
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. 

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

zodat de veiligheid van de onderhoudsploeg gegarandeerd is. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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) 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

Use case A.6: Als een fonteinbeheerder kan ik de effectieve 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 sensoren en verbinding actief blijven om ijsplekken in de 

omgeving te voorkomen 

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. 

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. 

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. 

(SYSTEEM) 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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) 

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. 

(BREAK) 

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. 

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. 

Use case X.7: BINNEN DE REFERENTIEARCHITECTUUR: 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. 

Use case X.8-1: BINNEN DE REFERENTIEARCHITECTUUR: 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. 



Use case X.8-2: BINNEN DE REFERENTIEARCHITECTUUR: Als een beheerder kan ik modulair 

elementen (sensoren&acuatoren) uit het platform *zelf* toevoegen of verwijderen met minimale 
impact voor het gehele platform. 

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) 

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. 

(EXTRAS) 

Use case A.15-1: Als een technieker kan ik bv. de jaarklok programmeren van op kantoor zodat ik 

daarvoor niet naar de fontein zelf moet 

Use case A.15-2: Als een technieker kan ik bv. de jaarklok programmeren voorbereid op kantoor bv. 

via een USB-stick fysiek in te pluggen op de jaarklok, zodat ik dit niet manueel op de klok zelf moet 
ingeven als de slimme fontein niet meer bereikbaar is. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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

systeem zichzelf tijdig uitschakelt bij bv. vijverfonteinen. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Use case D.3: Als een onderhoudsploeg kan ik kalkafzetting voorspellen, zodat het monument in 
stand gehouden blijft en ik onderhoud kan inplannen. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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. 

Use case B.5: Als een onderhoudsploeg kan ik een abnormaal debiet detecteren in de *waterafvoer* 
- andere oorzaken dan watertoevoer - 

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. 

Use case B.11: Als een beheerder kan ik het elektricitieitsverbruik meten van de fontein, zodat ik het 
kan doorrekenen naar de klanten. 


