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Blue Deal gaat de strijd met droogte aan
1. Openbare besturen geven goede voorbeeld 

en zorgen voor gepaste regelgeving

2. Circulair watergebruik als regel

3. Landbouw en natuur als deel van de 

oplossing

4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren 

om te ontharden

5. Verhogen van de bevoorradingszekerheid

6. Samen investeren in innovatie om ons 

watersysteem slimmer, robuuster en 

duurzamer te maken
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Aquafin

323 wastewater

treatment plants

5,5 mio
PE

1893 pumping 
stations & buffer basins

6.618 km
sewers
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Waterstromen…

820
Effluent

mio m3

/jaar
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VOORBEELDEN
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1) Drinkwaterproductie uit effluent

Operationele synergie tussen RWZI en DWI

• Stabiliteit en/of optimalisatie effluentkwaliteit en -
debiet

• Retourstromen (?)

• Integrale optimalisatie (energetisch en operationeel)

Partnerships aangaan
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Proefproject Farys + Aquafin

Waterrobuustheid verhogen

- Maximaal hergebruik op 
gebouwen/bedrijverterrein (Capture)

- Opwaardering effluent tot drinkwater: 
koppeling met transportnet en/of ASR
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B-Watersmart: De Watergroep + Aquafin

Kwaliteit waterinname WPC De 
Blankaart 

Huidige behandelingstrein uitbreiden: 
omgekeerde osmose

 Effluent als alternatieve / bijkomende 
waterbron?

 Piloottesten in B-WaterSmart: 
container met UF-RO-AOP
(+/- 2 à 3 m3/h)
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2. Effluent voor industrie

• Citrique : producent van citroenzuur

• Waterbronnen voor proceswater: grondwater, Gete-water en RWZI-effluent (Tienen)

• Druk op GW en OW door toenemende waterschaarste

• RWZI-effluent als koelwater: 0,5 – 1,0 mio m3/jaar
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3. Effluent voor land- en tuinbouw

Van noodafnames 
naar structurele 
oplossingen
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Proefprojecten met verschillende stakeholders

Awair
Pilootinstallatie met 
zandfilter - GAC – H202

Effluentlevering aan 3 
tuinbouwclusters

PSKW – Aquafin – Vlakwa – POM 
Antwerpen
Groentenhf, M vd Bossche, Eco-
Doc, Pijl LV, Stannuco, Belorta

Kinrooi
Subirrigatie met effluent

Impact op grondwaterpeil –
waterkwaliteit - omgeving 

Effluentlevering aan 
omliggende akkerbouw en 
graslanden

VUB – bodemkundige dienst -
Aquafin

Partners for Water
Gebruik van effluent in een 
(gesloten) watercircuit in 
tuinbouw (serre)

Pilootinstallatie met 
zandfilter – UF – AC - ontzilting 
(– H202)

PSKW – Vito – Imec - Waterfuture
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EU-verordening Water-ReUse

 Minimum vereisten voor 

waterkwaliteit en monitoring

 Verplichte risico analyse

Garanderen dat hergebruikt 

effluent voldoende veilig is voor 

mens en dier

Uiterlijke implentatiedatum: 

maart 2023 
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EU-verordening Water-ReUse: nabehandeling nodig!



17

disc filter + UV + nachlorering, tot 70 m³/h

september 2019 – september 2021

Kost desinfectie voor verschillende kwaliteitsklasses?

Concurrentieel met alternatieve waterbronnen?

Momentane desinfectie of opslag van gedesinfecteerd water?

Disc filter nodig? Nachlorering nodig?

installatie

timing

onderzoeks-
vragen

EU-verordening Water-ReUse: nabehandeling nodig!
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Aangepaste business modellen en partnerships!
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4. Hemelwater voor landbouw

Case Mechelen (B-Water Smart)

 Afstromend water van daken en straten 

 Bufferbekken + slimme sturing

 Natuurlijke zuivering 
(+verdere behandeling?) 
5 à 10 m3/h

Stad Mechelen 
Proefstation St-Katelijne-Waver
Aquafin
Vito
KWR
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5. Hemelwater voor recreatie

Case Wetteren

 Afkoppelingsproject in Olmenlaan – Zuidlaan

 Regenwater wordt gebruikt voor recreatie in 
waterspeeltuin

 Kwaliteitsvereisten?

 Toepassing van Urban 
Rainshells voor opzuivering
(EWB)
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6. Hemelwater voor industrie

Case Tessenderlo

 Overstortproblematiek:

Bedrijventerrein, veel verharde 
oppervlakte (230 ha)

1,6 mio m3 hemelwater/jaar

 Bufferen en vertraagd afvoeren?

 Grote grondwaterwinners

Verdelen en hergebruiken
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Cooperation!



Meer informatie?

Marjoleine.weemaes@aquafin.be

www.aquafin.be

www.blauwgroenvlaanderen.be

mailto:Marjoleine.weemaes@aquafin.be
http://www.aquafin.be/
http://www.blauwgroenvlaanderen.be/

