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2 Managementsamenvatting 

De stad Antwerpen wil, in samenwerking met AG Vespa en Digipolis, komen tot een oplossing voor 

een ecosysteem rond slimme fonteinen. Het doel is om intelligentie in te bouwen in fonteinen a.d.h.v. 

sensoren en actuatoren die ervoor zorgen dat o.a. het water en energie verbruik gereduceerd kan 

worden alsook onderhoudskosten kunnen beperkt worden door bv. proactief opsporen van defecten.  

De ingebouwde intelligentie moet ook de kwaliteit naar de burger verhogen met o.a. een betere 

beschikbaarheid van de fonteinen en het toegankelijk maken van gegevens uit de slimme fonteinen 

moet leiden tot betere inzichten in de werking en het onderhoud van de fonteinen. 

Er zijn reeds twee pilootprojecten in uitvoering die fonteinen hebben uitgerust met sensoren, maar 

deze sensoren zijn op dit moment nog niet volledig ontsloten naar het grotere ecosysteem die deze 

meetwaarden moet verwerken. Ook is op dit moment nog geen communicatie van het grotere 

ecosysteem terug naar de fonteinen mogelijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het ACPaaS van 

Digipolis inkoppelt op deze datastromen en deze kan verwerken om inzichten en voorspellingen te 

leveren. Het doel is dat uiteindelijk alle fonteinen op deze manier ingekoppeld worden naar hetzelfde 

ecosysteem van toepassingen binnen het ACPaaS van Digipolis.  

Idealiter kan een gelijkaardige opzet dienen om ook andere assets (bv. vastgoed) generiek te ontsluiten 

en beheren via hetzelfde platform. 

De beoogde oplossing is toepasbaar op de bestaande fonteinen. De fysieke “basislaag” maakt geen 

deel uit van de projectscope. Wat natuurlijk nog nieuw te bouwen fonteinen niet uitsluit, eerder dat 

bouwmethodes- en materialen niet onder de scope vallen van “slimme fonteinen” 

Het vooropgestelde platform ondersteunt 5 lagen, bovenop de fysieke basislaag:  

• Zelfstandige sensoren en actuatoren 

• De koppeling van sensoren en actuatoren met het IoT-platform 

• Een interpretatie laag 

• Een voorspellende laag 

• Een integrerende laag om gegevens in- en uit te koppelen naar externe platformen en diensten 

De externe systemen (bv. Planon, Facebook, e.d.) die zouden inkoppelen via de bovenste laag maken 

ook geen deel uit van het vooropgestelde platform, wat net als bij de onderste fysieke laag, deze 

systemen niet uitsluit.  

De gebruikersnoden en het innovatiepotentieel vanuit gebruikersperspectief werden in kaart 

gebracht. Er werden meerdere use cases verzameld en geëvalueerd naar hun innovatiepotentieel 

voor elke van de vijf lagen in scope van “slimme fonteinen”.  

In elke laag schuilt er innovatiepotentieel. De innovatie om IoT-platform technologie toepasbaar te 

maken in de context van fonteinen is door de gebruikers als zeer waardevol ingeschat. Zeer opvallend 

zijn hier de hoge scores voor veiligheid en de nood aan lokale controle door de onderhoudsploeg over 

de technieken van de fontein.  
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Op zich lijken deze noden niet innovatief, maar het is belangrijk om de context van fonteinen in het 

achterhoofd te houden. Fonteinen zijn relatief eenvoudige systemen met, naar industriële normen, 

beperkte automatisatie noden maar ook elk met een eigen historiek en techniek. Kan één platform 

een amalgaam van fonteinen verenigen op een efficiënte manier? 

Dezelfde vraag kwam naar voren tijdens een open bevraging van marktspelers. Op zich zijn de noden 

oplosbaar maar de vraag dringt zich op of dit via één éénvormig platform moet gebeuren. Elke 

leverancier kan in principe een oplossing leveren, maar niet allemaal kunnen ze dit binnen de 

architectuur van de pilootprojecten, of alvast niet even makkelijk of efficiënt. Mogelijke leveranciers 

hebben geen kost of inspanningsinschatting meegedeeld die toeliet om op eenvoudige wijze voor 

een of andere architectuur te kiezen. 

Het is dan ook aanbevolen om een hybride architectuur grondig te overwegen. Een keuze voor een 

hybride architectuur zou meer marktspelers toe laten om oplossingen aan te bieden, en tegelijkertijd 

flexibeler zijn.  

Dit is een keuze voor de initiatiefnemers die bovendien buiten de scope van dit voortraject valt. 
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3 Executive Summary 

The City of Antwerp, together with AG Vespa and Digipolis, want to obtain a solution for the ecosystem 

of smart fountains. The goal is to embed intelligence into the fountains by way of sensors and actuators 

that will enable reduction of energy and water use among others. As well as limiting the maintenance 

cost by proactively detecting defects. 

This built-in intelligence should improve the quality towards the residents of the city of Antwerp by a 

higher availability and accessibility of the data retrieved from the smart fountains. These should lead 

to better insights in the functioning and maintenance of fountains. 

Two pilot projects are ongoing in which fountains have been fitted with sensors, but these sensors 

have not yet been connected fully to the larger ecosystem that will process the measurements. At this 

point in time, no communication from the ecosystem back down to the fountain is possible. In the end 

ACPaaS from Digipolis should interface with the data streams, in order to process them and derive 

actionable insights from them. The eventual goal is that all fountains will be connected to this 

ecosystem of applications running within the ACPaaS from Digipolis. 

Ideally, a similar setup can be employed to connect other assets like e.g. real estate so they too can be 

monitored and managed via the same platform. 

The envisioned solution is applicable on the existing fountains. The physical “base layer” is not part of 

the project scope. Which, of course, does not exclude yet to be built fountains, but is meant to state 

that construction methods or materials are not considered as part of the “smart fountains” project. 

The “smart fountain” solution supports 5 layers: 

• Stand-alone sensors and actuators 

• The connection between sensors and actuators and the IoT platform  

• An interpreting layer 

• A predictive layer 

• An integration layer with external platforms and services so data can be exchanged 

The external systems (e.g. Planon, Facebook, etc.) that would integrate via this top layer are not in 

scope of the “smart fountain” solution. Which, just as with the bottom “base layer”, is not meant to 

exclude these systems from the entire set up. 

The user needs and opportunity for innovation were mapped out. Several use cases were collected 

and evaluated for each of the 5 layers in scope of “Smart Fountains”. 

In each layer there is potential for innovation. The innovation to make IoT technology applicable in the 

specific context of fountains was evaluated as very valuable. Especially relevant are the high scores for 

safety and the need to ensure a local control mechanism for the maintenance teams. 

By themselves, these needs may not seem innovative, but it is important to keep the specific context 

of fountains in mind. Fountains are relatively straightforward installations with, at least to industrial 

standards, little need for automation. But each fountain comes with its own history and technical 

installation. Can a single platform unify such a diverse collection of fountains? 
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The same question was raised during a market consultation with relevant suppliers. By themselves the 

needs can certainly be addressed by the market but why must it be addressed by a single platform? 

Each supplier can, in principle, deliver a solution, but not each supplier can do this efficiently or cost-

effectively within the architecture that was set up during the pilot projects. Suppliers did not readily 

share a cost or effort estimate that would allow for an easy choice for a specific architecture. 

The recommendation is therefore to consider the possibility of a hybrid architecture. A hybrid 

architecture would allow more suppliers to bid while at the same offer more future flexibility. 

However, this choice of architecture is a choice for the project initiators, which is outside of the scope 

of this report.  
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4 Context en objectieven 

4.1 De projectinitiatoren 

4.1.1 AG Vespa 

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten van de stad 

Antwerpen. Het werd in 2003 opgericht als een bedrijf dat de gebouwen van de stad moest beheren 

en ook verkopen. Ondertussen is AG Vespa uitgegroeid tot een volwaardige vastgoeddochter: als 

publiek bedrijf van de stad Antwerpen bouwt het vanuit een bedrijfseconomische invalshoek mee aan 

een leefbare stad, binnen de strategie die de stad uitbouwt in het kader van stadsontwikkeling. AG 

Vespa werkt als expert en ondernemer aan vastgoed-, bouw-, onderhoud- en stadsprojecten, die 

steeds afgewogen worden in de driehoek maatschappelijke relevantie, kwaliteit en rendabiliteit en 

streeft op die manier naar een gezond en weloverwogen evenwicht. 

4.1.2 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten  

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, …). 

4.2 Het voortraject: “Slimme Fonteinen” 

4.2.1 Context  

Fonteinen vormen een waardevol landschapselement in de stad en bieden verfrissing aan de burger. 

De 47 fonteinen in beheer van Stad Antwerpen zijn echter niet onderhoudsvriendelijk en onvoldoende 

duurzaam, met hoge werkingskosten tot gevolg.  

Uitval van een fontein leidt ook tot ongenoegen bij de burgers. Door het inbouwen van intelligente 

sensoren in elke fontein moet het haalbaar zijn om het waterverbruik te reduceren, het onderhoud te 

standaardiseren, efficiënter te maken en manuele interventies te beperken door het proactief 

opsporen van defecten.  

De ontwikkeling van een online IoT-platform zal voorzien in de monitoring van de fonteinen en het 

automatisch bijsturen van de operationele status, de waterkwaliteit (met inbegrip van duurzaam 

waterbeheer) en het energieverbruik. De sturing van de fonteinen speelt ook in op de 

weersomstandigheden en de aanwezigheid van bezoekers.  

De beoogde innovatie ligt vooral in de intelligente anticipatie van de fontein op zijn omgevingsfactoren 

en de werking van al zijn onderdelen om een kwaliteitsvolle, veilige en duurzame werking te 

garanderen.  
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Door de combinatie van de sensoren, lokale sturing van op afstand door middel van Web HMI,  en een 

IoT-platform wordt een grote set aan data verzameld over de fonteinen. Aan de hand van de 

beschikbare data, al dan niet real-time, zullen verschillende parameters beter op elkaar afgestemd 

kunnen worden, wat zal leiden tot een efficiëntere werking. Deze data zullen nuttig zijn voor het 

ontwikkelen van nieuwe fonteinen maar ook nieuwe inzichten geven naar het toekomstig onderhoud 

en beheer van de installatie. 

4.2.2 Doelstelling van het voortraject 

Het voortraject van het “Slimme Fonteinen” project omvat 2 grote focuspunten: 

1. Men wil de kosten van fonteinen reduceren door middel van sensoren, actuatoren, IoT en AI. 
En wel op zo’n manier dat dit compatibel is met eerdere investeringen: het platform waarop 
reeds twee fonteinen worden ingekoppeld, en de Digipolis omgeving waarbinnen AI/ML 
modellen nog zullen ontwikkeld moeten worden in de toekomst wanneer er voldoende data 
beschikbaar is en dit alles door derden partijen. 
Met eveneens de mogelijkheid om dit later uit te breiden naar andere assets dan enkel 
fonteinen, bv. vastgoed 

2. Inzicht krijgen in de werking van de fonteinen om bijvoorbeeld data te verzamelen rond 
waterverbruik en energieverbruik en om de werking te kunnen optimaliseren door het 
intelligent aansturen van de fonteinen. Bovendien heeft het langer en beter beschikbaar zijn 
van de fonteinen een positieve maatschappelijke functie. 

Om dit te realiseren wordt een systeem vooropgesteld opgebouwd uit 5 lagen boven op de fysieke 

basislaag van de fontein zelf: 

• Een eerste laag bestaande uit zelfstandige sensoren en actuatoren: bv. een zelfreinigende 

filter 

• Sensoren en actuatoren verbonden met een IoT-platform: bv. een alarm van een defecte 

pomp of klep blijft niet langer lokaal in de fontein zelf 

• Een laag die zorgt voor het interpreteren van de data afkomstig van de sensoren en 

actuatoren: bv. een fiets detecteren in een fontein op basis van camera’s 

• Een voorspellende laag, vooral voor onderhoud: bv anomalieën detecteren in historische data 

& data analyse om predictief aan onderhoud te kunnen doen 

• Een finale laag die kan integreren met andere, externe gegevens die ook een signaalfunctie 

zouden kunnen hebben: bv. een melding uit sociale media, werkorders en workflow planning 

in PLANON 
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Op basis van deze focuspunten wordt een geschikte scope voor het project afgelijnd. De conclusies en 

de gevolgde stappen tijdens dit voortraject worden in dit verslag gedocumenteerd. De beoogde 

oplevering van dit voortraject is tweeledig: 

1. Hoe kunnen we een systeem maken/kopen dat toelaat om kosten te reduceren en inzichten 

te verkrijgen in de werking van de fonteinen 

2. Een draaiboek ontwikkelen dat als blue print kan dienen voor slimme fonteinen op basis van 

een marktscreening van fonteinonderdelen 

Gedurende de loop van het project werd deze scope nog verder verfijnd en kwam het gewicht van de 

oefening te liggen op de IoT-verbindingslaag die de bi-directionele koppeling met de hogere lagen 

verzorgt: 

1. Wat is de juiste opzet (architectuur) die toelaat om efficiënt (op een universele manier) in- en 

uit te koppelen 

2. Wat is bijgevolg het draaiboek om fonteinen slim te maken 

4.3 Gevolgd proces en deelnemers 

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

en verschillende workshops met alle stakeholders relevant voor “Slimme Fonteinen”. 

Het kernteam bestond uit deelnemers van deze organisaties: 

● AG Vespa / Stad Antwerpen 

● Digipolis 

 

De stakeholders die in de workshops betrokken werden: 

● Onderhoudspersoneel met hands-on kennis van de fonteinen 
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De gevolgde processtappen tot nu toe zijn als volgt: 

● Eerste kick-off meeting met het kernteam. 

● Een workshop met het kernteam en stakeholders om de fonteinen te inventariseren. 

● Een workshop met het kernteam om use cases op te stellen.  

● Een workshop met het kernteam om de opgestelde use cases te prioriteren. 

● Een overzicht van relevante actuatoren, sensoren en IoT-oplossingen voor fonteinen, concreet 

toegepast op de vooropgestelde use cases. 

● Een overzicht van technieken om in- en uit te koppelen van- en naar fonteinen 

● Een workshop met interne stakeholders om een state-of-the-art analyse door te praten en de 

opzet te bepalen voor de marktconsultatie, i.e. hoe zou de oplossing er kunnen uit zien en wie 

zijn de mogelijke leveranciers. 

● Een marktconsultatie met vertegenwoordigers uit de industrie om de haalbaarheid van de use 

cases in een open discussie af te toetsen. 

● Een afsluitende vergadering met het kernteam, incl. het eindrapport van het voortraject. 
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5 Inventarisatie van fonteinen 

Stad Antwerpen beheert 47 fonteinen, die typisch in 5 categorieën onderverdeeld worden, nl. 

kunstfonteinen, ondergrondse sierfonteinen, bovengrondse sierfonteinen, speelfonteinen en 

vijverfonteinen. 

In de context van het project slimme fonteinen leek deze opdeling minder relevant, daarom werd 

samen met het kernteam en de onderhoudsmedewerkers een nieuwe opdeling gemaakt op basis van 

hoe “slim” de fonteinen vandaag zijn, en een categorisatie op basis van bouw-type als veronderstelling 

van mogelijke problemen of mogelijkheden als ze uiteindelijk volledig “slim” zouden zijn. 

5.1 Gradaties van “Slim” 

Er zijn vier gradaties van “slim zijn” in het kader van dit project: niet slim, slim-klaar, bijna slim en slim. 

Een niet-slimme (not smart) fontein is een eenvoudig systeem met een eenvoudige sturing gebaseerd 

op een klok. Het systeem heeft vaak enkel een basisbescherming op de pomp zelf, bv. een veiligheid 

die het drooglopen voorkomt. In het extreme geval van vijverfonteinen kan zelfs deze veiligheid 

ontbreken. 

Een slim-klare (smart ready) fontein is een fontein waarbij de mogelijkheid tot internetverbinding 

voorzien is, maar nog niet geactiveerd is. Deze fonteinen bevatten een PLC, maar deze is vandaag nog 

éénrichting en vormt een gesloten systeem waar Stad Antwerpen geen toegang toe heeft. Deze kan 

m.a.w. enkel lokaal sensorwaarden inlezen en verwerken maar biedt niet de mogelijkheid om vanuit 

een extern platform commando's binnen te nemen. Een voorbeeld van wat er vandaag al voorzien is, 

is een eenvoudige sensor die water kan detecteren in de technische ruimte om een dompelpomp te 

activeren. Deze use case wordt volledig ingevuld op basis van een lokaal systeem. Merk op dat er ook 

nog andere sensoren aanwezig zijn die via een SMS-systeem kunnen aanduiden of een toegangsluik 

bv. open of gesloten is, maar dit systeem is end-of-life en wordt niet meegenomen in deze oefening. 

Een bijna-slimme (almost smart) fontein heeft een verbinding die geactiveerd is en die via een OPC-

UA standaard zich verbindt met het IoT-platform. Deze integratie is het geval voor 2 testcases en is 

nog lopende en dus niet volledig. Bijvoorbeeld, de PLC wordt nog altijd benaderd als een zwarte doos, 

waardoor het tot op heden niet mogelijk is om commando’s te sturen vanaf het platform. Indien in de 

technische ruimte Wi-Fi beschikbaar is, dan kan de PLC met een tablet bestuurd worden. 

Momenteel loopt er een piloot voor twee bijna-slimme fonteinen, nl. de Waterspiegel aan de Leopold 

De Waelplaats en de fontein aan het Sint-Jansvliet. Deze fonteinen hebben een brede waaier aan 

sensoren afhankelijk van de use case, bv. voor temperatuur, wind, buffertanks, debiet, enz. Per fontein 

wordt er steeds afgewogen welke sensoren er relevant zijn.  

Voor de twee pilootfonteinen staan de sensoren zoals geïmplementeerd op het moment van de dit 

voortraject hieronder opgelijst, waarbij ✓ wil zeggen dat er één of meerdere sensoren aanwezig zijn, 

X wil zeggen dat de sensor te voorzien is, en N/A wil zeggen dat dit type sensor niet relevant is voor de 

fontein. 
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Analoog signaal De Waterspiegel Sint-Jansvliet 

Niveau buffertank ✓ X 

Temperatuur buffertank X ✓ 
Debiet naar fontein ✓ ✓ 
Debiet stadswater X ✓ 
Buitentemperatuur X X 

Windsnelheid N/A ✓ 
Analytische metingen, bv. pH, vrije chloor of troebelheid X ✓ 
Stuursignaal frequentie drive N/A ✓ 
Meting filtervervuiling X X 

Niveau fonteinhoogte ✓ N/A 

 

Digitaal signaal De Waterspiegel Sint-Jansvliet 

Waterdetectie op keldervloer ✓ X 

Of de ventilatie actief is ✓ ✓ 
Of het bijvullen van de buffertank actief is ✓ ✓ 
Kritisch hoog schakelpunt niveau buffertank ✓ ✓ 
Hoog schakelpunt niveau buffertank ✓ ✓ 
Laag schakelpunt niveau buffertank ✓ ✓ 
Kritisch laag schakelpunt niveau buffertank ✓ ✓ 
Detectie debiet in overloop van buffertank naar riool X X 

Of de dompelpomp actief is ✓ ✓ 
Of de filter in spoeling is ✓ ✓ 
Detectie debiet van pompleiding naar riool X X 

Detectie debiet van terugloop van fontein naar riool X X 

Status verlichting fontein, bv. meting of LED’s kapot zijn X X 

Parameters menu fontein, nu op display ter plaatse ✓ N/A 

 

Een slimme (smart) fontein heeft een bi-directionele verbinding, een sturing volledig geïntegreerd in 

het platform en een brede waaier aan sensoren en actuatoren. Dit maakt onder andere interactief 

gebruik, een verminderd water- en energieverbruik, een beperking van onderhoudskosten en een 

verhoogde kwaliteit naar de burger mogelijk.  

Momenteel zijn er nog geen slimme fonteinen, dit is dan ook het doel van het project.  

De opzet van de twee pilootprojecten stelt een bepaalde systeemarchitectuur voorop. Alhoewel het 

natuurlijk voordelig zou zijn om deze architectuur te volgen is dit geen harde voorwaarde. Indien er 

voldoende argumenten zijn die een andere opzet rechtvaardigen komen deze zeker in aanmerking, 

zolang het ACPaaS van Digipolis de gegevens kan verwerken en de fonteinen kan aansturen. Een 

oplossing die de gegevens niet kan ontsluiten naar Digipolis wordt a priori uitgesloten. ACPaaS 

(Antwerp City Platform as a Service) is het platform van Digipolis waarop de verwerking van de 

inkomende gegevens zal gebeuren en mogelijke externe applicaties inkoppelen. 

Bovendien wenst Digipolis een zogenaamde vendor lock-in zo veel mogelijk te vermijden.  
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5.2 Categorieën 

De fonteinen werden in een workshop in twee hoofdcategorieën onderverdeeld, nl. natte (wet) 

fonteinen, waarbij de pomp in het bassin geplaatst is, en droge (dry) fonteinen, waarbij het 

controlepaneel én de pomp(en) in een droge omgeving staan. Beide hoofdcategorieën kunnen elk ook 

nog eens onderverdeeld worden in twee subcategorieën, nl. beschermde (protected) fonteinen, 

waarbij de fontein een beschermd monument is en zodus extra zorg en speciale procedures vereist; 

en onbeschermde (unprotected) fonteinen, waarbij deze speciale procedures niet van toepassing zijn. 

Merk op dat het watersysteem an sich nooit beschermd is, ook niet bij de beschermde fonteinen. 

Daarnaast is er bij natte fonteinen ook nog de speciale categorie van vijverfonteinen (pond), en bij 

droge fonteinen de speciale categorie van speelfonteinen (play). 

Speelfonteinen vereisen extra maatregelen op vlak van waterkwaliteit bv. chloorinjecties om de 

waterkwaliteit te borgen. Vijverfonteinen zijn daarentegen zeer eenvoudige installaties en worden 

vooral gebruikt om het water van zuurstof te voorzien en hebben een pomp op een drijvend ponton 

zonder droogloopbescherming, waardoor ze bv. slib kunnen opzuigen indien het vijverniveau zou 

zakken. 

Los van de categorisatie hebben sommige fonteinen een hoge zichtbaarheid in de gemeenschap, 

waardoor de uitvaltijd van deze fonteinen een grotere opgemerkte impact heeft en dus een continue 

werking nog belangrijker is.  

5.3 Voorbeeldfonteinen 

Om de onderverdeling te illustreren werd er voor elke categorie een voorbeeld gedocumenteerd: 

1. Beukenlaan Dansende Vrouwen: natte, beschermde fontein 

2. Spillemanstraat: natte, onbeschermde fontein 

3. Mechelsesteenweg Peter Benoit: droge, beschermde fontein 

4. Kristus Koningplein: speelfontein 

Vignettes voor elk van deze fonteinen zijn te vinden in “ 
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Appendix A – Overzicht vignettes fonteintypes” 

5.4 Overzicht van de fonteinen 

 

Uit de workshops en de inventarisatieoefening kwam naar voren dat de meeste natte fonteinen ook 

niet-slimme fonteinen zijn, en de meeste droge fonteinen slim-klare fonteinen zijn. De meerderheid 

van de fonteinen hoort tot deze twee categorieën, nl. natte niet-slimme fonteinen en droge slim-klare 

fonteinen. 

De impact van de beschermde status van sommige fonteinen in de context van dit project is nog te 

bepalen, echter de veronderstelling is dat dit impact zou kunnen hebben op twee verschillende 

aspecten: 

• Beperkingen bij montage van sensoren gezien die niet zomaar overal geplaatst zullen mogen 

worden.  

• De technische ruimtes zijn bij natte fonteinen vaak klein, vochtig en niet geconditioneerd, wat 

tot vriestemperaturen kan leiden en mogelijks een impact heeft op de toepasbaarheid of 

stabiliteit van bepaalde technieken. 

Merk ook op dat tijdens het voor traject reeds meer fonteinen werden toegevoegd het totaal staat op 

dit moment op 47 fonteinen.  

Zie ook de illustraties in “ 
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Appendix A – Overzicht vignettes fonteintypes” voor visualisaties van hoe deze technische ruimtes er 

uit zien. 

6 Definitie en validatie van de gebruikersnoden 

6.1 Gevolgd proces  

Om een beeld te krijgen van de verwachtingen en functionele vereisten van “slimme fonteinen” werd 

samen met medewerkers van verschillende departementen een niet-exhaustieve lijst van 

tweeënvijftig use cases opgesteld. Vanuit de projectcoördinatoren werden de relevante stakeholders 

opgelijst die in contact zullen komen met deze slimme fonteinen. Deze stakeholders zijn onder andere 

de onderhoudsploeg, de fonteinbeheerders, de technici, de burgers. 

Deze lijst van use cases schetst een algemeen beeld van de doelstellingen rond slimme fonteinen, 

alsook – op een abstracter niveau – wat het platform in het algemeen zou kunnen betekenen in het 

kader van onderhoud van bv. gebouwen en andere installaties dan fonteinen. 

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

van de gebruikers en stakeholders de meeste meerwaarde? Deze meerwaarde 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 van 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als 

“houdt zeer veel meerwaarde in binnen dit traject”. Het kantelpunt situeert zich rond de scores 8 en 

13. 

6.2 Resultaten 

De geprioriteerde use cases zijn onderverdeeld per laag van het vooropgestelde systeem, zoals 

beschreven in 4.2.2: 

• Een eerste laag bestaande uit zelfstandige sensoren en actuatoren: bv. een zelfreinigende 

filter 

• Sensoren en actuatoren verbonden met een IoT-platform: bv. een alarm van een defecte 

pomp of klep  

• Een laag die zorgt voor het interpreteren van sensoren en actuatoren: bv. een fiets detecteren 

in een fontein op basis van camera’s 

• Een voorspellende laag, vooral voor onderhoud: bv anomalieën detecteren in historische data 

& data analyse om predictief aan onderhoud te kunnen doen 

• Een finale laag die kan integreren met andere, externe gegevens die ook een signaalfunctie 

zouden kunnen hebben: bv. een melding uit sociale media, de workflow planning in PLANON 

Afhankelijk van de concrete implementatie van een use case, is het mogelijk dat deze in één of 

meerdere lagen kan opgelost worden. De onderverdeling die hier werd gekozen is een eerste voor de 

hand liggende categorisatie en is niet limiterend naar een specifieke invulling tenzij dit expliciet 

beschreven is in de use case. 
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6.2.1 Laag A – Autonoom 

Use case A.1: Als een onderhoudsploeg kan ik een abnormaal debiet in de watertoevoer detecteren, 

zodat het systeem zichzelf automatisch uitzet. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

In het geval van een sterke afwijking van het standaarddebiet, zoals een afwijking groter dan 30% 

waarbij de drempelwaarde afhankelijk is van de fontein, is er een sterke meerwaarde bij het 

automatisch detecteren en stopzetten van de fontein en/of de watertoevoer. Op deze manier kan de 

schade aan de fontein of omgeving beperkt worden en waterverspilling voorkomen worden. 

Use case A.2: Als een onderhoudsploeg kan ik een abnormaal debiet in de watertoevoer detecteren, 

waarbij de drempelwaarde te berekenen is per fontein en afhankelijk is van weers- en 

seizoensparameters, zodat het systeem een bepaalde drempelwaarde niet overschrijdt. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

De innovatieve meerwaarde van deze use case zit in het weersafhankelijk regelen van de fonteinen. 

Zo moet een fontein zich bv. anders gedragen na een week regen dan na een week droogte. 

Use case A.3: Als een onderhoudsploeg kan ik een abnormaal debiet in de waterafvoer detecteren, 

waarbij de drempelwaarde te berekenen is per fontein en afhankelijk is van weers- en 

seizoensparameters, zodat het systeem een bepaalde drempelwaarde niet overschrijdt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case gaat over waterafvoer in tegenstelling tot use case A.2 (wateraanvoer). Een abnormaal 

debiet in de waterafvoer kan andere oorzaken hebben dan een abnormaal debiet in de wateraanvoer, 

en dus ook een andere impact hebben. 

Use case A.4: Als een onderhoudsploeg kan ik detecteren dat de fontein overloopt, zodat ik 

waterverlies en schade aan de omgeving kan vermijden. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is waardevol omdat op deze manier schade aan de omgeving vermeden kan worden. Zo 

kan bv. het overlopen van de fontein resulteren in het insijpelen van water in de technische ruimte. 

Use case A.5: Als een onderhoudsploeg kan ik het waterniveau in de kelder meten en een catastrofale 

fout of excessief water in de kelder detecteren, zodat een automatische shutdown, met name het 

volledig stopzetten van stroom, kan gebeuren om de veiligheid van het personeel in de kelder te 

garanderen - EN doorgekoppeld wordt naar de IoT laag, en een ketting van acties en controles in 

gang kan gezet worden. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case biedt een grote meerwaarde, omdat via een automatische shutdown catastrofale 

scenario’s vermeden kunnen worden zoals o.a. een open klep, een gebarsten koppeling of brand 

waarbij zelfs de dompelpompen het water niet kunnen afvoeren. Dit is dan ook een absolute must-

have qua veiligheid. 

Belangrijk hierbij is dat hoewel er een automatische shutdown is, er nog steeds een doorkoppeling 

naar de IoT-laag vereist is, zodat een ketting van acties en controles opgestart kan worden. Hierin zit 

de grootste moeilijkheid en dus ook het innovatiepotentieel van de use case. 
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Use case A.6: Als een fonteinbeheerder kan ik de oppervlaktetemperatuur meten op 2 à 3 graden 

nauwkeurig op basis van grondtemperatuur, watertemperatuur en temperatuur van metalen in de 

fontein gecorrigeerd voor windchill, zodat de fontein zichzelf (i.e. de pomp) kan stilleggen met 

melding naar het personeel, terwijl de PLC, sensoren en verbinding actief blijven om ijsplekken in de 

omgeving te voorkomen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is waardevol omdat op deze manier het vermijden van ijsvorming geautomatiseerd kan 

worden, wat ervoor zorgt dat o.a. gevaar voor het publiek vermeden kan worden. 

Ook hier is het de bedoeling, net zoals bij use case A.5, dat er nog steeds een actieve verbinding blijft 

met het IoT-platform. Merk op dat hoewel er bij use case A.5 een totale shutdown vereist was, hier 

enkel de pomp stopgezet wordt. 

Use case A.7: Als een onderhoudsploeg kan ik verschillende soorten brand detecteren, rekening 

houdend met o.a. de aanwezigheid van chloor en zuur bij bepaalde fonteinen, zodat ik de juiste 

blusmethode, zoals CO- of poederblussers, kan activeren of de brandweer kan verwittigen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is voor fonteinen met aparte technische ruimtes, en vooral bij speelfonteinen waar er chloor en 

zwavelzuur aanwezig is. Merk op dat de blusmethodes vermeld in deze use case nog geplaatst moeten 

worden. 

Use case A.8: Als een onderhoudsploeg kan ik een zelfreinigende filter inzetten met statusmelding, 

inclusief het tijdelijk stockeren van afval uit filter wat de werking niet hindert, zodat ik minder werk 

heb. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol, omdat op deze manier het reinigen van de filters of het ledigen van 

de afvalcontainer beter geïntegreerd kan worden in de operationele werking, waardoor er niet direct 

een interventie van de onderhoudsploeg vereist is, maar dit beter ingepland kan worden. Deze use 

case is niet voor elk type fontein relevant. 

Use case A.9: Als een district kan ik de waterkwaliteit automatisch borgen, bv. het automatisch 

voorfilteren en/of toevoegen van additieven, o.a. rekening houdende met de geselecteerde 

waterbron, zodat ik impact op onderhoud en schade aan fonteinen kan beperken, bv. aantasting 

bassins. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol op verschillende vlakken. Ten eerste helpt het bij het beschermen van 

het patrimonium van beschermde fonteinen door onderhoud en schade te beperken. Ten tweede 

helpt het de waterkwaliteit van de speelfonteinen te borgen. Dit is o.a. belangrijk om legionella en 

blauwalgen te vermijden en in het kader van keuringen van de waterkwaliteit. 

Belangrijk is dat de automatische voorfiltering of toevoeging van additieven dynamisch gebeurt op 

basis van de geselecteerde waterbron. 
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Use case A.10: Als een onderhoudsploeg of burger kan ik biologische aanwas zoals algenvorming en 

mosvorming voorkomen, zodat ik valpartijen kan voorkomen en de esthetiek van het uitzicht kan 

bewaren. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol, omdat door het voorkomen van algen- en mosvorming de fonteinen 

langer en met minder interventies voor een verfraaiing van de omgeving kunnen zorgen, alsook dat 

deze zonder zorgen bewonderd kunnen worden door toeschouwers. 

Use case A.11: Als een onderhoudsploeg kan ik een werkschakelaar in de technische ruimte, bv. in het 

kasbord of toegangsluik, hebben zodat ik de fontein kan loskoppelen van externe systemen, met 

behoud van o.a. verlichting en afzuiging, en veilig kan werken. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze use case is laag gescoord, echter het is wel een must-have op vlak van veiligheid om bv. veilige 

toegang te kunnen garanderen van de toegangsploeg tot de technische ruimtes.  

Use case A.12: Als een onderhoudsploeg kan ik een veilige toegang tot de technische ruimte 

garanderen o.b.v. de toestand van het toegangsluik zodat ik dit kan koppelen aan een procedure, bv. 

ventilatie & licht automatisch aanschakelen, alsook dat er gedetecteerd kan worden of het luik nog 

openstaat na onderhoud om de veiligheid van de burger te garanderen. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze use case is laag gescoord, echter het is wel een must-have op vlak van veiligheid om bv. veilige 

toegang te kunnen garanderen van de toegangsploeg tot de technische ruimtes. Deze use case is 

analoog aan use case A.11, behalve dat de veilige toegang hier geautomatiseerd is. 

Use case A.13: Als een onderhoudsploeg kan ik de zone rondom het mangat automatisch afschermen 

of laten signaleren, zodat de burger niet in het mangat kan vallen tijdens een onderhoud. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol en innovatief niet alleen op vlak van veiligheid, maar ook op vlak van 

ontzorging: momenteel moet er steeds met hekkens gesleurd worden, waarvoor er ook niet altijd 

plaats is in de bestelwagens. 

Use case A.14: Als een technieker kan ik omschakelen van PLC naar manuele bediening of eenvoudige 

klok, zodat de fontein altijd minimaal operationeel is. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol omdat op deze manier een manuele bediening van de fonteinen steeds 

mogelijk blijft. Er kan met andere woorden op elk moment gekozen worden om de automatische 

sturing van de fontein stop te zetten door de hogere lagen van het platform los te koppelen. 

Use case A.15: Als een technieker kan ik de jaarklok programmeren door een USB-stick, voorbereid 

op kantoor, fysiek in te pluggen op de jaarklok, zodat ik dit niet manueel op de klok zelf moet ingeven 

als de PLC of slimme fontein niet meer bereikbaar is. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is waardevol omdat de technieker op deze manier de autonome operatie van de jaarklok 

op voorhand kan programmeren vanop zijn of haar bureau, dit i.t.t. het ter plaatse te moeten doen in 

de technische ruimte van de technische ruimte. 
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Use case A.16: Als een onderhoudsploeg kan ik automatisch natuurlijk schuim detecteren, zodat het 

systeem zichzelf tijdig uitschakelt bij bv. vijverfonteinen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case is waardevol, want eenmaal er schuimvorming is, zou het laten draaien van de pomp 

enkel maar tot meer schuimvorming leiden. 

Use case A.17: Als een onderhoudsploeg kan ik automatisch schuim detecteren, bv. omwille van 

detergent in het water door vandalisme, zodat ik schade kan voorkomen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol, gezien er steeds meer schuim aangemaakt wordt als de pomp blijft 

draaien. Dit schuim is zeer moeilijk te verwijderen en vereist een interventie van de brandweer, wat 

dankzij deze use case vermeden zou kunnen worden. 

6.2.2 Laag B – IoT 

Use case B.1: Als een systeem kan ik alle sensor- en systeemdata (autonome acties, status e.d.) 

ontsluiten naar een IoT-platform, zodat ik deze verder kan verwerken. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Dit is niet innovatief voor een IoT-platform, echter voor slimme fonteinen is dit waardevol en de basis 

voor de verdere use cases. Mogelijks zijn hier afhankelijkheden met de opzet (i.e. de architectuur) van 

het IoT platform, ondanks de lage innovatie score is het wel een voorwaarde voor het platform dat de 

gegevens kunnen verwerkt worden binnen het ACPaaS platform van Digipolis 

Use case B.2: Als een systeem kan ik alle actuatoren aansturen & configureren vanuit het IoT-

platform, zodat ik volledige controle heb vanuit de hogere lagen, binnen de veilige limieten van het 

systeem. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case is waardevol voor de introductie van het IoT-platform, want het is een basisvereiste dat 

de introductie van hogere lagen steeds met de garantie komt dat bv. de pompen niet kapot zullen gaan 

en de veilige werking van de fonteinen gegarandeerd blijft.  

Use case B.3: Als een onderhoudsploeg kan ik in enkele minuten detecteren dat de autonome 

systemen stilgevallen zijn, zoals een pomp, een zandfilter, kleppen, 3-wegskranen, de automatische 

bijvulling, autonome kelderdetectie, dat het water in het bassin weg is, enz., zodat ik de fontein zo 

snel mogelijk weer operationeel heb en ik een SLA van minder dan 4 uur kan eisen op reactietijd. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is innovatief omdat deze use case mogelijk maakt om te meten hoe lang een fontein niet 

operationeel is en zodus om een SLA op reactietijd op te leggen. Dit heeft als resultaat dat de effectieve 

downtime van de fontein geminimaliseerd wordt en bijgevolg de maatschappelijke functie verhoogd 

wordt, zeker bij fonteinen met een hoge visibiliteit. 

Use case B.4: Als een onderhoudsploeg kan ik een abnormaal debiet in de watertoevoer detecteren, 

zoals een afwijking groter dan 10%, zodat ik het systeem vanop afstand kan stilzetten om daarna 

zelf de oorzaak te detecteren. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Via deze use case is het mogelijk om makkelijker en meer water te kunnen besparen – gezien een 

fontein in principe geen water mag verbruiken – en om schade te voorkomen. 
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Merk op dat dit analoog is aan use case A.1, echter hier wordt de fontein vanop afstand stilgezet. 

Use case B.5: Als een onderhoudsploeg kan ik een abnormaal debiet detecteren in de waterafvoer, 

zoals een afwijking groter dan 10%, zodat ik het systeem vanop afstand kan stilzetten om daarna 

zelf de oorzaak te detecteren. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case gaat over waterafvoer i.t.t. use case B.4 (wateraanvoer). Een abnormaal debiet in de 

waterafvoer kan andere oorzaken hebben dan een abnormaal debiet in de wateraanvoer, en dus ook 

een andere impact hebben. Mogelijke oorzaken van het verschil in debiet zijn bijvoorbeeld een klep 

die blijft openstaan of de zandfilter die geflusht moet worden. Merk op dat als de afvoer verstopt is, 

er een grote kans is tot schade als de wateraanvoer niet stopgezet wordt. 

Use case B.6: Als een onderhoudsploeg kan ik de fontein op afstand in "safe mode" zetten, d.w.z. 

elektriciteit af, noodverlichting aan en PLC-sturing neutraal, zodat interventies veilig kunnen 

gebeuren. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Dit is een variant op use case A.11 en A.12, waarvan de waarde vooral afhangt van de gebruiker. 

Hiermee wordt bedoeld dat deze use case niet zo waardevol is voor de onderhoudsploeg, gezien die 

via use case A.11 en A.12 al lokaal de fontein in een veilige modus kunnen zetten, echter het is wel 

waardevol voor fonteinbeheerders om dit op afstand te kunnen doen. 

Use case B.7: Als een onderhoudsploeg kan ik de fontein in "winterklaar"-modus zetten, dit testen, bv. 

zijn de leidingen leeg en de verwarming aan, en een melding hiervan uitsturen, zodat de fontein 

weldegelijk winterklaar is en op basis van de melding de testen en verdere manuele acties uitgevoerd 

kunnen worden. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Een fontein winterklaar zetten vergt verschillende acties, waarvan een aantal geautomatiseerd kunnen 

worden en een deel manueel blijft gebeuren. De waarde van deze use case zit in het automatiseren 

van de acties die geautomatiseerd kunnen worden, alsook de automatische verificatie van het IoT-

platform dat de fontein volledig in “winterklaar”-modus zit. 

Use case B.8: Als een onderhoudsploeg kan ik een real-time beeld krijgen van de technische ruimte 

via camera, zodat visuele inspectie van systemen mogelijk wordt en remote troubleshooting 

vergemakkelijkt. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Deelnemers in de workshop gaven aan dat een visuele inspectie van de elementen in de technische 

ruimte hen niet zal helpen om remote troubleshooting te kunnen doen. Mogelijks is een geavanceerde 

variant van visuele inspectie wel relevant, bv. thermografie om o.a. opgewarmde kabels te detecteren, 

maar dit werd niet bedoeld met deze use case. 

Use case B.9: Als een onderhoudsploeg kan ik een minder intensief spuitscenario instellen ondanks 

problemen, bv. het niet werken van bepaalde systemen, zodat de fonteinen actief blijven en ik terwijl 

een remedie kan bedenken. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

De waarde van de use case zit in het feit dat bij een fontein die nog gedeeltelijk werkt, deze 

gedeeltelijke functionaliteit nog geactiveerd kan worden. Op die manier is de werking van een fontein 

niet langer enkel “aan” of “af”, maar zijn er ook mogelijkheden tussenin. Een voorbeeld van een 

dergelijke mogelijkheid tussenin is een minder intensief spuitscenario. 
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Use case B.10: Als een onderhoudsploeg kan ik de luchtkwaliteit in de technische ruimte monitoren, 

zodat de veiligheid van de onderhoudsploeg gegarandeerd is. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol op vlak van veiligheid. Zo zijn er bij speelfonteinen bv. additieven zoals 

zwavelzuur en chloor die dampen kunnen veroorzaken in de technische ruimte – hiervoor zijn er al 

sensoren aanwezig op de uitrusting van de onderhoudsploeg, echter de bedoeling is om deze dampen 

te kunnen detecteren via sensoren in de technische ruimte die losstaan van deze uitrusting. 

Use case B.11: Als een beheerder kan ik het verbruik meten van de fontein, zodat ik het kan 

doorrekenen naar de klanten. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case lijkt zeer eenvoudig, maar in de context van fonteinen is deze desalniettemin innovatief 

omwille van het feit dat er vandaag geen goed beeld is op het elektrisch verbruik van de fonteinen. 

Use case B.12: Als een beheerder kan ik verschillende energievoorzieningen hebben voor een fontein, 

bv. hernieuwbare energie, energievoorraden, enz., zodat ik op het juiste moment de juiste 

energiebron kan aanspreken. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is sterk innovatief, gezien op deze manier op elk moment ingespeeld kan worden op de 

hoeveelheid beschikbare hernieuwbare energie. Dit is bv. afhankelijk van de windsnelheid op dat 

moment, de bewolking, enz. Dit is een waardevolle stap richting energieneutrale fonteinen. 

Use case B.13: Als een beheerder kan ik energie recupereren uit de terugloop van een fontein, zodat 

ik minder energie uit het net moet halen of moet terugvoeren. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Analoog als bij use case B.12 is deze use case waardevol als een mogelijke stap naar een 

energieneutrale fontein. 

Use case B.14: Als een fonteinbeheerder kan ik het waterniveau van de vijver monitoren, zodat de 

pompen niet drooglopen, gezien vijverpompen geen droogloopbeveiliging hebben. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol, gezien er op deze manier schade aan vijverpompen kan voorkomen 

worden. Merk op dat deze use case enkel relevant is voor vijverfonteinen. 

6.2.3 Laag C – Interpretatie 

Use case C.1: Als een onderhoudsploeg kan ik een dashboard krijgen met alle elementen van een 

fontein met indicatie welke onderdelen "abnormaal" functioneren, bv. trillingen, lawaai, 

temperatuur van de pomp, debietmeting voor en na de pomp, debiet van de fontein, kleppenstand, 

resterend volume zandfilter, enz., zodat remote troubleshooting vergemakkelijkt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is waardevol omdat op deze manier fonteinbeheerders makkelijk een beeld op afstand 

kunnen krijgen van fonteinen en ook direct kunnen aanschouwen of de status ervan in lijn ligt met hun 

verwachtingen en, indien niet, dit tijdig rechtgezet kan worden. 
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Use case C.2: Als een onderhoudsploeg kan ik laten bepalen welke hoogdringendheid een probleem 

heeft o.b.v. op voorhand gedefinieerde prioriteitslogica, zoals de visibiliteit van de fontein, de soort 

fontein, de aard van de storing en wie de interventie moet uitvoeren, zodat de technicus kan 

prioriteren welke zaken eerst moeten aangepakt worden. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

De waarde van deze use case zit in het juist prioriteren op basis van meerdere factoren, bv. een zeer 

zichtbare fontein met maatschappelijke functie moet eerder/sneller gerepareerd worden dan een 

fontein die niet zichtbaar is en enkel dient om lucht in een vijver te pompen. 

Voorbeelden van storingen zijn het overlopen van de fontein, een kapotte pomp, verzadiging van de 

zandfilter, een elektrische brand, enz. 

Use case C.3: Als een district kan ik slim kiezen welke waterbron ik selecteer, met name stadswater 

of waterbekkens, o.b.v. beschikbaarheid van water in bekkens en weersvoorspelling, zodat ik 

ecologischer werk. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol omdat er op deze manier bv. na een regenbui water gebruikt kan 

worden uit de waterbekkens i.p.v. stadswater. Er is met andere woorden een verminderde ecologische 

impact door niet enkel stadswater te gebruiken, maar ook andere bronnen, afhankelijk van hun 

beschikbaarheid. 

Use case C.4: Als een coördinator kan ik een dashboard zien met daarop de real-time status van de 

fonteinen, bv. analytische sensor data zoals trillingen, temperatuur, vochtigheid, debiet en verbruik, 

zodat ik beter kan opvolgen, acties kan plannen en analyses kan doen via o.a. een data dump. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is waardevol zowel voor de coördinatoren als voor de onderhoudsploeg. 

Voor de coördinatoren is deze use case waardevol omdat ze op dit moment geen zicht hebben op de 

real-time status van de fonteinen. 

Voor de onderhoudsploeg is deze use case waardevol omdat ze op die manier parameters in de 

technische ruimte kunnen wijzigen en de resultaten hiervan rechtstreeks zien op hun tablet. 

Use case C.5: Als een coördinator kan ik een dashboard zien met daarop de historische data van de 

fonteinen, bv. analytische sensor data zoals trillingen, temperatuur, vochtigheid, debiet en verbruik, 

zodat ik beter kan opvolgen, acties kan plannen en analyses kan doen via o.a. een data dump. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is analoog als use case C.4, maar nu gaat het over historische data, waar tijdens de workshop 

duidelijk werd dat historische data minder waardevol is dan real-time data. 

Use case C.6: Als een onderhoudsploeg of burger kan ik algenvorming en mosvorming detecteren, 

zodat ik kan voorkomen in plaats van herstellen, zodat het platform kan sturen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case is analoog als use case A.10, maar minder waardevol doordat de innovatie eerder zit in 

het voorkomen van algen- en mosvorming dan in de detectie ervan. 
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Use case C.7: Als een district kan ik pogingen tot vandalisme detecteren, zodat ik een "vandalisme"-

scenario kan starten, bv. heldere verlichting, helder spuiten, alarmstem, enz. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

De innovatie van deze use case zorgt ervoor dat vandalisme en dus schade aan de fonteinen ingeperkt 

kan worden. De exacte scenario's die getriggerd moeten worden moeten nog bepaald worden, maar 

er is innovatiepotentieel om dit mogelijk te maken. 

Use case C.8: Als een fonteinbeheerder kan ik automatisch bepalen of er toeschouwers rond de fontein 

zijn, zodat ik o.a. het spuitscenario kan aanpassen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case heeft innovatieve waarde omdat het mogelijk maakt om te evolueren van een vast 

tijdsgestuurd scenario naar een sturing gebaseerd op het aantal toeschouwers die rond de fontein zijn. 

Het is namelijk niet altijd de bedoeling dat de fontein aan staat als er geen toeschouwers zijn. 

Use case C.9: Als een fonteinbeheerder kan ik automatisch afval (bv. fiets) detecteren in de fontein op 

het moment dat het sluikstorten gebeurt en de urgentie van de actie definiëren, zodat ik ervoor kan 

zorgen dat het afval zo snel mogelijk verwijderd wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is waardevol omdat op deze manier sneller de aanwezigheid van vreemde objecten in 

de fontein gedetecteerd kan worden, zodat er sneller actie genomen kan worden. 

Use case C.10: Als een fonteinbeheerder kan ik automatisch afval (bv. frituurolie) detecteren in de 

fontein op het moment dat het sluikstorten gebeurt en de urgentie van de actie definiëren, zodat ik 

ervoor kan zorgen dat het afval zo snel mogelijk verwijderd wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case is waardevol omdat op deze manier sneller vervuiling in de fontein gedetecteerd kan 

worden, zodat er sneller actie genomen kan worden. 

6.2.4 Laag D – Voorspelling 

Use case D.1: Als een onderhoudsploeg kan ik een indicatie krijgen van toekomstige problemen, bv. 

verduurd rubber of kapotte lampen aan de verlichting aan de spuitkoppen van de districtsfonteinen, 

zodat ik aan predictive, "just-in-time" maintenance kan doen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is zeer waardevol, omdat het mogelijk maakt om onmiddellijk een boodschap te krijgen 

bij een probleem, zodat dit via “just-in-time” maintenance rechtgezet kan worden en zo toekomstige 

problemen vermeden kan worden. 

Use case D.2: Als een onderhoudsploeg kan ik een indicatie krijgen van een zinvol onderhoudsregime 

op basis van historische data van wat er wanneer kapot gaat, zodat ik aan scheduled & predictive 

maintenance kan doen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case is wederom zeer waardevol. Het verschil met use case D.1 is dat er hier een zinvol 

onderhoudsregime opgesteld wordt op basis van historische data, waardoor informatie over 

fonteinelementen die nood hebben aan herstelling/vervanging mee geïntegreerd wordt in het 

onderhoudsregime onder de vorm van “scheduled & predictive” maintenance. 
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Use case D.3: Als een onderhoudsploeg kan ik kalkafzetting voorspellen, zodat het monument in stand 

gehouden blijft en ik onderhoud kan inplannen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

De waarde voor het onderhoud van de fonteinen zit vooral in het voorkomen van o.a. kalkafzetting 

(cfr. use cases voor laag A), en minder in het voorspellen ervan. 

6.2.5 Laag E – Integratie 

Use case E.1: Als een fonteinbeheer kan ik voorspellen dat het zal vriezen o.b.v. KMI-

weersvoorspellingen, zodat ik op voorhand de leidingen kan leegmaken. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Deze use case is lager gescoord omdat het geen gebruik maakt van het slimme fonteinen platform; 

deze actie kan vandaag al gebeuren. 

Use case E.2: Als een fonteinbeheerder kan ik een stortbui, met name het debiet en de exacte locatie, 

anticiperen door bv. een deel van de buffertank te lozen, zodat de fontein niet overloopt en minder 

overlast creëert voor de omgeving. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

De innovatie van deze use case gaat verder dan enkel het volgen van het weerbericht: er wordt lokaal 

exact voorspeld wat het debiet van de stortbui zou zijn. Dit staat tegenover use case E.1, waar er enkel 

actie ondernomen wordt op basis van het weerbericht. 

Use case E.3: Als een fonteinbeheerder kan ik de onderhoudsploeg verwittigen via bv. Planon o.b.v. 

externe factoren zoals Facebook, Twitter, geplande buurtfeesten of betogingen, zodat ik manueel het 

spuitscenario kan aanpassen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Mogelijks is er meer waarde voor het district, echter de use case is gescoord vanuit het perspectief van 

de fonteinbeheerder. 

Use case E.4: Als een district kan ik zelf spuitscenario’s creëren binnen de limieten van het systeem, 

zodat ik variëteit kan aanbieden aan de burgers. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

De innovatie van deze use case is dat de spuitscenario’s rechtstreeks door de districten zelf gecreëerd 

en bepaald kunnen worden, zodat er sneller ingespeeld kan worden op bv. lokale evenementen. 

Use case E.5: Als een bezoeker kan ik de fontein bedienen met een app binnen de limieten van het 

systeem, cfr. "experience fountains", zodat ik een "engaging experience" krijg en bepaalde scenario's 

kan activeren. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

De meerwaarde van deze use case is moeilijk op voorhand te voorspellen, echter er wordt een grote 

meerwaarde verondersteld voor het district. 

Use case E.6: Als een burger kan ik alle types fonteinen, ook diegene die hier niet gedefinieerd zijn, 

zichtbaar maken op een dashboard in het bestaande portaal, zodat ik weet wie de beheerder is en 

wie instaat voor onderhoud of exploitatie, alsook gegevens over de fontein kan vernemen. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Deze use case is essentieel voor het slimme fonteinen platform, gezien er verschillende soorten 

fonteinen bestaan, zoals beschreven in “5. Inventarisatie van fonteinen”. Het is essentieel dat de use 
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cases niet limiterend zijn t.o.v. deze inventarisatie en dat het slimme fonteinen platform m.a.w. 

compatibel is met alle huidige en toekomstige fonteinen. 

Use case E.7: Als een systeem ben ik interoperabel, dit wil zeggen dat ik makkelijk kan communiceren 

met externe platformen of systemen via bv. standaardprotocollen, zodat integraties met externe 

systemen vlot kunnen verlopen. 

Score van het innovatiepotentieel: N/A 

Deze use case is essentieel om een vlotte adoptie van het platform te garanderen. 

Er is geen score van het innovatiepotentieel gegeven aan deze use case, gezien het gedefinieerd is na 

de prioriteringsworkshop. 

Use case E.8: Als een systeem kan ik modulair elementen uit het platform toevoegen of verwijderen, 

m.a.w. de impact van het vervangen of toevoegen van een laag is beperkt, zodat toekomstige 

veranderingen aan het systeem snel en met beperkte financiële impact kunnen gebeuren. 

Score van het innovatiepotentieel: N/A 

Deze use case is essentieel om een vlotte adoptie van het platform te garanderen. 

Aan deze laatste systeem use cases werden geen score van het innovatiepotentieel toegekend tijdens 

de workshop. Deze werden gedefinieerd als algemene bekommernissen rond herbruikbaarheid, 

sustainability en het denken in systeemlagen – elementen die niet onmiddellijk bekommernissen zijn 

van concrete gebruikers, maar die weldegelijk belangrijke parameters voor het systeem in zijn geheel 

vormen. 

Er is ten slotte ook een vraag om over te gaan van een eigenaarsmodel naar een As-a-Servicemodel. 

Het framework van slimme fonteinen kan bijdragen om dit mogelijk te maken, maar dit is op zich geen 

use case voor slimme fonteinen en is dus niet mee geïntegreerd in de lijst van use cases. 

6.3 Conclusies 

De eerste grote conclusie die getrokken kan worden uit de scoring en prioritering van de use cases, is 

dat er zeer veel use cases zijn die waardevol en innovatief worden ingeschat. Use cases die op het 

eerste zicht eenvoudig lijken maar die desalniettemin veel innovatiepotentieel vertonen voor 

fonteinen. 

Dit is te verklaren door het feit dat beide hoofdcategorieën van fonteinen (nat en droog) ofwel niet-

slim of bijna-slim zijn zoals geïnventariseerd in hoofdstuk 5. Tot op vandaag zijn namelijk, op enkele 

pilootprojecten na, relatief weinig fonteinen uitgerust met een brede waaier aan sensoren en/of bi-

directionele ontsluiting van signalen met remote aansturing van actuatoren.  

De innovatie ligt hem er net in om IoT-platform technologie te introduceren in de context van 

fonteinen, het is dit aspect dat als zeer waardevol wordt ingeschat. Zeer opvallend zijn hier de hoge 

scores voor veiligheid en de nood aan lokale controle door de onderhoudsploeg over de technieken 

van de fontein. Dit onderstreept de innovativiteit van externe, gedeelde controle over een fontein. 

De IoT-verbindingslaag is hier de “enabler” van vele use cases. De use cases voor het IoT-platform, 

d.w.z. use cases die een verbinding naar het centrale systeem via IoT vereisen gaan vooral over het 

monitoren en aansturen op afstand maar brengt op zich, voor de eindgebruiker, weinig waarde.  
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Voor het project en de uiteindelijke oplevering, onderhoud, uitbreidbaarheid en vooral universaliteit 

over de verschillende fonteinen heen van het slimme platform is deze ogenschijnlijk simpele “enabler” 

van cruciaal belang. Dit aspect is door de focus op gebruikers, i.e. onderhoudspersoneel, beheer tot 

zelfs burgers, onderbelicht gebleven. Om dit zeker ook onder de aandacht te brengen werden voor de 

marktconsultatie enkele use cases toegevoegd die dit aspect belichten. 

Ten slotte zijn er ook de use cases die verder af staan van de fonteinen zelf, bv. externe invloeden 

(vandalisme detecteren), die zelfs zouden kunnen geabstraheerd worden naar andere assets zoals bv. 

vastgoed. Dit ligt in lijn met het eerste focuspunt van het project, waarbij vooropgesteld wordt om dit 

platform later te kunnen uitbreiden naar andere assets.  

De voorspellende laag is vooral bekommerd met het efficiënt inplannen en voorspellen van 

onderhoud, en minder met het uitvoerende aspect van onderhoud zoals in de twee onderste 

systeemlagen. 

De finale laag “andere signalen integreren” is de minst gedefinieerde. De focus verschuift verder weg 

van de fontein zelf, en naar het ontsluiten van de fontein als een interactief element voor derden. 

In de afbeelding hieronder staan de use cases nog eens samengevat. De kolommen zijn, van links naar 

rechts: de naam van de laag; een voorbeeldillustratie van de laag; de gebruikersrollen die eerder 

gefocust zijn op het onderhouden en in stand houden van de fonteinen (met het aantal relevante use 

cases tussen haakjes); de gebruikersrollen die eerder gefocust zijn op het beheren en gebruiken van 

de fonteinen (met het aantal relevante use cases tussen haakjes); en de samengevatte innovatieve 

waarde per laag. 
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7 Inzichten vanuit de state-of-the-art 

Vooraleer in dialoog gegaan te gaan met marktspelers, werd een high-level overzicht gemaakt van de 

huidige stand van de technologie in een state-of-the-art analyse. Deze laat toe om de belangrijkste 

technologieën met hun beperkingen te identificeren en de focus voor de markt consultatie te bepalen. 

Deze analyse is gebaseerd op publiekelijk toegankelijke informatie: productinformatie, websites van 

leveranciers, enzovoort. Geen enkele leverancier werd rechtstreeks benaderd aangezien deze 

mogelijks kunnen deelnemen aan de marktconsultatie. Aansluitend op dit onderzoek werden nog twee 

afzonderlijke interviews opgezet met experten in het automatisatie domein om enkele 

veronderstellingen af te checken specifiek voor de IoT-laag en de rol die OPC-UA daarin speelt. 

De opzet van dit proces was eveneens om het kernteam te inspireren met relevante voorbeelden uit 

een breder domein.  Men krijgt hierdoor meer inzicht en kennis over wat er allemaal mogelijk is. 

Hiervoor werden vier werk sessies opgezet: 

• De onderste twee lagen: Sensoren, Actuatoren en IoT-laag voor Fonteinen 

• De bovenste lagen: Interpreteren, voorspellen, en externe systemen 

• Opzet van de lopende pilootprojecten 

• Een referentie oplossing 

7.1 Sensoren, actuatoren en IoT-laag voor fonteinen 

Op basis van een clustering van use cases en vragen van het kernteam werden enkele topics 

onderzocht. Hiervoor werd telkens een oplossingsmethode, een project, of bij voorkeur een 

leverancier gezocht die een oplossing in het gamma had.  

Dit is geen exhaustieve lijst van aanbieders, eerder een aangeven dat een oplossing vandaag haalbaar 

is of niet. Een concrete vermelding met prijsinfo bij een leverancier is een goede eerste indicator voor 

de haalbaarheid van een use case. 

7.1.1 Zelfreinigende filters 

Hier werden verschillende leveranciers geïdentificeerd, met verschillende oplossingsmethodes en 

toepassingsgebied.  

• Rotorflush: een roterend zelfreinigend systeem dat het vuil “wegblaast” van de pomp aanvoer 

met specifieke vermelding van fonteinen. Bovendien ook als retrofit optie verkrijgbaar. 

• Forstafilters: een zelfreinigende “strainer” met zeer fijne filter mogelijkheid. Eerder voor 

filtratie van drinkwater. Zeer interessant aan deze oplossing is het feit dat deze niet met 

cartridges werkt en dus minder onderhoud vereist. 

• Eaton: Ook op industrieel niveau zijn er spelers die zelfreinigende filters aanbieden. Hier is wel 

de vraag of deze industrïele toestellen “op maat” ook op de schaal van een fontein nog 

relevant zijn. 

• Serus: een zelfreinigende filter met kalk en anti-algen waterbehandeling zie 7.1.5 

waterkwaliteitsbehandeling. 
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7.1.2 Waterkwaliteitssensor  

• Interstacks: Als voorbeeld van een project rond waterkwaliteit werd een “Smart Water 

Fountain” project van Interstacks besproken (https://www.interstacks.com/blog/smart-

water-fountains/). Vanuit waterkwaliteit voor fonteinen was dit echter niet zo relevant 

aangezien dit specifiek ging over drinkwaterkwaliteit na de lood vervuiling in een stad in de 

Verenigde Staten. De leverancier Interstacks was dan weer wel een goed voorbeeld van een 

bepaalde oplossingsmethode voor de IoT-koppeling. 

• QBI: Aan het andere eind van het spectrum vinden we research bedrijven met zeer specifieke 

sensoren voor metalen en andere soorten vervuiling. De geschatte prijzen voor zo’n sensor 

liggen in de 5000USD range per test. Duidelijk buiten de scope voor een fontein. 

• IMEC: Onduidelijk of IMEC hun “on-chip fluid sensing” technologie reeds gecommercialiseerd 

heeft en in productie omgeving beschikbaar is. Deze sensor zou interessant kunnen zijn maar 

lijkt nu nog niet beschikbaar. 

• YSI/XYLEM XO2: een industriële sensor eerder bedoeld voor (open) zee monitoring en 

aquacultuur maar deze sensoren kunnen een breed gamma van metingen aan. Bovendien lijkt 

interfacing via Modbus of USB mogelijk. 

Waterkwaliteitsensoren moeten dus ook zeker te vinden zijn, al is het mogelijk dat men te rade moet 

gaan bij leveranciers die ver buiten het fontein domein liggen. 

7.1.3 Waterniveausensor en -controle 

Een zeer basis use case, met verschillende oplossingen. Een leverancier wordt specifiek vermeld 

omwille van enkele opmerkingen ivm fonteinen op hun website: 

• Waterline Controls: laag voltage en lage stroom sensor die bovendien uit het zicht van het 

publiek kan gemonteerd worden. Ook zeer interessant was de specifieke vermelding van 

corrosie van de meetpennen van de sensor. 

7.1.4 Luchtkwaliteitsensor 

Een specifieke use case omdat er in de ondergrondse ruimtes van fonteinen ook giftige dampen 

kunnen hangen. Hier werd gekeken naar het aanpalende domein van zwembaden waar eveneens 

chloor gebruikt wordt en dus ook metingen moeten gedaan worden om de luchtkwaliteit te 

garanderen. 

• PureAir: deze universele gassensoren worden ingezet in o.a. zwembaden om toxische gassen 

te detecteren, bovendien kunnen ze gekoppeld worden met een PLC of SCADA-systeem. 

7.1.5 (Ecologische) Waterbehandeling en controle waterkwaliteit  

In tegenstelling tot 7.1.2 waterkwaliteitsensoren (i.e. het meten) omvat deze categorie technieken om 

het water te behandelen. 

• AGU: een specifieke leverancier voor water in publieke ruimtes, bovendien interessant voor 

de initiatiefnemers owv de ecologische insteek. In het gamma heeft AGU een ontkalker en een 

polyfosfaatabsorbeerder die zou kunnen ingezet worden tegen algenvorming. 

https://www.interstacks.com/blog/smart-water-fountains/
https://www.interstacks.com/blog/smart-water-fountains/
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• Clear Water Revival: een filtratiesysteem dat chloor-gebaseerde waterbehandeling claimt te 

kunnen vervangen. Het systeem is gebaseerd op een aantal filtermatten in de constructie rond 

de waterpartij. 

• LumiarTechnica – Zaragoza 3D fontein. Een praktijkvoorbeeld van een standaard aanpak rond 

waterkwaliteit: hier worden chloor, zuren en algiciden geïnjecteerd in het water.  

• Serus: Een Russisch bedrijf dat een zelfreinigende filter (weliswaar met een cartridge) aanbiedt 

die én kalk én algenvorming kan tegengaan. 

Een opvallende vermelding is nog het gebruik van “Consumentenproducten” voor privé zwembaden 

zelfs in een grootstedelijke context als Portland, Oregon. Cfr. een presentatie over het beheer van 

fonteinen op een conventie voor beheerders van fonteinen (https://www.ncptt.nps.gov/blog/a-

manageable-approach-for-the-maintenance-of-fountain-water/).  

7.1.6 Controle en automatisatie 

Deze categorie is een uitbreiding op 7.1.3 en omvat niet enkel waterniveau maar ook weers-, tijd-, 

licht- en andere sturingen om een volledige controle en automatisering mogelijk te maken. 

• CCT: Een volledige installatie met sturing van licht en water op basis van waterniveau en wind. 

Dit is een integrator die zich baseert op onderdelen van industriële aanbieders zoals Allen-

bradley, Schneider, Eaton … 

• Fontana: een bekende fontein systeembouwer die een eigen FCU (Intelligent Fountain 

Controller) die een PLC en RGB LED-controller combineert.  

• OASE: eveneens een bekende fontein systeembouwer met een gamma van sensoren, 

actuatoren en controllers gebaseerd op DMX (licht) en Modbus. 

• Allan ICS: De Buckingham Fountain in Chicago lijkt een buitenbeentje owv de industriële schaal 

van de aanpak: een scada-systeem inclusief bediening vanop afstand. Dit soort installatie lijkt 

alvast niet de norm en wordt verondersteld een prestigeproject te zijn met een uitzonderlijk 

hoge graad van state-of-the-art technologie voor een fontein. 

7.1.7 Interactie / Evenementen 

Deze categorie gaat nog een stapje verder dan 7.1.6 en brengt interactie met het publiek onder de 

aandacht: 

• LumiarTecnica – Zaragoza 3D-fontein. Een project in opbouw dat verschillende sensoren 

combineert (wind, waterniveau, bewegingssensoren rond de fontein) met actuatoren (van 

water jets tot digitale MIDI muziek instrumenten) zodat interactieve spellen met de fontein 

mogelijk worden. 

• Art2O: een fontein beleving op basis van lasers, vuurwerk om een echt spektakel te creëren. 

Een ervaring die de ogen uitsteekt maar niet van toepassing is op stadsfonteinen owv 

veiligheidsredenen. Ook zijn dit vooral tijdelijke evenementen. 

7.1.8 Energie recuperatie (Energy Harvesting) 

Een exotische use case die waarschijnlijk niet kan worden opgelost op de schaal van een fontein. 

• Bell&Gosset/Xylem: een microturbine voor toepassingen van 5kW tot 30kW, duidelijk buiten  

het toepassingsgebied van fonteinen. 

https://www.ncptt.nps.gov/blog/a-manageable-approach-for-the-maintenance-of-fountain-water/
https://www.ncptt.nps.gov/blog/a-manageable-approach-for-the-maintenance-of-fountain-water/
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7.1.9 IoT-Verbinding 

• Interstacks: Bijna letterlijk een “blokkendoos” leverancier die via een modulaire IoT-

bouwsteen data naar hun cloud en dashboards kan sturen, en bovendien kan doorsturen naar 

een cloud of on-prem server. Echter de specifieke uitvoering van de “stacks” werd niet robuust 

genoeg bevonden voor gebruik in een fontein. Men heeft eerder een industriële oplossing voor 

ogen, geen doe-het-zelf oplossing.  

• Waterline Controls: Deze integrator van sensoren en actuatoren (zie 7.1.3) biedt ook de 

mogelijkheid om te integreren met een Building Management Systeem (BMS). Een BMS is een 

relevante insteek omdat de initiatiefnemers van “slimme fonteinen” ook het beheer van 

vastgoed verzorgen. Protocollen die vermeld worden: BACnet, LonWorks en Omnibus. 

 

7.1.10 Conclusie sensoren & actuatoren 

Uit het onderzoek blijkt dat voor de basis use cases een oplossing kan gevonden worden in de markt. 

Maar men moet buiten het segment van fonteinen kijken en breder naar de industriële toepassingen 

zoals bijvoorbeeld de petrochemie of drinkwater. Deze staan links op onderstaand diagram. 

De minder standaard use cases zoals Biologische waterkwaliteit meten of metalen detecteren liggen 

iets moeilijker; daarvoor is men aangewezen op gespecialiseerde leveranciers. Deze vindt men rechts 

op het diagram. Een chemische behandeling van het water valt in principe helemaal links in het 

diagram onder kleppen en pompen aangezien dit niet meer is dan het openen van een klep om 

bijvoorbeeld een zuur toe te voegen aan het water. 

Helemaal bovenaan vinden we nog de research, gegeven de praktische insteek van de initiatiefnemers 

en de korte tijdslijn van dit project worden dit soort oplossingen buiten beschouwing gelaten. 

De oplossingen rond vandalisme e.d. worden typisch opgelost met camera’s (of niet technologische 

preventiemaatregelen zoals permanente verlichting). De verwerking van de camera beelden is eerder 

een taak die zich afspeelt in de hogere lagen, of in een afzonderlijk systeem. Deze oplossingen komen 

aan bod in hoofdstuk 7.2. 
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7.1.11 Conclusie IoT-verbinding 

De conclusie op het vlak van IoT-verbinding is minder duidelijk. Hier moesten verschillende 

veronderstellingen gemaakt worden op basis van in welk domein welke protocollen typisch van 

toepassing zijn, het soort integrator, en algemene informatie rond automatisatie en controle in de 

context van de verschillende oplossingen en voorbeeldprojecten. 

 

In deze context vindt men een spectrum van oplossingen gaande van afzonderlijke “consument”-

producten die men zelf kan samenvoegen tot een systeem, over huis- en gebouw automatisering tot 

aan de proces automatisatie industrie die men terugvindt in fabrieken e.d. Consumentenproducten 
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kan men al vinden voor enkele tientallen euro’s, het middengebied mag men rekenen in duizenden 

euro’s. Het industri le domein is open-ended met miljoenenprojecten voor grote industriële 

projecten.  

De veronderstelling is dat traditionele fonteinbouwers zich in het midden van dit spectrum bevinden.  

7.2 Interpreteren, voorspellen, en externe systemen 

Deze tweede werksessie focust op de “bovenste lagen” waar signalen uit de “onderste lagen” worden 

geïnterpreteerd en gebruikt om voorspellingen bv. over de nood aan onderhoud mee te genereren.  

Aansluitend op de IoT-verbinding werd er ook nagegaan hoe deze systemen uit de “bovenste lagen” 

de koppeling maken met de “onderste lagen”. En waar de intelligentie (i.e. de interpretatie) zich dan 

bevindt. 

7.2.1 Slimme Camera’s 

De systemen om vandalisme te detecteren baseren zich allemaal op camera beelden. De 

camerabeelden worden gebruikt om personen en objecten te detecteren maar eveneens om uit deze 

detectie gedragingen te interpreteren.  

• Any Connect (smarter.ai): Deze leverancier van AI-Gateways biedt eveneens een slimme 

camera aan. Opvallend is hier dat de intelligentie zich “at the edge” bevindt. Ttz dicht bij de 

camera (ofwel in de gateway of de camera zelf) en dus niet in het datacenter. Specifiek aan 

deze oplossing is dat die bedoeld is als een platform, inclusief een “AI store”, om AI modellen 

bv. voor computer vision uit te rollen naar de camera’s in het veld. Dit kunnen eigen modellen 

zijn of modellen van andere leveranciers. 

• I S (ook HI  vision, AXIS, Honeywell): Gekende leveranciers van beveiligingscamera’s en 

beveiligingssoftware bieden oplossingen aan waar de analyse ofwel in de camera zelf of op 

een centrale server van de fabrikant gebeurt.  

• Samsara: een combinatie van cloud gateway en een dashboard. Deze oplossing koppelt IP 

streams van de camera’s via hun gateway naar de samsara cloud.  

 

Oplossingen voor de use cases die gebaseerd zijn op camera’s lijken an sich makkelijk te vinden in de 

markt. De vraag blijft wel of de Computer Vision en AI-modellen die gebruikt worden voldoen aan de 

noden van fonteinen. Alleszins lijkt dit een categorie apart die los gezien kan worden van de installatie 

in de fontein zelf.  

 

7.2.2 Asset monitoring 

Het bemeten van “assets” in de context van fonteinen zou dit bv. kunnen betekenen de trillingen 

meten van een pomp. Dit onderdeel is specifiek over monitoring; er vloeit geen communicatie terug 

naar de fontein. 

• Samsara: Deze aanbieder, die zich in Europa meer lijkt toe te leggen op voertuigen, biedt een 

IoT-gateway en een Open API aan die sensoren via I/O contacten kan binnen lezen en deze 

doorkoppelen naar de Samsara Cloud waar deze op een dashboard kunnen gevisualiseerd 

worden en eenvoudige alarmen kunnen genereren. Bovendien bieden ze enkele sensoren aan 
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die eenvoudig draadloos op een pomp kunnen gemonteerd worden om trillingen en 

temperatuur te meten. 

• Siemens Mindsphere: Deze aanbieder werd eruit gelicht owv twee specifieke redenen: het 

gebruik van OPC-UA en het concept van een “data diode” die garandeert dat er geen 

communicatie kan zijn van de buitenwereld naar de fontein. 

 

7.2.3 Predictive Maintenance 

Predictive maintenance beoogt problemen te detecteren voor ze zich in het veld voordoen. Op deze 

manier kan men de nood aan onderhoud en het onderhoudsregime aanpassen zodat 

onderhoudstaken enkel worden uitgevoerd als dit ook effectief nodig is. 

• Litmus: Litmus (voor predictive maintenance) verbindt PLC’s, SCADA systemen en sensoren 

met bijvoorbeeld de cloud van Amazon, Microsoft e.d. Echter het lijkt erop dat de analyse niet 

door Litmus gebeurt maar door andere software; deze oplossing is gelijkaardig aan eerder IoT-

gateways met dit verschil dat er hier gekoppeld wordt niet met hun eigen cloud, maar met 

deze van bekende aanbieders en softwarepakketten. 

• Trendminer: een pure softwareleverancier die het concept “soft sensor” introduceert. Het 

product laat toe om zelf de wiskundige functies te programmeren op een eenvoudige manier. 

De insteek is dat experts van bv. een pomp een zinvolle functie (i.e. een “soft sensor”) kunnen 

beschrijven waarna Trendminer die kan gebruiken om te extrapoleren, te voorspellen, of deze 

buiten het aanvaardbare bereik zal gaan. 

• Altizon: De aanbieder werd eruit gelicht owv de referentie naar KepserverEX, alhoewel het op 

dit moment niet meer zo duidelijk is hoe sterk de link tussen deze twee producten nog is. Los 

van het eigenlijke product was vooral de redenering wanneer welk soort “Failure model” best 

geschikt is. Volgens deze leverancier: 

1. Ik weet wat de parameters zijn die aangeven wanneer een fout zich gaat voordoen: 

specifieer een aantal regels – dit is veel eenvoudiger om te implementeren 

2. Ik heb geen idee wanneer een fout gaat optreden: gebruik data science om patronen 

te vinden – dit vereist data. 

Deze redenering had gevolgen voor het vervolg van dit traject: de initiatiefnemers hebben geen 

expertise in huis om zelf regels te definiëren die een imminente fout zouden kunnen aangeven. Noch 

zijn er vandaag data voorhanden om een data-analyse op uit te voeren. Een veronderstelling is ook dat 

dit wel eens per fontein zou kunnen verschillen en men dus gegevens zal nodig hebben voor elke 

fontein afzonderlijk en men niet makkelijk zal kunnen generaliseren.  

Opvallend was wel dat deze oplossingen altijd meer en meer abstractie maken van een fontein, en 

uiteindelijk een datastroom verwerken en daar patronen in proberen te zien. Waar het niet meer lijkt 

uit te maken wat deze data voorstellen. Hier werd kort “splunk” aangehaald, in se een IT-platform dat 

ook Machine Learning kan toepassen op de data om zo inzichten te creëren. Voor het kernteam was 

deze abstracte aanpak niet waar ze naar op zoek waren.  

7.2.4 Interactiviteit 

Hier werden nog twee voorbeeldprojecten geïdentificeerd. Een kanttekening hierbij is wel dat het 

onduidelijk is hoe succesvol deze projecten zijn en hoe ze geïmplementeerd zijn. 
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• LumiarTecnia: Zaragoza 3D fontein: Bezoekers kunnen via een touchscreen een letter tekenen 

en dan beeldt de fontein deze uit. Een SMS sturen zou ook kunnen. Het lijkt er echter op dat 

dit een zelf ontwikkelde “lokale” oplossing is: een oplossing die niet inkoppelt met een groter 

ecosysteem maar rechtstreeks op de lokale controller de SMS ontvangt. 

• Waterplay: een vermelding van een “smartphone-controlled water fountain” en het product 

“WaterGush” waar voorbijgangers de stroom van het water kunnen controleren met hun 

smartphone. Hier werd bij vermeld dat dit rechtstreeks zou ingrijpen op de lokale controller.  

Onder het kernteam was de veronderstelling dat indien er bi-directionele communicatie mogelijk is 

tussen het datacenter en de fontein – i.e. het datacenter kan commando’s sturen naar de fontein - het 

dan ook mogelijk zou zijn om interactiviteit aan te bieden. Met andere woorden dit kan volledig 

afgehandeld worden in de bovenste lagen zolang er een bi-directionele koppeling voorhanden is. 

7.2.5 Conclusie: koppeling tussen de lagen 

Een achterliggende bekommernis doorheen deze tweede werksessie was hoe de koppeling tussen de 

verschillende lagen gebeurt. Samen met de inzichten uit de eerste sessie (zie 7.1.11) werd onderstaand 

framework opgesteld dat drie wereldbeelden identificeert: 

• De traditionele fonteinbouwer: zeer goed vertrouwd met de constructie van de fontein zelf, 

en het beperkte gamma dat nodig is om vandaag een fontein mee uit te rusten. Een koppeling 

naar hogere lagen kan wel, mogelijks naar een building automation system maar het lijkt niet 

de sterkte van deze spelers. 

• De traditionele automatisatie spelers: zeer sterk in het automatiseren en integreren van een 

zeer breed gamma. Met bovendien een ecosysteem om naartoe te koppelen op de hogere 

lagen. Echter deze spelers vindt men in de productie- en procesindustrie en komt men 

omzeggens niet tegen bij fonteinen. 

• De dataprocessing spelers: zij maken volledige abstractie van de fontein. Een gateway die op 

een veilige manier data naar een cloud trekt om daar verwerkt te worden.  
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7.3 De pilootarchitectuur 

Zoals eerder vermeld lopen er reeds twee pilootprojecten: de Waterspiegel aan de Leopold De 

Waelplaats en de fontein aan het Sint-Jansvliet (zie hoofdstuk 5). Deze projecten lopen nog. 

Voor deze pilootprojecten werden een aantal technische keuzes gemaakt: naar communicatie tussen 

de lagen, waar welke intelligentie zich bevindt e.d. Deze architectuur is een eerste opzet ter evaluatie. 

Zich hieraan houden is voor de initiatiefnemers geen strikte voorwaarde, maar het spreekt voor zich 

dat hierop aansluiten ook zijn voordelen heeft. 

7.3.1 Overzicht 
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De architectuur is op te delen in drie grote stukken, van links naar rechts: 

• Lokaal bij de fontein zelf: sensoren actuatoren, tot en met de PLC. 

• De DMZ zone: hier worden de verschillende fonteinen ingekoppeld in het datacenter. 

o DMZ: Demilitarized Zone. Standaard terminologie voor een gedeelte van het netwerk 

dat toegankelijk is van buitenaf en dus geen volledige bescherming geniet van de 

firewall. 

• ACPaaS: het platform van Digipolis met de verschillende diensten. 

 

7.3.2 Lokaal bij de fontein 

Los van de benodigde sensoren en actuatoren is de belangrijkste keuze die hier gemaakt werd de 

standaardisatie op basis van OPC-UA. De PLC in de fontein bevat een OPC-UA server die de verbinding 

zal mogelijk maken met de DMZ-zone waar de OPC-AU client draait. 

Voor de pilootprojecten is een internetverbinding voorzien tussen het datacenter en de fontein. 

7.3.3 Application Server (DMZ Zone op diagramma) 

Hier werd gekozen voor een KepserverEX die de OPC-Client bevat die de verbinding verzorgt met de 

verschillende fonteinen. Deze KepserverEX is ook voorzien van een IoT-Gateway die over een REST-API 

JSON messages doorstuurt naar het ACPaaS  

Op dit niveau bevindt zich ook een Cimplicity server die enerzijds inkoppelt op de KepserverEX en 

anderzijds een Web HMI aanbiedt zodat de onderhoudsploeg op afstand toegang krijgt en een 

bediening van op afstand kan verwezenlijken. 

7.3.4 ACPaaS 

ACPaaS (Antwerp City Platform as a Service) is het platform van Digipolis waarop de verwerking van 

de inkomende gegevens zal gebeuren en mogelijke externe applicaties inkoppelen. Het is niet de 

bedoeling dat verwerking op andere platformen gebeurt, het ACPaaS is het enige element dat absoluut 

deel moet uitmaken van de finale oplossing. 

7.4 De referentie-oplossing 

7.4.1 Scope en Roadmap 

Uit de eerdere analyses is gebleken dat het te vroeg is om reeds in te zetten op de hogere lagen 

alvorens de onderste lagen operationeel zijn: men heeft data nodig om de voorspellende modellen te 

kunnen voeden. Op dit moment is er onvoldoende voorhanden en zijn de meeste fonteinen nog niet 

uitgerust met sensoren en actuatoren, of nog niet ontsloten.  

De scope werd daarom gereduceerd tot de onderste twee lagen, met daarbij wel de voorwaarde dat 

de keuzes binnen deze scope de hogere lagen niet mogen belemmeren. Anders gesteld, de installaties 

die zouden gebeuren als deel van de oplevering van de onderste lagen blijven onveranderd als men 

aan de uitvoering van de bovenste lagen begint. Merk ook op dat deze opleveringen geschrankt 

kunnen lopen: bv. extra sensoren worden toegevoegd aan een fontein als deze reeds ontsloten is. 
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Dit levert volgende roadmap op: 

1. De inzichtelijke fontein: een fontein uitgerust met alle nodige sensoren en actuatoren. Met de 

mogelijkheid om alle gegevens te capteren in het ACPaaS van Digipolis. Deze voorbereidende 

eerste stap (het verzamelen van data) is essentieel als voorbereiding voor het interpreteren 

omdat dan al het verzamelen van data kan beginnen om dan later de modellen erop te 

baseren. 

2. De ontvankelijke fontein: Het bi-directioneel aansturen van een fontein. 

3. De voorspellende fontein: Hier komen de hogere lagen weer in beeld. De gegevens zijn nu 

voldoende beschikbaar en de modellen kunnen nu voorspellingen genereren. 

4. De interactieve fontein: het voorlopig eindpunt van “slimme fonteinen” waar externe 

systemen worden ingekoppeld. Dit zal volledig via het platform van Digipolis gebeuren. 

 

 

7.4.2 Blauwdruk: sensoren en actuatoren 

Onderstaande figuur geeft een algemeen overzicht van de sensoren en actuatoren die men verwacht 

in een slimme fontein. Men kan hiermee de verschillende use case oplossen. (zie hoger opmerking 

over ideaal schema die alle use cases kan oplossen) 

De blauwdruk bevat alle mogelijke sensoren die alle mogelijke use cases kan oplossen (generieke 

oplossing om zowel bestaande als nieuwe fonteinen te bouwen of te evalueren) en deze blauwdruk 

kan nadien gebruikt worden om de bestaande fonteinen te evalueren op wat ze al allemaal kunnen en 

wat ze nog niet kunnen. Dus het schema zal nog verder moeten aangevuld worden. 

Met andere woorden tijdens de uitrol van “slimme fonteinen” is de uitrusting van een fontein een 

dynamisch gegeven. 
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7.4.3 Blauwdruk: IoT-koppeling 

In een ideaal scenario sluiten alle fonteinen naadloos aan op de architectuur van de pilootprojecten 

en kunnen die pilootprojecten ook onveranderd naadloos aansluiten bij de hogere lagen.  

Dit is echter geen harde voorwaarde, uit enkele experten interviews is gebleken dat OPC-UA alleen 

mogelijks niet voldoende garantie biedt op een universele en gegarandeerde koppeling tussen 

systemen van verschillende leveranciers en geïnstalleerd door verschillende integratoren.  

Andere oplossingen dan de OPC-UA gebaseerde koppeling zijn welkom. De perfecte oplossing zou een 

universele bouwsteen zijn die onveranderd in elke fontein kan geïnstalleerd worden.  Met eenvoudige 

installatie in de fontein en zonder impact op het datacenter. Na installatie in de fontein kunnen 
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A.   Fonteinloskoppelenmet werkschakelaar
A.   Veiligetoegang detecteren
A.    5 Sturingmanueelomschakelen(manueelof naar klok met USB s ck)
B.  S lval autonomesystemendetecteren
B.  Minder intensiefspuitscenario jdensremedi ringinstellen

A.  Zelfreinigende lter inze en
A.  Waterkwaliteit borgen

B.   Verschillendeenergievoorzieningenhebben(zoalshernieuwbareenergie of energievoorraden)
B.   Energie uitteruglooprecuperen

C.  5 Dashboard data real me historisch

                    

signalenuitkoppelen
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sensoren en actuatoren mits minimale configuratie, mogelijks door de initiatiefnemers zelf, 

aangesloten worden en worden deze automatisch bruikbaar en toegankelijk op het platform van 

Digipolis. 

 

8 Inzichten opgedaan vanuit de marktconsultatie 

Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van de opgestelde use cases vanuit 

gebruikersstandpunt, moet ook een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de use cases 

vanuit een technologisch oogpunt. Het technologisch risico van deze use cases werd ingeschat door 

experten uit de industrie tijdens een publieke marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 

19 maart 2021, in een online format wegens de geldende maatregelen voor Covid-19. De volledige lijst 

met deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in Appendix B – Deelnemende partners. 

Om de focus tijdens de marktconsultatie op de cruciale keuze-elementen te houden werd een selectie 

van de use cases gemaakt. De volledige lijst met use cases was evenwel beschikbaar in de online tool, 

maar werd dus niet besproken tijdens de marktconsultatie. 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schalen industri le partners de 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   dient te worden geïnterpreteerd als “een 

oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de  0 

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. Onderstaande 

figuur geeft deze schaal visueel weer: 

  Addes no  0  

A          bui lding block to unlock 
present and future sensors  and actuators

                                                      
                                                                 

                                                                  

  

Standaard stadselectriciteit

Waterafvoer

Stadswatertoevoer

Opmerking: extreemvereenvoudigddiagram, vandaarenkelvoor illustra evedoeleindenbedoeld
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8.1.1 Deel 1 

In het eerste deel van de marktbevraging worden de use cases voorgelegd zonder deze te plaatsen 

binnen de reeds bestaande systeemarchitectuur die wordt voorgesteld in sectie 7.  “De 

pilootarchitectuur”. Pas in het tweede deel van de marktconsultatie zal deze pilootarchitectuur 

expliciet geïntroduceerd worden als randvoorwaarde om de technische haalbaarheid en impact 

hiervan te onderzoeken.  

Use case A.8: Als een onderhoudsploeg kan ik een zelfreinigende filter inzetten met statusmelding, 

inclusief het tijdelijk stockeren van afval uit filter wat de werking niet hindert, zodat ik minder werk 

heb. 

Score van het technologisch risico: 3 

Het ingeschatte technologische risico voor deze use case is eerder divers. Enkele hoge scores en 

onthoudingen geven onmiddellijk aan dat dergelijke technologie zich niet in het expertisedomein 

bevindt van elke marktspeler. Toch geven enkele marktspelers met een lage score duidelijk aan dat zij 

dit zouden kunnen realiseren. 

Een alternatieve oplossing wordt voorgesteld door een marktspeler, die zich situeert voor de effectieve 

nood aan filtering. Door het toevoegen van een biochemische vloeistof aan het water van de fontein 

kan de hoeveelheid vaste stofdeeltjes in het fonteinwater sterk gereduceerd worden, wat de nood aan 

onderhoud van filters aanzienlijk zou verminderen. Hoewel dit een interessante technologie lijkt, 

beantwoordt dit niet aan de vooropgestelde nood in de voorgelegde use case. 

Use case B.10: Als een onderhoudsploeg kan ik de luchtkwaliteit in de technische ruimte monitoren, 

zodat de veiligheid van de onderhoudsploeg gegarandeerd is. 

Score van het technologisch risico: 8 

De marktspelers zijn eenduidig dat het technologische risico niet schuilt in het visualiseren van 

sensorwaarden of het ontwikkelen van interpretatielogica bovenop deze meetwaarden. Dit 

deelprobleem wordt eerder aanzien als standaard en kan voorzien worden mits de nodige configuratie. 

Er wordt duidelijk aangegeven dat het technologische risico zich bevindt in het voorzien van de juiste 

sensoren. Een diverse groep aan mogelijke sensoren wordt voorgesteld: fijnstofsensoren, 

chloorsensoren, zwavelsensoren, zuurstofsensoren… De marktspelers benadrukken dat er duidelijk 

moet gedefinieerd worden welke exacte sensoren (en specificaties) hierbij verwacht worden. Eenmaal 

deze sensoren geselecteerd zijn, kan het ontsluiten van hun meetwaarden typisch worden 

aangeboden als off-the-shelf functionaliteit. 
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Use case A.12: Als een onderhoudsploeg kan ik een veilige toegang tot de technische ruimte 

garanderen bv. de toestand van het toegangsluik zodat ik dit kan koppelen aan een procedure, bv. 

ventilatie & licht automatisch aanschakelen, alsook dat er gedetecteerd kan worden of het luik nog 

openstaat na onderhoud om de veiligheid van de burger te garanderen. 

Score van het technologisch risico: 3 

Verschillende marktspelers geven aan reeds een gelijkaardige oplossing aan te bieden of gerealiseerd 

te hebben. Door gebruik van contactsensoren kan de opening van het toegangsluik gedetecteerd 

worden, waarbij de nodige controlelogica wordt voorzien voor melding of alarmering (bv. bij 

langdurige opening). Opnieuw wordt aangehaald dat er een verdere scherpstelling nodig is, zodat de 

industriepartner weet wat exact verwacht wordt qua sensortypes, eventuele sloten, 

plaatsingsmodaliteiten (e.g. bij beschermde fonteinen)… Als deze details duidelijk gespecificeerd zijn, 

wordt de uiteindelijke implementatie niet aanzien als technologisch risicovol.  

Use case A.11: Als een onderhoudsploeg kan ik een werkschakelaar in de technische ruimte, bv. in het 

de sturingskast of toegangsluik, hebben zodat ik de fontein kan loskoppelen van externe systemen, 

met behoud van o.a. verlichting en afzuiging, en veilig kan werken. 

Score van het technologisch risico: 5 

Er wordt geen onmiddellijk technologisch risico verwacht bij het voorzien van deze nood, hoewel er 

goed nagedacht dient te worden over de gekozen oplossingswijze. Belangrijk hierbij is het definiëren 

waar de aansturende logica zich bevindt tijdens een lokale interventie. 

Het ontkoppelen van externe systemen impliceert dat er een lokale sturing voorzien moet worden. 

Hierbij wordt duidelijk aangegeven dat een cloud gebaseerd sturingsalgoritme niet op eenzelfde 

manier zal werken als deze lokale sturing (e.g. op een PLC). Er moet dus alternatieve logica voorzien 

worden om over te gaan op lokale sturing wanneer een onderhoudsploeg aangeeft aanwezig te zijn. 

Deze tweeledigheid dient duidelijk gedefinieerd te worden, maar kan op technologisch vlak zeker 

gerealiseerd worden. 

Use case B.6: Als een onderhoudsploeg kan ik de fontein op afstand in "safe mode" zetten, d.w.z. 

elektriciteit af, noodverlichting aan en sturing neutraal, zodat interventies veilig kunnen gebeuren. 

Score van het technologisch risico: 3 

Het belangrijkste aspect van deze use case zit vervat in het terugkoppelen van de activatie van de “safe 

mode”. Het is namelijk uiterst belangrijk dat bv. het uitschakelen van elektriciteit ook correct kan 

worden bevestigd door het systeem, zodat techniekers of onderhoudsploegen geen gevaar lopen 

tijdens hun interventie. Enkele marktspelers geven aan dat dit niet triviaal is, hoewel anderen menen 

ervaring te hebben met dergelijke probleemstellingen (e.g. bij stroomkabines, machine-installaties…). 

Deze marktspelers kunnen deze nood off-the-shelf oplossen, door middel van een bi-directionele 

communicatie op hun lokale gateway waarmee men veilig de nodige sensoren kan uitlezen of 

actuatoren kan aansturen. 

Use case A.14: Als een technieker kan ik omschakelen van automatische naar manuele bediening of 

eenvoudige klok, zodat de fontein altijd minimaal operationeel is. 

Score van het technologisch risico: 3 

Het voorzien van een lokale sturing houdt volgens de meeste marktspelers geen groot risico in, hoewel 

er opnieuw duidelijk gedefinieerd moet worden welk lokaal device deze besturing zal voorzien. De 

marktspelers geven aan dit op verschillende manieren te kunnen realiseren: op een PLC, met een 

gateway, via een apart edge device… 
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Een terechte opmerking wordt gegeven betreffende de sensordata die worden verzameld wanneer 

een technieker aanwezig is, of als de externe connectie wegvalt (bv. in use cases B.6 en A.11). Enerzijds 

moet gegarandeerd worden dat deze “beïnvloede” data niet worden meegenomen in de algemene 

modellen voor analyse en sturing, anderzijds moet niet-verzonden data bijgehouden worden en 

achteraf doorgestuurd worden. Enkele marktspelers geven aan dit te kunnen aanbieden, maar ook dit 

aspect vereist de nodige aandacht. 

Use case A.4: Als een onderhoudsploeg kan ik detecteren dat de fontein overloopt, zodat ik 

waterverlies en schade aan de omgeving kan vermijden (normaal verbruikt een fontein geen water) 

Score van het technologisch risico: 5 

Verschillende manieren en sensoren worden voorgesteld om deze nood in te vullen: 

• Vlotters voor waterniveau 

• Debietsensoren voor aan- en afvoer van water 

• Bewegingssensoren of camera’s om bv. spelende kinderen te detecteren 

• Analyse van meteodata om weersomstandigheden in rekening te brengen (e.g. verdamping) 

• … 

Marktspelers geven aan dat dit voornamelijk neerkomt op het definiëren van de gewenste sensoren. 

Het vervolgens correct combineren van sensorwaarden met de nodige logica vereist maatwerk, maar 

is zeker technologisch realiseerbaar. Toch wordt ook aangehaald dat aspecten zoals de zichtbaarheid 

of bereikbaarheid voor opportuun vandalisme in acht moeten genomen worden. 

Use case A.5: Als een onderhoudsploeg kan ik het waterniveau in de kelder meten en een catastrofale 

fout of excessief water in de kelder detecteren, zodat een automatische shutdown, met name het 

volledig stopzetten van stroom, kan gebeuren om de veiligheid van het personeel in de kelder te 

garanderen - EN doorgekoppeld wordt naar de IoT laag, en een ketting van acties en controles in 

gang kan gezet worden. 

Score van het technologisch risico: 3 

Voor het meten van het waterniveau in de kelder geeft één marktspeler aan een custom ultrasone 

sensor aan te bieden voor dit exacte doel. Deze wordt reeds ingezet om het niveau te monitoren van 

indoor en outdoor waterlopen, en kan ook hier dus ingezet worden. Dit geeft duidelijk aan dat de 

nodige sensoren kunnen voorzien worden, maar dat de concrete vereisten verder gespecifieerd 

moeten worden. 

Wat betreft de procedures in geval van catastrofale fouten of excessief water, geven verschillende 

marktspelers aan hiermee vertrouwd te zijn. In geval van een hoog waterniveau dient de kelder te 

worden beschouwd als een citerne, met de bijhorende procedures van dienst. Het zomaar afschakelen 

van stroomtoevoer vanop afstand wordt echter niet aanzien als de beste oplossing (e.g. voor ventilatie 

en luchtkwaliteit), en kan misschien beter door een technieker lokaal worden geëvalueerd en beslist. 

Deze exacte procedures zullen verder uitgeschreven en gedetailleerd moeten worden. 

Use case A.1: Als een onderhoudsploeg kan ik een abnormaal debiet in de watertoevoer detecteren, 

zoals een afwijking groter dan 10%, zodat het systeem zichzelf automatisch uitzet. 

Score van het technologisch risico: 5 

Gelijkaardig aan de voorgaande use case, wordt opnieuw een specifieke sensor voor het meten van 

het waterdebiet voorgesteld die off-the-shelf kan worden aangeboden door een marktspeler. Dit 

bevestigt opnieuw dat de nodige sensoren kunnen voorzien worden, maar dat de concrete vereisten 
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verder gespecifieerd moeten worden. Daarnaast wordt wel in vraag gesteld of een vaste 

drempelwaarde voldoende zal blijken om dergelijke beslissingen te nemen. Factoren zoals seizoen, 

tijdsverloop, fonteintype… dienen mogelijks in rekening genomen te worden. 

De terechte vraag wordt naar voren geschoven over waar de intelligentie zich best bevindt om 

dergelijke beslissingen te maken. De marktspelers geven aan dat dit typisch best in de cloud gebeurt, 

zodat voldoende computing power beschikbaar is om geavanceerdere data-driven algoritmes los te 

laten op deze probleemstelling. Toch wordt aangegeven dat deze keuze niet triviaal is, gezien ook PLCs 

en gateways steeds intelligenter worden om geavanceerdere lokale sturing mogelijk te maken. Ook de 

sensorselectie kan een invloed hebben op deze keuze (e.g. als deze draadloos geconnecteerd worden 

vs. volledig bedraad). Beide opties zijn technologisch perfect haalbaar, maar er is duidelijk nog wat 

denkwerk vereist. 

Use case B.7: Als een onderhoudsploeg kan ik de fontein in "winterklaar"-modus zetten, dit testen, bv. 

zijn de leidingen leeg en de verwarming aan, en een melding hiervan uitsturen, zodat de fontein 

weldegelijk winterklaar is en op basis van de melding de testen en verdere manuele acties uitgevoerd 

kunnen worden. 

Score van het technologisch risico: 3 

Om deze use case op te lossen stellen de marktspelers zich vooral de vraag hoe er kan gevalideerd 

worden dat de fontein “winterklaar” is, bv. dat leidingen effectief leeg zijn. Enkele marktspelers zien 

hierin een hoger risico omdat ze niet onmiddellijk vertrouwd zijn met dergelijke sensoren. Toch is er 

een marktspeler die aangeeft hierin ervaring te hebben, bv. door het gebruik van ultrasone sensoren 

of het meten van het verbruik van getracete (verwarmde) leidingen om de droogte van de leidingen 

te meten. 

Deze laatste opmerking toont duidelijk het belang aan van detailkennis van de onderliggende 

infrastructuur. Maar op zich is de use case makkelijk op te lossen. 

Use case B.1: Als een systeem kan ik alle sensor- en systeemdata (autonome acties, status e.d.) 

ontsluiten naar een IoT-platform, zodat ik deze verder kan verwerken. 

Score van het technologisch risico: 2 

Verschillende werkwijzen worden voorgesteld door de marktspelers op basis van hun eigen specifieke 

oplossing. De meeste marktspelers kunnen naar gelang hun oplossing een aantal protocollen off-the-

shelf aanbieden om hun data te ontsluiten naar een IoT platform: A I, MQTT… en dit via verschillende 

netwerken: ethernet, Lo a, SigFox, mobiel netwerk… Een kanttekening moet hierbij gemaakt worden 

dat vele marktspelers beschikken over een eigen (of geprefereerd) cloud platform dat de ruwe data 

eerst ontvangt, om deze vervolgens door te spelen in een gestandaardiseerd formaat naar het platform 

van de klant. 

Er wordt duidelijk aangegeven dat de onderliggende datamodellen zeker niet per se volledig standaard 

zijn. Ondanks het feit dat er bepaalde industriestandaards bestaan, zal er altijd enige specifieke 

customisatie moeten gebeuren. Deze modaliteiten zullen nauw afgesproken en gedefinieerd moeten 

worden in samenspraak met de ontvangende partij, in dit geval Digipolis.  
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Use case B.2: Als een systeem kan ik alle actuatoren aansturen & configureren vanuit het IoT-

platform, zodat ik volledige controle heb vanuit de hogere lagen, binnen de veilige limieten van het 

systeem. 

Score van het technologisch risico: 5 

De marktspelers geven duidelijk aan dat dit in sterke mate afhankelijk zal zijn van de gemaakte selectie 

van sensoren en actuatoren. Het technologische risico schuilt eerder in de beschikbaarheid en 

specificatie van sensoren en actuatoren die dit ondersteunen. Enkele marktspelers geven aan dat het 

voorzien van dergelijke sensoren en actuatoren mogelijks een meerkost impliceert, hoewel dit ook 

wordt tegengesproken door een andere partij. 

Qua ondersteuning van deze configureerbare sensoren en actuatoren wordt aangegeven dat dit off-

the-shelf kan worden aangeboden. Echter moet hier opnieuw duidelijk geëvalueerd worden welke 

types sensoren en actuatoren moeten kunnen worden ondersteund, gezien bv. frequentiesturing of 

complexe sturingslogica niet door alle marktspelers zomaar kan worden voorzien. 

Use case E.7: Als een systeem ben ik maximaal interoperabel, dit wil zeggen dat ik makkelijk kan 

communiceren met externe platformen of systemen via standaardprotocollen/datamodellen/..., 

zodat integraties met externe systemen vlot kunnen verlopen zonder per fontein 

implementatiekennis. 

Score van het technologisch risico: 8 

Het is niet vanzelfsprekend om uit te gaan van volledig interoperabele systemen, gezien elke gemaakte 

keuze binnen de verschillende aspecten van de oplossing voor een deel een lock-in impliceert. 

Relevante aspecten voor een interoperabel systeem zijn: 

• Interoperabele sensoren en actuatoren 

• Gestandaardiseerde communicatieprotocollen 

• Verwisselbare of zelfs overdraagbare edge devices (e.g. gateway,  LC…) 

De marktspelers geven aan dat sensoren en actuatoren typisch aangeleverd worden door grote 

internationale leveranciers, en dat deze bijgevolg standaard worden ondersteund door de oplossingen 

van elke marktspeler. Op dit vlak wordt er dus niet direct een risico verwacht voor interoperabiliteit 

van het systeem. 

Zoals reeds werd aangehaald tijdens de bespreking van use case B.1, zullen duidelijke afspraken, 

specificaties en definities moeten vastgelegd worden voor een gestandaardiseerde communicatie. Dit 

geldt niet enkel voor de gebruikte protocollen, maar ook voor de onderliggende datamodellen. Er 

wordt aangegeven dat dit nooit volledig standaard zal zijn en dus altijd enige specifieke customisatie 

zal vereisen van een nieuwe leverancier. 

De meeste marktspelers geven bijgevolg aan dat hun specifieke edge device zoals een voorziene 

gateway of PLC-oplossing wel degelijk kan vervangen worden door een gelijkaardige oplossing van een 

andere leverancier, met behoud van de bestaande randapparatuur. Echter het grootste 

technologische risico qua interoperabiliteit zit verscholen in het hergebruik (of overdragen) van deze 

specifieke edge devices. Marktspelers gebruiken typisch een eigen uitwerking van deze edge devices, 

al dan niet met een eigen achterliggend platform. Het is vanzelfsprekend dat dit niet zomaar kan 

overgenomen worden door een andere leverancier. 
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Hoewel duidelijk wordt dat elke gemaakte keuze onvermijdbaar zorgt voor een gedeeltelijke lock-in, 

geven de marktspelers aan dat het uiterst belangrijk is om de juiste specificaties en vereisten qua 

standaardisering eenduidig op voorhand te definiëren. Mits duidelijke afspraken kunnen de 

marktspelers gestandaardiseerd tewerk gaan, uiteraard waar dat mogelijk is. 

Use case E.8-1: Als een beheerder kan ik modulair elementen (sensoren & acuatoren) uit het platform 

*laten* toevoegen of verwijderen met minimale impact voor het gehele platform zodat toekomstige 

veranderingen aan het systeem snel en met beperkte financiële impact kunnen gebeuren. 

Score van het technologisch risico: 5 

De bespreking van deze use case werd samengenomen met de onderstaande use case. 

Use case E.8-2: Als een beheerder kan ik modulair elementen (sensoren & acuatoren) uit het platform 

*zelf* toevoegen of verwijderen met minimale impact voor het gehele platform. 

Score van het technologisch risico: 5 

Marktspelers geven aan dat het modulair toevoegen van sensoren of actuatoren op zich wel mogelijk 

is, mits de te ondersteunen aanpassingen op voorhand gekend zijn. De marktspelers bieden dit 

momenteel niet off-the-shelf aan, maar kunnen wel vooraf voorzien dat bepaalde elementen modulair 

kunnen worden toegevoegd. Hierbij moeten de fysieke beperkingen in rekening gehouden worden: 

het maximale aantal aansluitingen, de eventuele toevoeging van extra ingangskaarten… Zolang dit op 

voorhand uitgedacht en gespecifieerd wordt, kunnen de marktspelers deze nood accommoderen. 

Wat betreft het laten toevoegen van deze modulaire elementen door externe techniekers of 

onderhoudspersoneel, wordt duidelijk gesteld dat dit de nodige training zal vereisen. Qua 

trainingsduur verwachten de marktspelers iets in een grootteorde van enkele dagen. 

Use case E.9: Als een beheerder kan ik de kosten in hogere lagen van het platform die resulteren uit 

aanpassingen/uitbreidingen uit het systeem verhalen op de leverancier van het systeem. (i.e. als 

garantie voor use case E.7 en E.8) 

Score van het technologisch risico: 13 

Er zijn duidelijk twee stromingen binnen de marktspelers, enerzijds marktspelers die volledig akkoord 

gaan met de stelling, anderzijds marktspelers die het begrip van “oneindige” garantie te breed vinden. 

Er wordt aangehaald door een aantal marktspelers dat men steeds werkt vanuit wederzijds 

vertrouwen en binnen de overeengekomen afspraken. Bijgevolg levert de leverancier ook op wat van 

hem verwacht wordt. Vanuit deze veronderstelling is er geen nood aan een dergelijke strikte garantie.  

Anderzijds geven enkele marktspelers aan dat, mits deze afspraken formeel gedefinieerd zijn, er in 

principe geen probleem is dat er garantievoorwaarden bestaan. De marktspeler zal immers toch reeds 

de verantwoordelijkheid nemen dat zijn geleverde oplossing werkt zoals gevraagd. 

Ondanks de initiële tegenstrijdige score aligneren deze opinies sterk, namelijk dat er concrete 

afspraken gemaakt moeten worden over wat exact wordt verwacht en dus binnen de garantie valt. 

Daarnaast wordt ook duidelijk aangegeven dat de meeste marktspelers enkel kunnen instaan voor hun 

eigen oplossing, en niet voor die van derde partijen. 



Slimme Fonteinen 

06/05/2021 EWI – PIO – 2021 47 
 

Use case E.10: Als een beheerder kan ik het systeem -as-a-Service afnemen met volledige operationele 

garantie en boeteclausules als deze niet gehaald worden. 

Score van het technologisch risico: 8 

Deze use case ligt sterk in lijn met de voorgaande, namelijk dat er een duidelijke afspraak en afbakening 

gemaakt moet worden van de operationele garantie. Gezien het grote aantal stakeholders en partijen 

in dit project, zijn marktspelers vaak enkel bereid om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor het 

gedeelte van de oplossing dat zij mogen leveren. 

Desalniettemin geven enkele marktspelers aan dat ze bereid zijn om verantwoordelijkheid op te 

nemen voor het hele systeem, mits ze de onderliggende keten in handen hebben. Dit houdt onder 

andere ook in dat zij te allen tijde op de hoogte moeten gehouden worden van zaken zoals de 

toevoegingen van modulaire sensoren. 

Er wordt aangehaald dat een dergelijke operationele garantie ook bepaalde SLA’s met zich meebrengt, 

die ook een meerkost kunnen inhouden naar gelang de verwachte service levels. Wat betreft 

boeteclausules begrijpt het merendeel van de partijen dat dit noodzakelijk kan zijn, eerder als “stok 

achter de deur”. Toch zijn de marktspelers ervan overtuigd dat door het opbouwen van een goede 

relatie met hun klant, deze nooit ingeroepen zullen moeten worden. 

8.1.2 Deel 2 

In dit tweede deel van de marktconsultatie wordt de pilootarchitectuur uit sectie 7.  “De 

pilootarchitectuur” aan de marktspelers geïntroduceerd. Een aantal verschillen worden duidelijk 

wanneer de voorgestelde oplossingen van de marktspelers dienen te passen binnen deze 

vooropgestelde architectuur. 

Use case X.1: BINNEN DE REFERENTIEARCHITECTUUR: Als een systeem kan ik alle sensor- en 

systeemdata (autonome acties, status e.d.) ontsluiten naar het Digipolis platform, zodat ik deze 

verder kan verwerken. 

Score van het technologisch risico: 8 

De marktspelers geven aan dat het ontsluiten van sensor- en systeemdata vanuit hun oplossing naar 

het Digipolis platform op zichzelf geen groot technologisch risico inhoudt. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met het feit dat de meeste marktspelers nog steeds verwachten hun eigen 

cloudplatform als “doorgeefluik” te plaatsen tussen de slimme fontein en het Digipolis platform. De 

opdracht wordt echter moeilijker als men – naast het ontsluiten van data – ook de configuratie van 

sensoren en het managen van hardware via het Digipolis platform wil voorzien. Verschillende 

marktspelers geven duidelijk aan dat ze verwachten om hiervoor toch eerder hun eigen interface te 

gebruiken. 

De vooropgestelde keuze voor het communicatieprotocol OPC-UA wordt door de meeste marktspelers 

aanzien als technologisch haalbaar. Gelijkaardig aan de discussie bij use case E7, wordt de vraag gesteld 

in welke mate deze OPC-UA-communicatie gestandaardiseerd verloopt. De marktspelers geven hierbij 

aan dat er veelal standaard dataformaten gebruikt worden, hoewel er opnieuw bepaalde zaken 

gecustomiseerd zullen moeten worden. Hierbij wordt het vooral belangrijk om de gewenste 

specificaties op voorhand duidelijk te definiëren om interoperabiliteit te garanderen. 

Een aantal andere aspecten worden aangehaald die het verwachte technologische risico verhogen 

voor de marktspelers. Marktspelers die een volledige end-to-end totaaloplossing leveren, geven 
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onmiddellijk aan dat het moeilijker wordt voor hen om zich aan te passen aan de vooropgestelde 

architectuur van Digipolis. Daarnaast wordt ook het geven van een bepaald commitment of garantie 

moeilijker als een aanzienlijk deel van de keten niet meer in handen is van de marktspeler.  

Use case X.2: BINNEN DE REFERENTIEARCHITECTUUR: Als een systeem kan ik alle actuatoren 

aansturen & configureren vanuit het Digipolis-platform, zodat ik volledige controle heb vanuit de 

hogere lagen, binnen de veilige limieten van het systeem. 

Score van het technologisch risico: 13 

Bij de voorgaande use case werd reeds aangehaald dat er een groter technologisch risico verwacht 

wordt voor het aansturen en configureren van sensoren en actuatoren vanuit het Digipolis platform. 

Marktspelers geven aan dat dit technisch haalbaar is via het OPCUA-communicatieprotocol, maar 

kunnen dergelijke functionaliteit niet zomaar off-the-shelf aanbieden. Een aanzienlijke extra effort 

wordt verwacht om een dergelijke maatoplossing te voorzien. 

Use case X.9: BINNEN DE REFERENTIEARCHITECTUUR: Als een beheerder kan ik de kosten in hogere 

lagen van het platform die resulteren uit aanpassingen/uitbreidingen uit het systeem verhalen op de 

leverancier van het systeem. (i.e. als garantie voor een goede systeem architectuur use case E.7 en 

E.8) 

Score van het technologisch risico: 20 

In lijn met de voorgaande use cases wordt aangegeven dat het geven van commitment of garantie een 

stuk moeilijker wordt wanneer een groot deel van de keten reeds gedefinieerd wordt door derden. 

Opnieuw wordt het belang van duidelijke afspraken benadrukt, hoewel de marktspelers zich afvragen 

of ze zelf garanties kunnen geven wanneer er gewerkt wordt met een cloudplatform dat niet van hen 

is en nog relatief onbeproefd is.  

Use case X.10: BINNEN DE REFERENTIEARCHITECTUUR: Als een beheerder kan ik het systeem -as-

a-Service afnemen met volledige operationele garantie en boeteclausules als deze niet gehaald 

worden. 

Score van het technologisch risico: 20 

De marktspelers zijn eenduidig dat ze bereid zijn om garanties te geven op hun gedeelte van de keten, 

maar niet breder gezien de beperkte controle over het geheel. Dit ligt sterk in lijn met de discussie 

rond de voorgaande use case. 

8.2 Bijkomende open discussie 

Naast de bespreking van de specifieke use cases, wordt de mogelijkheid voorzien om enkele andere 

onderwerpen naar voren te brengen die mogelijks nog niet aan bod kwamen. Een aantal aspecten 

werden aangebracht vanuit de markt, maar ook vanuit de vragende partij AG Vespa. 

8.2.1 Schaalbaarheid van de oplossing 

Naast de pure functionaliteit, is het van belang om ook te polsen naar de schaalbaarheid van de 

voorgestelde oplossingen op vlak van implementatie, kost… De bevraagde marktspelers die een 

dergelijke oplossing aanbieden, geven allen aan dat deze ook goed schaalbaar is. Dit betreft de 

schaalbaarheid van de geïnstalleerde sensoren en actuatoren (door gebruik van producten van grote 

leveranciers), het connecteren van de oplossing over verschillende communicatiekanalen naar gelang 

beschikbaarheid (Lo a, SigFox, ethernet, mobiel internet…), de herbruikbaarheid van de 

geïmplementeerde sturingslogica, het gebruik van eenzelfde dataplatform… Enkele marktspelers 
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geven aan dat het schaalbaar hergebruik van hun systemen reeds wordt toegepast in andere 

projecten. 

8.2.2 Uitbreidbaarheid naar breder opzet van AG Vespa 

Gezien het bredere werkingsdomein van AG Vespa, wordt de vraag gesteld of de voorgestelde 

systemen in de toekomst zouden kunnen uitgebreid worden naar andere doeleinden zoals het beheer 

van gebouwen. De marktspelers geven duidelijk aan dat dit mogelijk is met hun bestaande oplossingen, 

hoewel de vooropgestelde pilootarchitectuur volgens hen mogelijks onnodige complexiteit 

introduceert.  

Enerzijds wordt aangegeven dat het standaardiseren van de aanpak binnen alle aspecten van de 

oplossing mogelijks niet de beste werkwijze is. Daarnaast stellen de marktspelers voor om toch hun 

alternatieve oplossingen te analyseren en in overweging te nemen, gezien ze ervan overtuigd zijn dat 

hun systeemarchitectuur bepaalde problemen beter (goedkoper, makkelijker, …) kan oplossen dan de 

referentie architectuur. 

8.3 Inzichten uit en opmerkingen bij de marktconsultatie 

Het was zeer duidelijk dat het enthousiasme van de deelnemers tijdens het tweede deel van de 

marktconsultatie minder was dan tijdens het eerste deel. Om de discussie toch nog verder te kunnen 

afronden moesten use cases samengenomen worden en in hun geheel gescoord worden. 

 Desalniettemin kan men een duidelijk verschil zien in de scoring: identiek dezelfde use cases, die 

zonder de randvoorwaarde van de bestaande systeemarchitectuur werden gescoord tussen 1 en 8, 

werden in het tweede deel gescoord met waardes tussen 8 en 20.  

 

Het introduceren van de referentie architectuur veroorzaakt significante obstakels voor de 

marktspelers. Deze zijn zeker oplosbaar, de marktspelers geven echter duidelijk aan dat de referentie 

architectuur niet naadloos aansluit bij hun architectuur. Hier moet wel opgemerkt worden dat het 

actieve deelnemersveld eerder een IoT-insteek had, en de traditionele fonteinautomatisatie spelers 

wel aanwezig waren in de sessie maar niet altijd actief mee scoorden. Deelnemers uit de algemene 

proces automatisatie waren helemaal niet aanwezig. 
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Met andere woorden, het grootste obstakel zijn niet individuele use cases, maar wel de 

systeemarchitectuur van de verschillende oplossingen en hoe deze aansluit bij de keuzes van de 

initiatiefnemers vervat in de referentiearchitectuur.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de marktconsultatie is duidelijk gebleken dat de marktspelers allemaal, met vrij laag technologisch 

risico aan de noden vervat in de use cases van slimme fonteinen kunnen beantwoorden. Zelfs als men 

enig optimisme van de marktspelers in acht zou nemen werd er nooit aangegeven dat een use case 

niet oplosbaar zou zijn, in tegendeel zelfs. 

Wel zijn er randvoorwaarden die dit makkelijker of moeilijker kunnen maken: 

• Op voorhand duidelijk specifiëren welke sensoren en actuatoren men verwacht in de 

fonteinen. Het spreekt voor zich dat dit het bemeten van infrastructuur in de fontein 

vergemakkelijkt, bijvoorbeeld aantal en type ingangskaarten kan dan worden vastgelegd. De 

blauwdruk van de slimme fontein (zie 7.4.2) biedt hier een referentie. Echter dit is een 

synthetische blauwdruk, niet elke sensor & actuator is relevant in elke fontein, bovendien is 

de uitrusting een dynamisch gegeven. Flexibele oplossingen zonder harde beperkingen 

hebben de voorkeur.  

• Op voorhand duidelijk specifiëren welk gedrag men verwacht, zeker in combinatie met externe 

sturing en lokale veiligheid. Dit is een randvoorwaarde rond domeinkennis. De marktspelers 

kunnen het gedrag implementeren, het is minder duidelijk welke marktspelers de ervaring en 

kennis hebben binnen het domein van fonteinen. Of AG Vespa deze kennis rol kan invullen. 

• Op voorhand duidelijk specifiëren, in detail, wat de protocollen en datamodellen zullen zijn 

om de uitwisseling tussen de lagen te garanderen en verschillende leveranciers op elkaars 

systemen te laten inkoppelen. Dit ligt moeilijker en wordt een uitgebreide oefening systeem 

oefening, met mogelijks impact naar de systeemarchitectuur zelf, waar men terecht de vraag 

stelt of dit voor alle types fonteinen, en mogelijks gebouwen, een zinvolle aanpak is. 

Dit laatste punt blijkt het moeilijkste onderdeel van het project slimme fonteinen: Moet men, kan men, 

één architectuur vooropstellen. Een hybride architectuur lijkt hier interessanter. In de praktijk is er 

reeds gekozen voor een hybride architectuur doordat de videocamera’s een afzonderlijk pad volgen 

van de rest van de fontein, en toch samenkomen op het ACPaaS.  

Een gelijkaardige redenering kan men volgen voor bv. een ‘domme’ vijverfontein die men slim wil 

maken met een sensor. Of voor een volledig gebouw al dan niet met een eigen automatisatie systeem.  

Het is dan ook aanbevolen om een hybride architectuur grondig te overwegen. Een keuze voor een 

hybride architectuur zou meer marktspelers toe laten om oplossingen aan te bieden, en tegelijkertijd 

flexibeler zijn.  

Dit is een keuze voor de initiatiefnemers die bovendien buiten de scope van dit voortraject valt. 
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10 Appendix A – Overzicht vignettes fonteintypes 

10.1 Beukenlaan Dansende Vrouwen 

 

10.2 Spillemanstraat 
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10.3 Mechelsesteenweg Peter Benoit 

 

10.4 Kristus Koningplein 
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11 Appendix B – Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Slimme 

Fonteinen’ worden hierbij de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen opgelijst. Gezien de 

verscheiden achtergrond en insteek van de deelnemers, wordt in de tabel aangegeven of zij actief 

deelnamen aan de discussies of enkel als toeschouwer aanwezig waren.  

Addestino Innovation Management Moderator 

AG Vespa Organisator 

AquaBouw BV Toeschouwer 

Aquafontal Deelnemer 

ARCsom bv Deelnemer 

Automatic Spraying Systems Toeschouwer 

Bagaar Deelnemer 

Blitha Toeschouwer 

Calculus Deelnemer 

Control & Protection NV Toeschouwer 

CPA nv Deelnemer 

Crodeon Technologies BV Deelnemer 

Cronos Public Services Toeschouwer 

Datylon Toeschouwer 

Digipolis Organisator 

DXC Technology Toeschouwer 

EAUIO beheer bvba Toeschouwer 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (PIO) Organisator 

Eye on Data Toeschouwer 

FrontForce Deelnemer 

GDP Biotech SPRL Deelnemer 

Gemeente Roosendaal Toeschouwer 

Inetum-Realdolmen Toeschouwer 

Jonathan Sercu Deelnemer 

Quicksand BV Deelnemer 

SBR Toeschouwer 

Sentigrate Toeschouwer 

Studio De Wilde bv Toeschouwer 

Sumi nv Toeschouwer 

Technolec Toeschouwer 

TEN Agency Toeschouwer 

Voxdale Toeschouwer 

 


