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Wat: platform dat real time assets monitort en aanstuurt op 
basis van sensordata en machine learning

Toepassingen: 
1. Predictive maintenance: planning van onderhoud en vervanging van 

assets op basis van risico voorspelling 
2. Predictive maintenance: real time anomaly detection voor 

(vroegtijdige) en geautomatiseerde waarschuwing bij acute 
problemen

3. Operational excellence: optimalisatie aansturing van assets op basis 
van voorspelde ontwikkelingen en verwachte effectiviteit interventies

Ynformed Digital Twin platform 



HYDRO TWIN



Waterbeheer

Data science

Hydrologie

Hydrotwin: succesvol door verbinding 
van 3 expertises
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In tegenstelling tot theoretische modellen, kunnen we door toepassing van data science
leren van hetgeen écht gebeurd is en relaties leggen tussen veel meer variabelen.



RIVIERWATER-
STANDEN

(GROND)WATER-
STANDEN

BODEMVOCHT 
SATELLIET

METEODATA

WATERSCHAPSDATA

I PEIL
BEHEER

HydroTwin integreert alle beschikbare datastromen die relevant zijn voor het 
functioneren van het watersysteem.

challenge solution demo               the making of               moonshot
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HydroTwin 1.0 bestaat uit twee functionaliteiten:

challenge               solution demo               the making of               moonshot

DAGELIJKS PEILBEHEER 

- Inzicht in knelpunten in watersysteem
- Gericht en preventief onderhoud op 

basis van early warnings
- Effectieve communicatie en 

samenwerking met stakeholders op 
basis van feiten

1 VOORSPELLEN WATEROVERLAST2



HydroTwin 1.0 bestaat uit twee functionaliteiten:

challenge               solution demo               the making of               moonshot

DAGELIJKS PEILBEHEER 1 VOORSPELLEN WATEROVERLAST

- Inzicht in wateroverlastrisico’s 
- Advies over mogelijke maatregelen bij 

dreigende neerslagsituaties, zoals 
water in- of uitlaten (decision support)
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Anomaly detection: 
- voorspellen verwacht verhang en signaleren ‘outliers’ 

(ongebruikelijke situaties). 
- Een verhang van 8 cm per kilometer na regen is niet 

vreemd, maar na droogte wel. Dat kan duiden op 
knelpunt in het watersysteem. 

Verstopte duiker

Begroeiing met 
waterplantenBagger
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1. Anomaly
detection voor 
dagelijks 
peilbeheer
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• Classificeren van calamiteiten

• Doorontwikkelen op basis van inhoudelijke feedback
• Iteratief proces

• Met opgedane kennis bij andere waterschappen aan
de slag

Volgende stappen



HYDRO TWIN

Dit is pas het begin. Het is onze droom om samen met de 
waterschappen HydroTwin door te ontwikkelen tot een digitale 

replica van het watersysteem. Eén die alle beschikbare relevante 
datastromen integreert en daarop state-of-the-art data science

technieken toepast.

challenge solution               demo               the making of               moonshot


