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Voorwoord

D

e watersector maakt een grondige transitie door. Alle stakeholders spannen zich tot het uiterste in om latente uitdagingen,
zoals dreigende waterschaarste in periodes van droogte, op een doordachte manier te tackelen. Bij het aanpakken van
dergelijke issues kijkt de markt ook nadrukkelijk in de richting van watercircle.be. Dat bewijst dat we de voorbije jaren een
oerdegelijke reputatie hebben opgebouwd en als een partner met aanzien gelden.
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Transformatie
Ook de globale werking van watercircle.be heeft in 2019 een grondige transformatie ondergaan. Zo namen we afscheid van enkele erg verdienstelijke leden van de raad van bestuur. We betreurden het veel te vroege overlijden van Paul De Weerdt, die erg
veel voor onze organisatie heeft betekend. Ook Willy Gils en Piet De Langhe maken niet langer deel uit van de raad van bestuur.
We zijn wel verheugd dat vaste waarden zoals professor Raf Dewil (voorzitter) en Marc Feyten aan boord blijven. Zij hebben veel
affiniteit met wat onze organisatie in het verleden al verwezenlijkt heeft en helpen erover waken dat we onze rol blijven spelen,
in het volste respect voor onze waarden. Daarnaast verwelkomen we Bert De Winter, Pieter Loose en Filip Raymaekers als nieuwe
leden in de raad van bestuur. Matthias Mertens nam als algemeen manager de fakkel over van Paul Ockier, die de grote verdienste
heeft om onze organisatie op de kaart te hebben gezet en veel mooie initiatieven heeft gerealiseerd. Paul wierp zich tijdens de
overdrachtsfase op als de perfecte gids voor Matthias en blijft ook in de toekomst beschikbaar voor advies achter de schermen.
We zijn ervan overtuigd dat de frisse wind die de nieuwe gezichten door watercircle.be laten waaien, onze organisatie nog sterker
kan maken. Ongetwijfeld zal daarbij plaats zijn voor bepaalde nieuwe accenten, maar die zullen onze initiële doelstelling – een
krachtige partner zijn voor onze leden – niet voorbij schieten.
Samenwerking
Watercircle.be blijft bij uitstek een organisatie die erg veel belang hecht aan samenwerking. Zo breken onze leden, samen met hun
concullega’s, schouder aan schouder het hoofd over heersende problematieken. Naast de partnerships met en tussen bedrijven
blijven we initiatieven realiseren met andere organisaties zoals VMx (vereniging van de milieucoördinatoren), Vlakwa, Flanders’
FOOD en mediapartner FCO Media (in het bijzonder met hun vakblad Aquarama). Al die partners tekenen jaarlijks ook aanwezig
op Aquarama Trade Fair, waar we dit jaar een workshop organiseerden die helemaal in het teken stond van watergebruik in de

voedingsindustrie. Het bleek, net zoals veel andere infosessies waar we technologische en wetgevende kennis koppelen aan concrete cases, een schot in de roos, met een aanzienlijk grotere opkomst dan we hadden durven verwachten. Dat bewijst eens te
meer hoe zeer de markt op ons rekent om kennisdeling te faciliteren.
Pijlers
Het informeren van mensen en het verhogen van de concurrentiekracht van onze leden: ook daar zullen we in de toekomst prominent op inzetten door hardnekkig trouw te blijven aan onze drie pijlers: netwerking, innovatie én marktvergroting door onder
andere een stem te hebben in het algemeen beleid van dit land. Om relevant te blijven bij de overheidsinstanties is het ook van
groot belang om te blijven deelnemen aan projecten, visibiliteit te creëren via beursdeelnames en op andere fronten,…
Nieuwe naam
Stilaan maar zeker raakt onze nieuwe naam overal ingeburgerd. Het is logisch dat onze vroegere naam, die 16 jaar lang intensief
werd gebruikt, her en der nog prominenter klinkt dan watercircle.be, maar we zijn ervan overtuigd dat dit stelselmatig zal verdwijnen, waardoor watercircle.be ‘als merk’ nog sterker voor de dag zal komen.
Nu al durven we stellen dat ook 2020 een uiterst boeiend jaar kan en zal worden. Zo kijken we er bijvoorbeeld enorm naar uit
om vanaf Nieuwjaar krachtig onze schouders te zetten onder het gloednieuwe project Smart WaterUse. Daarnaast zullen we ook
betrokken zijn bij de projecten van diverse partners en kenniscentra. We zullen hen, vanuit de brede en diepe kennis die onze organisatie typeert, voluit kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van de technologische aspecten. De interactie met die partners
is een uiterst krachtig wapen om knowhow en de industriële context optimaal aan elkaar te linken.

Het watercircle-team.

Uitvoerend team >

Matthias Mertens
algemeen manager

Paul Ockier
adviseur

Marc Feyaerts
projectleider KO-Water

Valérie Verjans
projectingenieur KO-Water

Kiara Viaene
projectingenieur KO-Water
uitdienst sinds november
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Projecten
Waterketen
KO-Water
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Onze organisatie heeft een bewogen 2019 achter de rug,
een jaar waarin veel is gebeurd. Zo blikken we bijvoorbeeld
met een voldaan gevoel terug op wat het KO-waterproject heeft gebracht. De informatie-, demonstratie- en
co-creatiesessies die we in dit kader organiseerden, bleken
een absolute voltreffer. Het illustreerde nogmaals hoeveel
mensen op zoek zijn naar concrete informatie, naar een
partner die hen wegwijs kan maken in het landschap dat
razendsnel evolueert. KO-water richt zich op de opwaardering van waterbronnen in de procesindustrie,
met een klemtoon op hergebruik. Membraantechnologie speelt daar een cruciale rol in. We kijken
er dan ook reikhalzend naar uit om dit project,
dat nog tot september 2020 loopt, op een kwalitatieve manier verder te zetten. Onze projectingenieurs die dit project trekken, hebben daar alleszins al hun toegevoegde waarde bewezen tijdens
het eerste jaar.

Sucr’eau
Het mag duidelijk zijn dat samenwerking belangrijk is voor
onze organisatie en dat we op vlak van voeding hiervoor
sterk samenwerken met onze partner Flanders’ FOOD.
Het Sucr’eau project, dat zich focust op
waterhergebruik in de aardappelverwerkende industrie, is hier
een voorbeeld van. Het project, dat van start ging op
1 juli, zal lopen tot eind
juni 2022 en zal eveneens focussen op de
valorisatie van de nevenstromen, zoals zetmeel,
nutriënten en suikers.

Ook in de landbouw staat het hele watergebeuren niet stil. Via het project
‘Waterketen’, een samenwerking met United Experts, onderzoeken we
of gezuiverd efﬂuent al dan niet gebruikt kan worden voor de irrigatie van
gewassen. Welke sectoren we hiervoor kunnen aanspreken, zijnde: slachterijen, bierbrouwers, aardappelverwerking, vergisters en zuivel. Daarnaast
willen we ook klaarheid scheppen rond het wettelijk kader, en dit zowel voor
landbouw als voor de industrie.

Kenniscentra
Onze organisatie is ook steeds een vaste partner of klankbord voor kenniscentra. Een voorbeeld hiervan is het Altevas project (HOGENT) dat onderzoek doet naar het behandelen van spuistromen met microalgen in combinatie met fysico-chemische technieken
om tot herbruikbaar water te komen. Ook het SMARTDetox project (KU Leuven) dat
de verwijdering van organische micropolluenten uit water onderzoekt wordt door onze
organisatie ondersteund.
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Activiteiten
Bedrijfsbezoeken

16de editie van ‘Academia Meets Industry’

Op donderdag 21 februari hield watercircle.be zijn eerste ledenevent
van het jaar bij brouwerij Van Steenberge. Boven de brouwerij bevindt zich de bar Baptist, waar we een 70-tal van onze leden mochten
verwelkomen. Na enkele presentaties werd een bezoek gebracht aan de
brouwerij, waarna we met zijn allen aan tafel gingen.

Volgend op de infosessie ‘waterhergebruik in de industrie’ op 12 december te Gent, kwam het Academia Meets
Industry event, die naar goede gewoonte het einde van het jaar markeert. Dit jaar werd de spits afgebeten door Rob
Van den Broeck (KU Leuven/Aaqua) die de ‘gap between industry and academia’ scherp stelde. Professor Korneel
Rabaey (UGent) vervolgde met een lezing over het water-chemie nexus probleem en pleite voor een elektrificatie van
de water-wereld. Het volledige verslag van dit event vindt u op onze website www.watercircle.be. Voor de 12de keer
werd ook de watertechnologieprijs uitgereikt aan de eindwerken die een directe meerwaarde zijn voor de leden van
watercircle.be. De twee laureaten, Anton Van Laer en Stijn Oyaert, presenteerden hun scriptie aan de aanwezigen
en kregen respectievelijk de ‘prijs voor de beste thesis’ en ‘prijs voor de innovatie’ uitgereikt. Proficiat!

Workshop watercircle.be, VMx en Flanders’FOOD
& Aquarama Trade Fair
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Op donderdag 24 oktober was het weer zover! De grootste watertechnologiebeurs van Vlaanderen, namelijk Aquarama in de Brabanthallen
te Leuven. Ook dit jaar was watercircle.be weer present met enerzijds
een beursstand en anderzijds een boeiende workshop in het teken van
watermanagement in de voedingsindustrie. Dit keer in samenwerking
met VMx en Flanders’ FOOD. De workshop handelde over water in de
voedingsindustrie met zowel het voorstellen van innovaties als casestudies. De belangrijkste onderwerpen waren beveiliging van de waterbevoorrading, hergebruik en informatisering bij (afval)waterbehandeling en -beheer.

• Anton van Laer (UGent - PaInT): Sulfate in industrial water streams
• Stijn Oyaert (KU Leuven - cMACS): Ontwikkelen en optimaliseren van
‘corrugated’ PVDF membrane voor verbeterde prestatie.
Tijdens de netwerkreceptie was er ook mogelijkheid tot speeddating met laatstejaarsstudenten van hogescholen en universiteiten. De speeddate was een
uitgelezen kans om eventuele nieuwe medewerkers te vinden en duurde
zestig minuten, waarin zes gesprekken konden plaatsvinden. Hieraan namen
vijftien studenten en tien bedrijven deel.
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Activiteiten
BMG
In oktober stond de BMG-themanamiddag ‘Industriële membraanontwikkeling in Vlaanderen’ op het programma. Zestig deelnemers maakten kennis met Blue Foot Membrane (BFM) en Prime Water, beide gevestigd in Lommel.
Peter Aerts (BFM) vertelde iedereen meer over de eigenschappen van hun IPC membranen, waarna Riet Cornelissen van
Pantarein Water enkele succescases van deze membranen uit de praktijk toelichtte. Bij Prime Water leidde Stefan Stein
ons doorheen het productieproces van holle vezel membranen. Nadien werden we verwacht bij VITO, waar we een
rondleiding en uitleg kregen over de verschillende pilootinstallaties die zij ter beschikking hebben in hun testcentrum.
Na deze presentaties was het tijd voor een netwerkmoment met de nodige hapjes en drankjes in “The Lakehouse” nabij VITO.
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Nieuwe leden
• Actemium, staat gerant voor advies, studie, realisatie en ondersteuning van industriële processen in elektriciteit,
instrumentatie, automatisering en montage, inclusief het bieden van een ruime waaier aan servicemogelijkheden en
complete opleidingsprogramma’s.
• Aquaplus, is een dochterbedrijf van de Vlaamse rioolwaterzuiveraar Aquafin. Zij gebruiken die ondersteuning om
industriële waterzuiveringen te ontwerpen, bouwen, optimaliseren en beheren. U kan bij hen ook een beroep doen op
de uitgebreide theoretische en praktische kennis van de meeste gebruikte technologieën binnen de industriële waterzuivering.
• Avecom zijn hoofdactiviteit is sturing en optimalisatie van microbiële processen met de focus op de noden van de klant.
• AVK is producent van hoogwaardige afsluiters, hydranten, straatpotten en toebehoren, met maximale levensduur, in
(drink-)water, gas, afvalwater, brandbestrijding alsook industriële toepassingen.
• Bosta, levert alle mogelijke onderdelen voor leidingsystemen: van buizen, fittingen en afsluiters, tot pompen en meeten regelapparatuur.
• Lubron, levert totaalpakketten aan: chemicaliën voor koel- en ketelwaterbehandeling, apparatuur zoals ontharders,
ontijzering, omgekeerde osmose, UV en ze bieden ook service, zoals onderhoud op installaties, chemische controles en
legionella opvolging.
• United Experts is een adviesbureau waar klanten van verschillende sectoren terecht kunnen.
• VaWat verzorgt de nodige ondersteuning naar industriële klanten voor en maximale benutting van bestaande installaties, inclusief de service en onderhoud of het upgraden om zowel de kwaliteit als de performantie en waterverliezen
te optimaliseren. Ook troubleshooting op bestaande installaties behoort tot onze specialiteiten.
• Wilo, is de pompenspecialist voor gebouwentechniek, waterbeheer en industrie. Zij maken complexe technologie
gebruiksvriendelijk, eenvoudig toepasbaar, energie-efficiënt en doeltreffend.
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vzw watercircle.be
Salesianenlaan 90
2660 Hoboken
BE 0862.390.079

matthias.mertens@watercircle.be
marc.feyaerts@watercircle.be
valerie.verjans@watercircle.be
info@watercircle.be
www.watercircle.be

watercircle.be biedt voor haar leden een gratis vacature platform aan. Hiermee doelen
wij op ingenieurs, technische profielen en andere geschoolden die een passie hebben
voor de water(behandelings)wereld. Heeft u een vacature die u wilt delen met ons en
werkzoekende, aarzel dan niet om een vacature in te dienen via onze website.

