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op de koffie bij …

Franky Cosaert (CEO water-link)   
“We moeten het warm water niet opnieuw willen uitvinden”  

201.499 drinkwaterklanten, net geen 146 miljoen m3 geproduceerd volume op jaarbasis en een leidingennet van ruim 2.500 km. 
Het zijn tot de verbeelding sprekende cijfers die water-link kan voorleggen, maar CEO Franky Cosaert  nuanceert snel. “Akkoord, 
water-link is in België wel de grootste producent en distributeur van drinkwater, maar eigenlijk zijn we een relatief klein bedrijf. 
Om te kunnen anticiperen op de noden van de toekomst, is het ook voor ons noodzakelijk in te zetten op partnerships en inno-
vatie. Dat doen we dan ook met volle overtuiging.” Een inspirerende kennismaking …

De roots van het huidige water-link 

dateren van exact 140 jaar gele-

den, toen Antwerp Water Works boven 

de doopvont werd gehouden. Enkele 

naamsveranderingen en flinke transfor-

maties later doet het huidige water-link 

veel meer dan ervoor zorgen dat er bij 

iedereen drinkwater uit de kraan komt. 

“Dit bedrijf werd destijds opgericht om de 

voedselveiligheid te bevorderen”, weet 

Franky Cosaert. “Vanaf dan konden men-

sen drinkbaar water gebruiken en was er 

plots geen sprake meer van de cholera-

epidemie. Vandaag zijn we geëvolueerd 

tot een bedrijf dat drinkwater produceert  

voor zowel particulieren, de industrie als 

andere drinkwaterbedrijven. Onze ligging 

vlakbij de Antwerpse haven is op dat vlak 

natuurlijk een grote meerwaarde.”

Lozingsvolume beperken
Hoewel die industriële oriëntatie pas echt 

commercieel werd uitgebouwd met de 

komst van de specifieke waterbehande-

lingsinstallaties Induss I (in Antwerpen) en 

Induss II (in Gent), zijn bedrijven altijd een 

grote afnemer van drinkwater geweest. 

“Het proceswater van destijds was ook 

gewoon drinkwater. Door de verande-

rende noden van de industrie en de 

technologische vooruitgang, kunnen we 

die klanten vandaag vier soorten water-

kwaliteit aanbieden. We merken daarbij 

een almaar grotere interesse in waterher-

gebruik. Het zal altijd de grootste bezorgd-

heid zijn dat er sowieso voldoende water 

beschikbaar is, maar zeker ondernemin-

gen zijn zich ten volle bewust van het feit 

dat water lozen op termijn misschien wel 

duurder wordt dan water kopen. Daarom 

zetten ze volop in op de reductie van hun  

geloosd volume. Dan vinden ze in water-

link een prima partner om na te gaan hoe 

water opnieuw kan worden gebruikt bij de 

bedrijven ‘on-site’.”

Met de concessierichtlijn van 2011 maakte 

de Europese Commissie de weg vrij voor 

de liberalisering van de watermarkt. Franky 

Cosaert volgt met argusogen wat er sinds-

dien op de markt gebeurt en stelt zich 

enkele pertinente vragen. “Drinkwater en 

circulair water produceren is heus niet zo 

Water-link is de grootste Vlaamse producent en 
distributeur van drinkwater. (Foto water-link)
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simpel. Als men hergebruikt en gezuiverd 

water opnieuw wil inzetten als drinkwa-

ter, is het een essentiële vraag wie de 

kwaliteit daarvan zal monitoren. Dergelijke 

monitoringsinstallaties zijn doorgaans vrij 

omvangrijk. Intussen hebben wij samen 

met Imec belangrijke stappen gezet op 

dat vlak, door in te zetten op sensoren en 

intelligentie die toelaten om de kwaliteit 

van drinkwater in real time te monitoren. 

In functie daarvan is een sensor ontwik-

keld, niet groter dan een sim-kaart, die 

kan worden geïntegreerd in zo compact 

mogelijke installaties.”

Centraal intelligent controlecentrum
Een belangrijke stap inzake intelligente 

monitoring was de komst van de digitale 

watermeter. “Van dergelijke meters zijn er 

intussen 68.000  geïnstalleerd, zowel op 

de residentiële markt als bij kmo’s. Het zal 

van cruciaal belang zijn om er ook circu-

laire systemen mee uit te rusten. Op dit 

moment is water-link de enige speler die 

elke dag, 24 uur op 24, over een bemand 

controlecentrum beschikt waarin zowel 

onze productie-installaties als die van 

derden worden opgevolgd en, op basis 

daarvan,  interventies worden georgani-

seerd. De bouw van ons ICC (Intelligent 

Control Center), waar we die monitoring-

diensten kunnen centraliseren, zal op dat 

vlak weer een stevige stap voorwaarts 

betekenen.”

Het ICC, dat tegen 2022-‘23 operationeel 

wordt, zal de twee grote, eigen productie-

centra in Oelegem en Walem monitoren, 

maar ook een eventueel derde centrum, 

waarvoor nu al concrete plannen bestaan. 

De data die hier worden verzameld, 

zullen essentiële informatie aanleveren 

over nieuwe waterbronnen die op termijn 

onherroepelijk zullen moeten worden 

aangeboord.

Nieuwe waterbronnen
“Momenteel werken we nog uitsluitend 

met oppervlaktewater van de Maas en/

of het Albertkanaal”, gaat Franky Cosaert 

verder. “Voorspellingen leren dat we tegen 

pakweg 2050 met een tekort van 3 m³ per 

seconde zouden kunnen kampen. We zijn 

aan het bekijken welke andere pistes we 

kunnen bewandelen. Een extra spaar-

bekken aanleggen is moeilijk, vermits de 

dimensionering daarvan dermate groot 

zou zijn dat je daar nergens de ruimte 

voor vindt. Ontzilting van brak water is 

een andere mogelijkheid, maar door de 

“Bedrijven vinden in water-link een prima partner om na te 
gaan hoe water opnieuw kan worden gebruikt ‘on-site’.”  
Franky Cosaert, CEO water-link 
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Het managementteam van water-link met van 
links naar rechts Steven De Schrijver, Franky 
Cosaert, Ann Vylders, Koen De Schutter en Frank 
De clercq. (Foto water-link)
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aanzienlijke kostprijs (werkt met omge-

keerde osmose, red.) is zo’n installatie er 

niet op voorzien om continu te draaien. 

Een andere optie is om water, dat na 

zuivering in een RWZI van Aquafin weer 

in het Albertkanaal geloosd werd, te gaan 

capteren. Daarom overleggen we ook 

met Aquafin wat we met dergelijk effluent 

zouden kunnen doen.”

Water-link bedient vandaag drie types 

klanten: particulieren, de industrie en 

andere drinkwaterbedrijven. “Tot voor 

kort waren die elk verantwoordelijk voor 

circa één derde van de omzet, maar het 

volume van de residentiële markt is al 

bezig aan een lichte daling. Daar te-

genover staat een gigantisch groeiende 

afname door bedrijven. De jongste vijf jaar 

is dat segment met circa twaalf procent 

gegroeid en de komende vijf jaar ver-

wachten wij tot veertig procent extra groei. 

Daarnaast schuilt er nog veel potentieel 

in de derde pijler, omdat we almaar meer 

gaan samenwerken met andere drinkwa-

terbedrijven zoals Farys, De Watergroep en 

Pidpa. Om op termijn de leveringszeker-

heid te kunnen garanderen, wordt het 

meer dan ooit belangrijk om onze trans-

portnetten met elkaar te gaan connecte-

ren. Zo kunnen we synergiën ontwikkelen 

om elkaar te versterken. Een eerste stap 

in dat verhaal wordt het connecteren van 

onze eigen bestaande productiecentra, 

wat onder meer belangrijk is om de reser-

vecapaciteit optimaal te benutten.”

Assetmanagement
Klinkt mooi, maar biedt interconnectie 

geen grotere uitdagingen inzake onder-

houd en lekverliezen? “Er is tegenwoor-

dig veel te doen rond het zogenaamde 

‘non-revenu water’, maar het opsporen 

van lekverliezen gebeurt mijns inziens 

momenteel nog te veel via nattevinger-

werk. De opdeling van ons actiegebied 

in DMA’s (district metered area’s, red.), die 

stuk voor stuk zullen worden uitgerust 

met intelligente druk- en debietmetin-

gen, zal toelaten om dat veel beter in 

kaart te brengen en te bepalen welke 

probleemzones prioritair moeten worden 

behandeld. In combinatie met de verdere 

uitrol van de digitale meter moet dat ons 

in staat stellen een zo correct mogelijke 

waterbalans te kunnen opstellen. In 

functie daarvan zijn we bezig om, via een 

co-creatieproject met KPMG, ons asset-

management te optimaliseren. Ook op 

dat vlak zal ons ICC, dat softwarematig zal 

worden uitgerust met bewezen techno-

logieën van Suez, ongetwijfeld een forse 

meerwaarde betekenen”, besluit Franky 

Cosaert.

water-link.be 
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“Om op termijn de leveringszekerheid te kunnen garanderen, 
wordt het meer dan ooit belangrijk om de transportnetten van 
de drinkwaterbedrijven met elkaar te gaan connecteren. ”  
Franky Cosaert, CEO water-link 

Het pompstation van productiecentrum Walem 
in Rumst. (Foto’s water-link)
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