotere uitdaging aangezien men nog minder ervaring heeft met de werking van deze 

sensoren in verschillende omstandigheden. 

Use case 21: “As MOW I can have the sensor installation delivered as a service so responsibility of the 

good operation of the entire installation can be shared”. 

Score van het technologisch risico: 2 

De consensus hier was dat dit zeker mogelijk is. Verschillende integratoren gaven aan dat zij met 

verschillende leveranciers van sensoren in zee gaan om tot een totaaloplossing te komen. Zij strijken 
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de plooien glad om ervoor te zorgen dat de systemen samenwerken, en ze nemen de installatie en het 

beheer van deze systemen op zich. Het leveren van een sleutel-op-de-deur oplossing is dus zeker 

mogelijk.  

In de open discussie na de evaluatie van de use cases werd benadrukt dat niet alle use cases gelijk zijn 

in dit model. Concreet zou een model waarin de leverancier alle verantwoordelijkheid voor de goede 

meetwaarden op zich neemt betekenen dat dit zich vertaalt in de betalingsvoorwaarden: geen goede 

meetwaarde betekent geen betaling. Voor de hogere risico use cases was dit duidelijk een brug te ver. 

 

6.2 Bijkomende discussies op het einde van de marktconsultatie 

Naast de use cases beschreven hierboven, werden er nog een aantal andere onderwerpen besproken 

tijdens de marktconsultatie. Hieronder volgt een korte beschrijving. 

Discussie over de praktische installatie van de sensoren voor de use cases die aan bod kwamen. 

Standaard sensoren zijn over het algemeen makkelijk te installeren (bijvoorbeeld rekstrookjes). Zo 

neemt het installeren van sensoren in de kademuur 1 à 2 uur in beslag. Hierbij worden er openingen 

van 10mm – 12mm geboord in de kademuur, en opnieuw gevuld na het inbrengen van de sensoren. 

Het installeren van niet-standaard sensoren vergt meer moeite. Veel van deze sensoren zullen 

bijvoorbeeld een speciale coating nodig hebben om de harde omstandigheden te overleven. 

In het algemeen zal voldoende documentatie over de sluisdeuren en omliggende structuren 

beschikbaar moeten zijn om een betrouwbare en vlotte installatie mogelijk te maken. Een 

gedetailleerd en betrouwbaar as-built 3D model is heel waardevol, zeker voor de installatie van niet-

standaard sensoren. 

Discussie over het gebruik van verscheidene sensoren om tot een totaalbeeld te komen. 

Men was het erover eens dat er een combinatie van sensoren zal nodig zijn om (1) de metingen 

betrouwbaar te maken door middel van validatie, (2) redundantie in te bouwen en (3) de nodige 

compensaties uit te kunnen voeren op de gemeten waarden. Wat de nauwkeurigheid betreft, gaf men 

aan dat orde 0,1 mm haalbaar is. 

Discussie over de installatie van sensoren gedurende de onderhoudsperiode van de sluis in Evergem. 

Om de sensoren geïnstalleerd te krijgen binnen het tijdsbestek van 1 maand, is er allereerst een 

gedetailleerd en betrouwbaar as-built model nodig van de sluis om de nodige voorbereidingen te 

kunnen treffen. Indien dit as-built model niet beschikbaar is, moet er mogelijks een meetcampagne 

georganiseerd worden.  

Verder is er ook een tijdsplanning nodig waarop de geplande onderhoudsactiviteiten aangeduid 

worden, dit om de sensorplaatsing te kunnen aligneren met de overige activiteiten. Als de 

voorbereidingen voldoende gedetailleerd kunnen worden uitgevoerd, dan ziet men zich in staat om 

de sensoren binnen de periode van 1 maand te installeren.  
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7 Synthese: het verdere traject 

7.1 Prioritering van de use cases 

De prioriteringsmatrix of waarde vs. risicomatrix weerspiegelt de belangrijkste use cases en 

uitdagingen in dit traject. Op de verticale as staat de toegevoegde waarde van elke use case vanuit 

gebruikersstandpunt, bepaald op basis van workshops met deelnemers van MOW en DWV zoals 

beschreven in Sectie 4. Op de horizontale as staat het technologisch risico, of de moeilijkheid om de 

use case effectief op te leveren. Deze risicoscore is bepaald in Sectie 6 op basis van feedback van 

experten uit de industrie. 

Sommige use cases hebben dubbele scores, afhankelijk van de interpretatie: bvb een afgeleide waarde 

detecteren die een indicatie kan geven van een basiswaarde, of effectief rechtstreeks de gevraagde 

waarde opleveren. Ook dient opgemerkt te worden dat afhankelijk van de gevraagde precisie, die geen 

deel was van de use cases, het risico natuurlijk zal verhogen.  

De waarde vs. risicomatrix kan in vier zones onderverdeeld worden.  

Linksboven liggen de use cases waarvan het risico beperkt is, maar waar de waarde voor het project 

vrij hoog is. Deze moeten uitgewerkt worden, verduidelijkt naar precisie, toleranties en dergelijke, 

maar kunnen normaliter opgeleverd worden door de industriële partners in dit traject gezien het 

beperkte risico.  

Rechtsboven situeren zich de elementen met een hoge toegevoegde waarde maar met een aanzienlijk 

technologisch risico. Om deze te realiseren, moet het risico eerst gereduceerd worden.  

Linksonder liggen de details en “nice-to-haves” die weinig toegevoegde waarde hebben, maar ook 

weinig risico inhouden.  

Tot slot staan rechtsonder de elementen die veel risico inhouden maar weinig toegevoegde waarde 

opleveren. In deze laatste twee segmenten werd geen enkele use cases genoteerd.  

 

Figuur 3: Waarde Risico Matrix 
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Uit Figuur 3 valt heel wat af te leiden. Ten eerste heeft een significant deel van de use cases een hoge 

toegevoegde waarde met een beperkt risico. Met andere woorden een groot deel van het 

innovatiepotentieel kan gerealiseerd worden door de industriepartners. 

Een belangrijke opmerking hierbij is echter dat deze inschatting gebeurde op het technologisch risico 

maar dat in de latere discussies werd aangegeven dat er eveneens een risico schuilt in de strikte tijdslijn 

van het project en de beschikbare informatie die de partners nodig hebben om de use case te kunnen 

opleveren. Daarom werd het kantelpunt verlaagd naar 8. 

Zelfs met deze correctie valt slechts een klein deel van de use cases in het vak rechtsboven, waarbij 

zowel de toegevoegde waarde hoog is als het technologisch risico. Deze zijn ook de use cases waar een 

niet standaard type sensor moet voor gebruikt worden: microfoon, camera.  

Bij deze use cases moet dieper en grondiger nagegaan worden wat de meerwaarde zou kunnen zijn 

voor het model van predictief onderhoud. Idealiter kunnen deze iteratief opgeleverd worden, buiten 

het strikte tijdslot van de drooglegging van de sluis, en samen met de industriepartner verder 

uitgewerkt. Maar elke impact op de use cases met laag risico, en de tijdslijn van het project moet ten 

stelligste vermeden worden. 
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8 Conclusie en Aanbevelingen 

Uit de feedback tijdens de marktconsultatie blijkt dat de meetwaarden die MOW voor ogen heeft, met 

slecht enkele uitzonderingen, kunnen worden afgedekt door de combinatie van (diverse type?) 

sensoren, creatieve en zorgvuldige plaatsing en (na)bewerkingen op de ruwe sensor data. En dit met 

een laag risico. De haalbaarheid van dit risico werd door de industrie partners bevestigd, aangezien zij 

willen meegaan in een model waar het risico gedeeld wordt.  

De risico inschatting kan en zal echter nog veranderen éénmaal toleranties en nauwkeurigheid van de 

metingen, specifieke details van de meetpunten, bereikbaarheid, bekabeling,… en ook (het ontbreken) 

van detail “as-built” informatie van de sluis duidelijker worden. MOW moet deze risico’s voor de 

industriepartner zo veel mogelijk beperken: 

• Door duidelijke en open te communiceren rond ontbrekende informatie en hier reeds pro-

actief naar op zoek te gaan of het vergaren van de nodige informatie mee op te nemen in het 

bestek.  

• Door goed te aligneren met de onderhoudswerken en wederzijdse impact te vermijden. 

• Door niet ‘over’ te specifiëren in termen van welke sensoren men wil, maar de leveranciers de 

vrijheid te laten om zelf met een “sensorsysteem”-oplossing te komen waarmee zij vertrouwd 

zijn en hen te laten aangeven hoeveel van welk type sensoren ze zullen benutten, hoe ze die 

gaan plaatsen en afstellen, evt. beschermen en hoe de dataverwerking achteraf kan gebeuren 

om de vereiste use case(s) te kunnen opleveren. Idealiter specifieert men vooral wat men met 

welke accuraatheid wil weten, en niet hoe dit zal gemeten worden.  

o Let wel dat MOW idealiter specifieert wat er nodig is voor het model, cfr. Initiële scope, 

aflijning tussen sensor en model en waarde scoring van de use cases. 

• Door verder te engageren met leveranciers, de contacten zijn gelegd tijdens de 

marktconsultatie en het lokale ecosysteem is klein, om te pijlen naar haalbare 

nauwkeurigheden. In het bestek zou men dan bijvoorbeeld kunnen werken met een range van 

“absoluut nodig’ tot “zou leuk zijn, maar hoeft niet”. 

Er is dus een actieve rol weggelegd voor MOW om het risico voor de leveranciers zichtbaar te maken, 

en te beperken.  

Eenmaal de projectrisico’s duidelijk zijn gemaakt, zal voor een groot deel van de use cases een 

oplevermodel, en bijhorende betalingsvoorwaarden, mogelijk moeten zijn dat gebaseerd is op het 

correct en tijdig opleveren van de meetwaardes. Concreet, voor de use cases met laag risico kan men 

gaan voor een as-a-service/turnkey model waar de leverancier de verantwoordelijkheid voor het 

systeem op zich neemt. De overblijvende use cases kunnen in een traditioneel model opgeleverd 

worden waar de leverancier vergoed wordt op basis van geleverde goederen en diensten. Natuurlijk 

zijn mengvormen mogelijk met gedeelde verantwoordelijkheid, gedeeltelijke betalingsvoorwaarden 

e.d. 

De aanbeveling resulteert in twee vrijheidsgraden voor de leveranciers, maar ook twee additionele 

evaluatiecriteria voor het bestek. Per item, in hoeverre de leverancier het risico op zich wil nemen om 

verder te gaan dan het minimum, en hoe hard de leverancier zijn commitment wil maken voor dit item, 

door op het eindresultaat afgerekend te willen worden. 
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9 Bijlage: State of the Art 

Basis Sensoren 

 

Basis sensoren met processing 

 

Opsens 
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Febus 

 

Sensornet 

 

Ozoptics/Neubrex 
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fibrisTerre 

 

Proximion 

 

Koenders 
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Camera: Soft Sensor 

 

Exoten 
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Althen 

 

Mistral 
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VPG 

 

SHM en andere platformen 

 

Agidens (automation) 
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10 Bijlage: Deelnemende bedrijven/organisaties aan de online  

marktconsultatie op 3 september 2020 

 

dep. MOW  John Cockerill Balteau 

ACD nv K&C Diving 

Agidens Infra Automation KioR nv 

AKKA  Technologies Belgium MARIN 

Atos MEET HET 

Bosch Rexroth ML2Grow 

Cegeka Mobility Sensing 

CimPro Morphosense 

Cleveland Electric Laboratories-
Advanced Technologies Group 

NSX bv 

Com&Sens Osmos 

Constructie werkhuizen de Meyer Radix 

Corps of Engineers SBE NV 

Crodeon Technologies Solita 

Cronos Public Services Strain 2 Data bv 

Dareius The Grain BV 

De Vlaamse Waterweg Universiteit Gent 

Delaware University College Ghent - ISA Belgium 

Deloitte Verhaert 

EGD NV VersaSense 

Engie Fabricom VUB 

Engie Solutions Werma Benelux bv 

ENT Studios Witteveen+Bos 

Faktion WTCB 

Fujitsu XYLOS 

Hypertechnics bvba Yazzoom 

IOOS Zensor 

 


