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Kerngetallen Uitrol. 
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Feedback van pilootklanten was positief.
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Innovatief.
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Van digitale meter

Digitale watermeter 
Type 1 1 x dag dagmeterstand

Alarmen

MBus
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Van digitale meter

Digitale watermeter 
Type 1 1 x dag dagmeterstand

Alarmen

Digitale watermeter
Type 2

1 x dag uurmeterstanden
Alarmen
Openen/sluiten kraan

MBus
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Van digitale meter naar
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MBus

Van digitale meter naar klantenportaal.

1 x dag uurmeterstanden
Alarmen
Openen/sluiten kraan
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Van digitale meter naar klantenportaal.

1 x dag uurmeterstanden
Alarmen
Openen/sluiten kraan
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Klantenportaal

Data met tijdsinterval van 

min 1 dag (niet real time);



Waarin verschilt een digitale van een analoge watermeter?

Digitale 

watermeter
Vanop afstand 

bestuurde kraan



Waarin verschilt een digitale van een analoge watermeter?

Type 2 meter

-daggevens
-uurgegevens
-afsluiten op afstand
-aansluiten op afstand
-debietsbegrenzing



Waarin verschilt een digitale van een analoge watermeter?

Voordelen digitale debietsbegrzneing;

• Correct regelbaar op een bepaald debiet
• Op afstand instelbaar
• Snel weer openen

Waterlink ziet de debietsbegrenzing als een 
instrument om afsluiten te voorkomen en om de klant 
te helpen met het budgetbheer.  



Data relevant voor de klant en data nodig voor een goed 
beheer door de exploitant.

WL Meter Data Klant



 

Data relevant voor de klant en data nodig voor een goed 
beheer door de exploitant.

WL

• Geaggregeerde 
verbruiken

• Dag verbruiken 
• Terugvloei
• Fraude
• ……….

Meter Data
&

Kraan 
functionaliteit

en

Klant 
residentieel

• Verbruiken per dag,
per uur, per maand

• Lek
• Breuk
• ………

Klant groot 
verbruikers

• MDM toegang
• …….



Meterdata: alarmen & meldingen , een nieuwe uitdaging



Nieuwe data nieuwe processen. 

GIS koppeling

Terugstroom detectie



Nieuwe data nieuwe processen.

Lekdetectie: vb falen vulinstallatie zwembad resulteert in 60m³ per dag gedurende een maand



NRW terugdringen via correcte massabalans per zone 
(AquaAdvanced).



COMMUNICATIE NAAR DE BURGER.



Persbericht

Website water-link

Social 

media, 

bannering

Kledij installateur
Bestickering bestelwagen

Brief voor 

afspraak

Infopakket bij 

installatie

Communicatie

doelgroepen & 

district

WL gebruikt verschillende kanalen
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COMMUNICATIE NAAR DE BURGER.
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Voordelen

4-6-2020 25

Veiligheid 
Covid-19



Onderdeel van een technologische 
evolutie.
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