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Rumst 

b Water-link is een van de groot-
ste drinkwaterbedrijven in Vlaan-
deren. Water van het Albert-
kanaal wordt in Broechem en van
het Netekanaal in Lier naar de be-
drijfsterreinen afgeleid om het in
de zuiveringscentra tot drink-
water om te vormen. Daarbij
worden steevast de nieuwste
technieken geïntroduceerd. 

Onlangs kreeg Water-link de
vraag van de Colruytgroep om
samen een project uit te werken
rond de recuperatie van afvalwa-
ter in een winkelcomplex, gecom-
bineerd met een woonfunctie.
Samen met het Luxemburgse
bedrijf Nereus/AMT werd eind
november 2016 daarvoor een

pilootinstallatie getest in het
Water-linkproductiecentrum 
Walem in Rumst. 

“Wij zien rondom ons een steeds
grotere behoefte om zelf drink-
water te produceren, als alterna-
tief voor de klassieke centrale wa-
terwinning en -verdeling”, zegt 
woordvoerder Johan Cornelis.
“De belangrijkste drijfveren zijn 
duurzaamheid, autonomie en
economisch belang. We willen
maar wat graag deze technologie
verder ontwikkelen in een steeds
veranderende omgeving.” 

Samen met Nereus wil Water-
link een innovatief behandelings-
proces ontwikkelen om het plaat-
selijk beschikbare water tot drink-
water van goede kwaliteit om te
vormen. Het bedrijf steunt daar-
voor op een jarenlange ervaring.

 Gericht op ‘grote’ verbruikers
De pilootinstallatie in Rumst be-

handelde ondertussen succesvol
diverse soorten ruw water, gaan-
de van regenwater tot grijs (licht 
verontreinigd, niet van toilet, dou-
che of wasmachine, red.) afval-

water. Eerstdaags verhuist de in-
stallatie naar een grijswaterput
van een woonblok van Woon-
haven Antwerpen. Naast de kwa-
liteit van het water is een van de
doelstellingen van het project dat
de klant niet meer mag betalen
voor zijn water dan bij een klas-

sieke aankoop bij het lokale wa-
terbedrijf. 

“Dankzij de goede samenwer-
king van het partnership Water-
link, de Colruytgroep en Nereus
zijn de eerste resultaten veelbelo-
vend. We maken ons nu klaar om
het op de markt te brengen”, zegt

Cornelis. “We richten ons daar-
voor op grote verbruikers zoals de
industrie en wooncomplexen en
dat in België, Nederland en
Noord-Frankrijk. We verwachten
binnen het half jaar daarvoor
volledig klaar te zijn.”

Waterproducent
Waterlink werkt
momenteel een
project uit rond de

recuperatie van afvalwater. 
Bedoeling is industriële 
bedrijven, winkelcomplexen 
en woningcentra vanaf begin 
volgend jaar ter plaatse van 
drinkwater te voorzien.

Water-link brengt installatie om afvalwater drinkbaar te maken volgend jaar op de markt

JEF WIJCKMANS

“Lokaal water recupereren”

De testinstallatie voor waterzuivering wordt getest in het productiecentrum in Rumst. FOTO JEF WIJCKMANS
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MECHELEN/DUFFEL

LIER/BONHEIDEN
Acht ziekenhuizen
werken samen aan
betere zorg voor
kankerpatiënten
Acht ziekenhuizen gaan samen-
werken om de zorg voor kankerpa-
tiënten verder uit te bouwen en te
verbeteren. Ze richtten het samen-
werkingsverband Versalius op. Bij
de ondertekenaars zitten onder
meer het H.-Hartziekenhuis Lier,
AZ Sint Maarten (Mechelen/Duf-
fel) en Imeldaziekenhuis (Bonhei-
den). Zij zullen samenwerken rond
de zorgprogramma’s oncologie en
een handboek opstellen. Het is de
bedoeling Versalius verder uit te
bouwen naar andere zorgactoren,
zoals huisartsenkringen, thuis-
zorgorganisaties en patiëntenver-
enigingen. (WVK)

MECHELEN
Portierswoning wordt
thuis van ICT-bedrijf
De gerenoveerde portierswoning
van de stedelijke begraafplaats van
Mechelen heeft een nieuwe be-
stemming. De gemeenteraad keur-
de een huurovereenkomst goed
met ionProjects, een Mechelse ont-
wikkelaar van businesssoftware.
Het bedrijf zal de portierswoning
gebruiken als nieuw hoofdkantoor.
Het huidige aan de Guido Gezelle-
laan is verouderd en wordt te klein
voor het groeiende aantal mede-
werkers. Het pand op de hoek van
de Kleine Nieuwedijkstraat en de
Ziekebeemdenstraat, tegenover
het voetbalstadion van KV Meche-
len, is gerenoveerd voor 386.636
euro. Het gebouw uit 1873 is niet
beschermd, maar wordt als histo-
risch waardevol beschouwd. (WVK)

WATER-LINK BOUWT TOESTEL VOOR BEDRIJVEN EN WOONPROJECTEN

Straks ieder zijn waterzuivering
RUMST

Water-link zorgt voor 40 pro-
cent van het kraantjeswater
dat in Vlaanderen wordt ver-
bruikt. Maar de Rumstse wa-
termaatschappij kreeg vorig
jaar een heel andere vraag. «De
Colruyt-groep heeft met ons
contact opgenomen om samen
een project uit te werken rond
de recuperatie van afvalwater.
Het bedrijf investeert veel in
duurzaam ondernemen, op het
vlak van waterzuivering waren
er nog heel wat kansen. We
gingen een samenwerking aan
met het Luxemburgse bedrijf
Nereus/AMT, het resultaat is
een compacte waterzuive-
ringsinstallatie die ter plekke

van ruw water, dat gaat van re-
genwater tot licht verontrei-
nigd afvalwater, weer drinkwa-
ter maakt», zegt Cornelis.
«Deze installatie voor circulair
watergebruik biedt als voor-
deel dat er geen watertrans-
port meer nodig is via grote lei-
dingen én er komen geen che-
micaliën meer aan te pas. We
gaan voor een nieuwe manier
van zuiveren. Deze werkwijze
is energie-arm, waarbij de vrij-
gekomen warmte meteen
wordt gerecupereerd. Het re-
sultaat is water dat op een be-
trouwbare én betaalbare ma-
nier wordt hergebruikt. Eén
van de uitgangspunten was dat

de klant niet meer mag betalen
voor zijn water dan bij een klas-
sieke aankoop bij een waterbe-
drijf, in de regio Antwerpen on-
geveer 3,7 euro per kubieke
meter. «
«Water-link wil die nieuwe
technologie voor lokale water-
zuivering nu verder uitbreiden,
zodat ook de industrie, bouw-
promotoren en ontwikkelaars
van grotere woonprojecten
mee op de kar kunnen sprin-

gen. We mikken op de markten
in België, Nederland en Noord-
Frankrijk. Wie weet wordt de
technologie op termijn verder
verfijnd en gecommerciali-
seerd, zodat het zuiveringssys-
teem ook voor eengezinswo-
ningen mogelijk en betaalbaar
wordt», vervolgt Cornelis.

Niet verspillen
«We vinden water hier nog al te
vaak iets vanzelfsprekend, om-

dat we die centrale waterwin-
ning en -verdeling nu eenmaal
gewend zijn. In landen zoals Is-
raël, waar water een schaars
goed is, wordt maar liefst 95
procent gerecycleerd. Maar
ook hier merken we verande-
ringen. Denk maar aan de aan-
houdende droogte in juni,
waardoor het grondwaterpeil
wel héél laag kwam te staan.
Water wordt ook hier te kost-
baar om te verspillen.»

De compacte installatie voor waterzuivering van Water-link. Foto Marc Aerts

Een compacte waterzuiveringsinstalla-
tie voor bedrijven en grotere woonpro-
jecten, dat is de nieuwe ontwikkeling
van waterzuiveringsbedrijf Water-link.
«Met deze compacte installatie kan je ter
plekke zelf drinkbaar water produceren
door regen- en afvalwater te zuiveren»,
zegt Johan Cornelis van Water-link. Op
termijn wordt het systeem mogelijk be-
schikbaar voor eengezinswoningen.
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