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NIEUWS UIT UW GEMEENTE GAZET VAN ANTWERPEN

Z

Rumst

“Lokaal water recupereren”
Water-link brengt installatie om afvalwater drinkbaar te maken volgend jaar op de markt

W

aterproducent
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.
b Water-link is een van de grootste drinkwaterbedrijven in Vlaanderen. Water van het Albertkanaal wordt in Broechem en van
het Netekanaal in Lier naar de bedrijfsterreinen afgeleid om het in
de zuiveringscentra tot drinkwater 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 afvalwater in een winkelcomplex, gecombineerd 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 drinkwater te produceren, als alternatief voor de klassieke centrale waterwinning 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 Waterlink een innovatief behandelingsproces ontwikkelen om het plaatselijk beschikbare water tot drinkwater van goede kwaliteit om te
vormen. Het bedrijf steunt daarvoor op een jarenlange ervaring.
Gericht op ‘grote’ verbruikers
De pilootinstallatie in Rumst behandelde ondertussen succesvol
diverse soorten ruw water, gaande van regenwater tot grijs (licht
verontreinigd, niet van toilet, douche of wasmachine, red.) afval-

De testinstallatie voor waterzuivering wordt getest in het productiecentrum in Rumst.
water. Eerstdaags verhuist de installatie naar een grijswaterput
van een woonblok van Woonhaven Antwerpen. Naast de kwaliteit 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 waterbedrijf.
“Dankzij de goede samenwerking van het partnership Waterlink, de Colruytgroep en Nereus
zijn de eerste resultaten veelbelovend. We maken ons nu klaar om
het op de markt te brengen”, zegt

FOTO JEF WIJCKMANS

Cornelis. “We richten ons daarvoor 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.”
JEF WIJCKMANS
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Mechelen - Lier
zaterdag 9 september 2017

MECHELEN/DUFFEL
LIER/BONHEIDEN
Acht ziekenhuizen
werken samen aan
betere zorg voor
kankerpatiënten
Acht ziekenhuizen gaan samenwerken om de zorg voor kankerpatiënten verder uit te bouwen en te
verbeteren. Ze richtten het samenwerkingsverband Versalius op. Bij
de ondertekenaars zitten onder
meer het H.-Hartziekenhuis Lier,
AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel) en Imeldaziekenhuis (Bonheiden). 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, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen. (WVK)

MECHELEN
Portierswoning wordt
thuis van ICT-bedrijf
De gerenoveerde portierswoning
van de stedelijke begraafplaats van
Mechelen heeft een nieuwe bestemming. De gemeenteraad keurde een huurovereenkomst goed
met ionProjects, een Mechelse ontwikkelaar van businesssoftware.
Het bedrijf zal de portierswoning
gebruiken als nieuw hoofdkantoor.
Het huidige aan de Guido Gezellelaan is verouderd en wordt te klein
voor het groeiende aantal medewerkers. Het pand op de hoek van
de Kleine Nieuwedijkstraat en de
Ziekebeemdenstraat, tegenover
het voetbalstadion van KV Mechelen, is gerenoveerd voor 386.636
euro. Het gebouw uit 1873 is niet
beschermd, maar wordt als historisch waardevol beschouwd. (WVK)

WATER-LINK BOUWT TOESTEL VOOR BEDRIJVEN EN WOONPROJECTEN

Straks ieder zijn waterzuivering
RUMST
Een compacte waterzuiveringsinstallatie voor bedrijven en grotere woonprojecten, 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 beschikbaar voor eengezinswoningen.
ELS DALEMANS
Water-link zorgt voor 40 procent van het kraantjeswater
dat in Vlaanderen wordt verbruikt. Maar de Rumstse watermaatschappij 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 waterzuiveringsinstallatie die ter plekke

ME

van ruw water, dat gaat van regenwater tot licht verontreinigd afvalwater, weer drinkwater maakt», zegt Cornelis.
«Deze installatie voor circulair
watergebruik biedt als voordeel dat er geen watertransport meer nodig is via grote leidingen én er komen geen chemicaliën meer aan te pas. We
gaan voor een nieuwe manier
van zuiveren. Deze werkwijze
is energie-arm, waarbij de vrijgekomen warmte meteen
wordt gerecupereerd. Het resultaat is water dat op een betrouwbare én betaalbare manier wordt hergebruikt. Eén
van de uitgangspunten was dat

De compacte installatie voor waterzuivering van Water-link. Foto Marc Aerts
de klant niet meer mag betalen
voor zijn water dan bij een klassieke aankoop bij een waterbedrijf, in de regio Antwerpen ongeveer 3,7 euro per kubieke
meter. «
«Water-link wil die nieuwe
technologie voor lokale waterzuivering nu verder uitbreiden,
zodat ook de industrie, bouwpromotoren en ontwikkelaars
van grotere woonprojecten
mee op de kar kunnen sprin-

gen. We mikken op de markten
in België, Nederland en NoordFrankrijk. Wie weet wordt de
technologie op termijn verder
verfijnd en gecommercialiseerd, zodat het zuiveringssysteem ook voor eengezinswoningen mogelijk en betaalbaar
wordt», vervolgt Cornelis.

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

dat we die centrale waterwinning en -verdeling nu eenmaal
gewend zijn. In landen zoals Israël, waar water een schaars
goed is, wordt maar liefst 95
procent gerecycleerd. Maar
ook hier merken we veranderingen. Denk maar aan de aanhoudende droogte in juni,
waardoor het grondwaterpeil
wel héél laag kwam te staan.
Water wordt ook hier te kostbaar om te verspillen.»

