
 

+++ Deze thesis heeft een vrij sterk algorithmisch luik. Bijgevolg is dit onderwerp 
uitermate geschikt voor studenten met een interesse in het geavanceerd, 
praktijkgericht gebruik van programmeeromgevingen zoals Matlab of R; met als doel 

Situering 
Om over realtime informatie te beschikken over de fysico-chemische samenstelling van 
rivieren wordt een uitgebreid netwerk van in-situ sensoren gebruikt (Internet of Things/
Water). De sensoren gekoppeld aan dit netwerk zijn in staat om variabelen zoals pH, 
zuurstofgehalte en conductiviteit op te meten. Er zijn echter andere variabelen, gekoppeld 
aan de nutriënten- (zoals fosfaatconcentratie) en zuurstofhuishouding (zoals CZV, BZV), 
die niet of moeilijk te bemeten zijn zonder gebruik te maken van labo-analyses. Dit is sub-
optimaal om calamiteiten in de rivier (bv. een overstort) doorheen de tijd op te volgen. In 
deze thesis zullen we machine learning gebruiken om BZV, CZV, nitraatgehalte en 
fosfaatgehalte in waterlopen te voorspellen op basis van fysico-chemische data. 

Doel van de thesis 

We zullen machine learning technieken gebruiken om BZV, CZV, nitraatgehalte en 
fosfaatgehalte in waterlopen te voorspellen op basis van fysico-chemische data. In eerste 
instantie zullen we hiervoor traditionele regressiemethoden gebruiken. In een later stadium 
zullen we ook bekken-specifieke kenmerken en tijds- en ruimteaspecten meenemen om een 
accurater model te bekomen. 
Een databank met metingen over Europa is beschikbaar om het model mee op te bouwen. 
Voor deze thesis is geen voorkennis vereist, doch een enthousiasme om met data om te 
gaan, interesse in programmeren en een drive om een concrete toepassing uit te werken 
worden op prijs gesteld. 
  
Deze thesis verloopt in samenwerking met Fluves (http://fluves.com/). Fluves is een start-
up die inzet op het ontwikkelen van innovatieve meetsystemen voor adaptief beheer in 
mariene en zoetwatermilieus. Fluves werkt in opdracht voor de overheid (o.a. VMM) en 
industrie.  
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