
 

LoRaWAN - monitoring van rioolconstructies 
 
Fluvius is al enkele jaren bezig met de mogelijkheden van LoRaWAN te onderzoeken. LoRaWAN is een 
telecommunicatienetwerk geschikt voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen en zou dus 
ook gebruikt kunnen worden voor de monitoring en sturing van het rioolstelsel.  
 
Verschillende plaatsen in het rioleringsnetwerk worden op vandaag nog niet gemonitord, waaronder 
overstorten. Als een overstort niet gemonitord wordt, dan kan er ongewenst vuil water in de vrije 
waterlopen terechtkomen, met vervuiling en geurhinder tot gevolg. Daarnaast zijn er ook nog andere 
rioolconstructies, zoals bufferbekkens, die nog niet gemonitord worden. Hier kan LoRaWAN een 
mogelijke oplossing bieden.  
 
Intussen werden reeds een aantal proefprojecten uitgevoerd. Hiervoor werden in eerste instantie 
geschikte rioolconstructies gezocht waar LoRaWAN nodes geïnstalleerd kunnen worden. Voor deze 
proefprojecten dienden de locaties over een goede communicatie met het LoRaWAN netwerk te 
beschikken en dienden interessante data te kunnen genereren. Interessante data komen voor 
wanneer er veel schommelingen zijn in het waterniveau, dit om het systeem tijdens deze fase te 
kunnen testen.   
 
Deze sensordata van de proefprojecten werden verwerkt met het cloudplatform van Amazon en 
werden uiteindelijk weergegeven op een dashboard gemaakt met Grafana. Internet of Things en 
cloudplatformen gaan hand in hand doordat de data die afkomstig is van de sensoren verwerkt en 
gevisualiseerd moet worden. Veel LoRaWAN netwerkservers bieden integraties aan die de koppeling 
met de bekende cloudplatformen vergemakkelijken. Zo biedt The Things Network standaard een 
manier aan om de data door te sluizen naar Amazon Web Services. 
 
Amazon Web Services of kortweg AWS is een van de eerste en tevens ook de grootste aanbieder van 
cloud-diensten. AWS is in 2006 gestart met de populaire dienst Elastic Compute Cloud (EC2), een dienst 
die vandaag de dag nog altijd veel gebruikt wordt. De mogelijkheden van AWS zijn enorm uitgebreid, 
op het moment van schrijven biedt AWS meer dan honderd diensten aan, gaande van servercapaciteit 
tot satellietverbindingen.    
 
In AWS werden vier verschillende toepassingen ontwikkeld. De eerste toepassing is een backend voor 
het Grafana dashboard. Daarnaast is er onderzocht hoe meteorologische data, zoals een 
regenvoorspelling, geïntegreerd kan worden in dit project. Wanneer regen voorspeld wordt, is het 
belangrijk om de actuele waterhoogtes nauwkeurig te monitoren. Als laatste is er een toepassing 
ontwikkeld die dagelijks een geautomatiseerde mail verstuurt met daarin de status van de 
gemonitorde locaties.  
Als dit monitoringssysteem op punt wordt gesteld, kan het zeker en vast een meerwaarde bieden voor 
de dienst riolering. Er zijn nog enkele aandachtspunten zoals nauwkeurigheid van de metingen en de 
communicatie via LoRaWAN van en naar de nodes. De installatie van de nodes met de bijbehorende 
sensoren moet ook beter uitgedacht worden, zodat zij een permanentere plaats krijgen in de 
rioolconstructie. 
 
Een vervolg op deze proefprojecten kan het verder onderzoek zijn van de mogelijkheden van machine 
learning. De verzamelde meetwaarden kunnen gebruikt worden om modellen te ontwikkelen die 
mogelijke problemen voorspellen in de toekomst. Ook hier kan AWS een oplossing bieden, er zijn 
diensten beschikbaar op het cloudplatform die voor machine learning gebruikt worden. LoRaWAN is 
ook niet de enige technologie die geschikt is voor deze toepassing, andere technologieën zoals NB-IoT, 



vertonen veel potentieel. Als innovatief bedrijf is het noodzakelijk om ook andere mogelijke 
denkrichtingen te onderzoeken.  
 
  
 
 
 


