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VOORWOORD 

Gedurende een periode van twee jaar, vanaf oktober 2018 tot december 2020, ging het watercircle.be-

team naar de Vlaamse industrie met informatie over efficiënt waterbeleid. Dit alles in het kader van 

het VLAIO gesubsidieerde project KO-Water, zoals hieronder omschreven. 

 

De focus van het project ligt op het informeren van bedrijven over technieken, wetgeving en 

casestudies omtrent proceswaterbehandeling, -gebruik en waterhergebruik. Zo werden een reeks 

infosessies en webinars georganiseerd over het gebruik van oppervlaktewater en regenwater als 

proceswater, zoutreductie bij het behandelen van proceswater, waterbesparing in CIP processen, 

stoomketels en koeltorens, maar ook over waterhergebruik, de kosten verbonden aan water, 

overschakelen van waterbronnen en droogte en water. Hierin kwamen de wetgever, consultants, 

technologieleveranciers en eindgebruikers aan het woord. 

Naast de algemene infosessie werd ook actief ingezet op co‑creatieworkshops met bedrijven binnen 

dezelfde industrietak. Hierbij wordt met een beperkte groep van bedrijven dieper ingegaan op hun 

specifieke waterproblematiek met ondersteuning van een externe specialist, een leverancier van 

chemicaliën en de federatie van de sector in kwestie. Met deze informatie kunnen de bedrijven verder 

aan de slag. 

In kader van het project en op basis van de interesses van de deelnemende eindgebruikers werden er 

eveneens demonstratie-activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld bij slachthuis Adriaens (Zottegem), 

een bedrijf met een waterhergebruiksysteem in de voedingssector. 

Naast het aanbrengen van informatie kunnen eindgebruikers via het KO-Waterproject, met specifieke 

en uiteenlopende vragen, in contact gebracht worden met onze leden. Een succesvol voorbeeld 

hiervan is de wasserij Excelsior uit Ninove. Dankzij een co-creatieworkshop kwamen zij in contact met 

VLAKWA en het project proeftuin droogte. Zij gebruiken niet alleen hun eigen regenwater, maar ook 

dat van buurtbedrijven. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van leidingwater. Meer informatie kan u 

terugvinden via volgende link. 

 

https://susanova.be/artikels/droogte-experiment-wasserij-krijgt-water-van-buurtbedrijven
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HISTORIEK 

Dit waterhandboek is opgesteld met als doel kennisborging en komt voort uit frequent voorkomende 

uitdagingen, veel gestelde vragen en innovatie & onderzoek in de sector. 

We starten door eerst alle waterbronnen op te lijsten die in de procesindustrie gebruikt kunnen 

worden als proceswater. Vervolgens beschrijven we de verschillende soorten kwaliteiten die in de 

procesindustrie gebruikt worden om daarna de meest gebruikte technieken op te lijsten om van deze 

waterbronnen naar deze proceswaterkwaliteiten te gaan. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op 

de verschillende subsidies die er bestaan. 

Met dit waterhandboek leveren wij u een document aan die u kennis verschaft om zelf op zoek te gaan 

naar oplossingen en tot slot een technologieleverancier of consultant onder de arm te nemen. 

Dit waterhandboek is mede tot stand gekomen dankzij de leden van watercircle.be. Daarnaast zouden 

we ook professor Stijn Van Hulle (UGent campus Kortrijk), Tom Vandekerckhove (BOSAQ), Annick 

Schellenkens (Suez) en Pieter-Jan De Buyck (PhD bij UGent) willen bedanken voor het reviewen en 

nalezen van dit werk. 

  



 

LIJST MET LEIDRADEN EN DIY 

Watercircle.be heeft naar aanleiding van de KO-Water infosessies, ook korte leidraden gemaakt van 

deze infosessies. Deze geven in 1 tot 2 pagina’s de belangrijkste informatie weer die tijdens deze 

infosessies werd gegeven. Hieronder een oplijsting, met telkens de link naar het desbetreffende 

document. 

• Afvalwater, samenvatting van het project IntelSens (link) 

• Waterbesparing bij Cleaning in Place (link) 

• Guideline voor kleine waterverbruikers (link) 

• Regenwater (link) 

• Perceptie rond waterhergebruik (Document in kader van het VITO-Vlakwa Open Call project 

CARVE, raadpleeg de korte brochure hier en de leidraad hier na registratie) 

• Waterbalans en wateraudit (link) 

• Waterhergebruik (link) 

• Zoet & brak oppervlaktewater (link) 

• Zoutreductie (link) 

  

http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Afvalwater-IntelSens_finaal.pdf
http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/waterbesparing-bij-CIP-installaties_finaal.pdf
http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Leidraad-voor-kleine-waterverbruikers-finaal.pdf
http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Regenwater_finaal.pdf
https://www.fevia.be/nl/publicatie/brochure-waterhergebruik
https://www.fevia.be/nl/leidraad-waterhergebruik
http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Guideline-naar-een-DIY-wateraudit.pdf
http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Waterhergebruik_finaal.pdf
http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Zoet-brak-oppervlaktewater_finaal.pdf
http://watercircle.be/wp-content/uploads/2020/12/Zoutreductie_finaal.pdf
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INHOUD OP BASIS VAN TECHNIEKEN 

Hieronder wordt in Tabel 1 weergeven wat de meest voorkomende problemen zijn gekoppeld aan de 

meest aangewezen oplossing. Deze komen later ook nog aan bod, maar niet alle technieken worden 

in dit document besproken. Mocht u toch interesse hebben in meer informatie over een bepaalde 

techniek, aarzel niet om een mailtje te sturen naar info@watercircle.be. 

 

Tabel 1: Technieken per mogelijk probleem opgelijst [1]. 
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Zandfilter x x

Actieve kool x x x

Ontijzering x x

Bezinkingsbekken x x

Filters (grof/fijn) x x

Anionwisselaar x x x

Kationwisselaar x x x

Microfiltratie x x

Ultrafiltratie x x x

Nanofiltratie x x x x x

Reversed osmosis x x x

Ultrasoon x

Elektrolytisch ontsmetten

(chloor, peroxide, ozon,

UV)

x x

mailto:info@watercircle.be
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HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE INLEIDING 

ACHTERGROND 

Water is onmisbaar op onze planeet, zowel voor mens, dier als plant. De totale watervoorraad op aarde 

bedraagt ongeveer 1.370 miljoen km³, maar niet al dit water is rechtstreeks beschikbaar of bruikbaar. 

Denk maar aan zeewater, grondwater of water in de atmosfeer. Van al het water op aarde is ongeveer 

3% zoet water. Dit is water dat voorkomt in ijs, sneeuw, gletsjers, rivieren, grondwater… Slechts 23% 

van dit zoet water (of 0,6% van het totale beschikbare water, zout en zoet samen) is beschikbaar als 

grondwater of oppervlaktewater, wat overeenkomt met 8,6 miljoen km³ water. Nog eens de helft 

hiervan bevindt zich op een diepte van meer dan 800 meter, waarvoor de waterwinning te duur is 

[2, 3]. Zoetwater “ontstaat” door een continu geheel van processen in de biogeochemische kringloop, 

de globale watercyclus (Figuur 1). Water verdampt, valt terug als neerslag op de aarde, dringt in de 

bodem, wordt opgenomen door planten… Uiteindelijk stroomt het zoete water terug naar de oceanen 

via rivieren. Via de globale watercyclus worden onze zoetwaterbronnen op natuurlijke wijze 

aangevuld. Wanneer het gebruik van water echter de natuurlijke bijvulling overschrijdt, treedt 

waterschaarste op. 

In Vlaanderen, bijvoorbeeld, is water ondanks de huidige prijs en beschikbaarheid een schaars goed. 

Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste is er de hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen. We leven 

met veel mensen op een klein oppervlak, waardoor het volume water dat beschikbaar is per persoon 

onder druk staat. Ten tweede is er de sterke verhardingsgraad van het oppervlakte, gepaard met 

schaarste aan infiltratiegronden. Veel van de open ruimte wordt volgebouwd of met beton bedekt, 

met als gevolg dat hemelwater veel minder de kans krijgt om te infiltreren in de bodem. Deze infiltratie 

is nodig, om de grondwaterstanden terug op peil te krijgen na een periode van droogte. Tot slot 

hebben we in Vlaanderen een geschiedenis die gekenmerkt werd door overstromingen. Om dit te 

verhelpen werd jaren een beleid gevoerd om het water zo snel mogelijk af te voeren naar de zee door 

onder andere het rechttrekken van natuurlijke meanderende beken en rivieren. Meanderende 

waterlichamen alsook ‘ondergelopen’ oppervlaktes geven de bodem de nodige tijd om het water op 

te nemen en te laten doorstromen naar de diepere grondlagen. 

Door de klimatologische veranderingen kent Vlaanderen steeds frequenter en langere periodes van 

droogte, waardoor de beschikbare kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater, regenwater en 

freatisch grondwater daalt. De bodem waterbeschikbaarheid verhogen in Vlaanderen vereist 

structurele aanpassingen (ontharden, meanderen van waterlopen etc.) en is dus niet eenvoudig te 

veranderen. Wat wel snel effect heeft is het aansturen van ondernemingen en particulieren richting 

waterbesparende maatregelen. Ook het aanpassen van het overheidsbeleid de laatste jaren helpt 

hierin, via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisering. Hierdoor is niet alleen het 

grondwaterverbruik gehalveerd in de periode 2000 – 2018, het verbruik van andere waterbronnen (i.e. 

water afkomstig van het product, ijs en afvalwater) is bijna vervijfvoudigd sinds 2000 (Figuur 2) [4]. Er 

wordt van de industrie verwacht dat zij hun productieprocessen optimaliseren zodat hun 

waterverbruik/gebruik zich beperkt tot de hoeveelheid water die strikt noodzakelijk is, of dat er 

gebruik gemaakt wordt van water van een lagere kwaliteit waar mogelijk. Naast advies van 

watercircle.be kan onderstaand waterhandboek u hierbij begeleiden. We sommen voor u de 



HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING 

2 
 

verschillende soorten waterbronnen op en de meest gebruikte technieken om deze waterbronnen op 

te waarderen tot verschillende soorten proceswaterkwaliteiten. 

 

Figuur 1: De watercyclus [5]. 

 

Figuur 2: Industrieel waterverbruik (Vlaanderen, 2000 - 2018) [4] 

RICHTLIJNEN 

Dit waterhandboek dient gezien te worden als louter een leidraad. Daarom raden wij u ten allen tijde 

aan om parallel met een studie van dit handboek, ook een watertechnologieleverancier of consultant 

onder de arm te nemen die met de nodige expertise uw specifieke situatie kan evalueren. 

Watercircle.be kan u hierin bijstaan door uw vraag te verspreiden naar haar leden. Zo krijgt u van 

meerdere bedrijven een voorstel dat u intern kan vergelijken, alvorens een keuze te maken. Hiervoor 

kan u terecht op info@watercircle.be. 

Daarnaast geven wij u graag mee dat geen van onderstaande informatie sluitend is. Waterzuivering is 

in veel gevallen gebaseerd op biologische actoren, die anders dan de meeste mechanische systemen, 

ander gedrag kunnen vertonen dan voorspeld.
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HOOFDSTUK 2 – WATERAUDIT 

Vooraleer er overgeschakeld kan worden tussen waterbronnen of naar waterhergebruik, is het 

belangrijk om de waterstomen in kaart te brengen en een overzicht te maken van het integraal 

watermanagement binnen uw bedrijf. Dit stelt u in staat om, naast water, ook te besparen op uw 

energie- en chemicaliënverbruik. Een wateraudit geeft dus een kritische kijk op alle directe en 

indirecte, grote en kleine waterverbruikers binnen uw bedrijf. Hiervoor kan u in eerste instantie de 

eerste stappen zelf ondernemen en bespaart u niet alleen geld, maar ook tijd. Dankzij de verkregen 

inzichten kan u bovendien beter anticiperen op onder andere droogteperiodes, capaciteitstoenames 

en interacties met wetgevende en controlerende instanties. In tweede instantie is het wenselijk om 

contact op te nemen met een technologieleverancier of consultant. 

Hieronder kan u een handleiding vinden voor het uitvoeren van een eigen wateraudit. U kan zelf kiezen 

hoe ver u hierin wilt gaan (eenvoudige, gevorderde of expert). Nadat u dit hebt uitgevoerd, raden wij 

u aan om contact op te nemen met een technologieleverancier of consultant. Ook raden we u aan om 

metingen over de tijd te nemen. Dit geeft evoluties in verbruik weer, zoals seizoensgebonden 

productie en/of effecten van bepaalde maatregelen. 

EENVOUDIGE WATERAUDIT 

1. Inventariseer de gebruikte waterbronnen en de geloosde of afgevoerde stromen. Hiervoor 

gebruikt u bij voorkeur de afrekeningsfacturen van de watermaatschappij en overheid. 

Probeer hierbij de waterbalans te sluiten. 

𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

Let op: bij water verliezende processen zoals koeltorens, verdampingsprocessen of 

stoomproductie is IN > UIT. 

2. Ga aan de hand van de meest recente Process Flow Diagramma’s of Lay-outs rond in je proces 

en actualiseer waar nodig. Neem debieten op waar mogelijk. Herhaal dit op regelmatige basis 

(bv wekelijks of maandelijks) en noteer alle waarden in een Excel template. 

2.1. Analyseer de verschillen in debieten voor en na de eenheidsprocessen voor het 

detecteren van abnormale verbruiken (debietverliezen). 

GEVORDERDE WATERAUDIT 

1. Inventariseer de gebruikte en potentiële waterbronnen en de geloosde of afgevoerde 

stromen. Hiervoor gebruikt u bij voorkeur de afrekeningsfacturen van de watermaatschappij 

en overheid. Probeer hierbij de waterbalans te sluiten en bepaald de grootste 

waterverbruikers. 

𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

Let op: bij water verliezende processen zoals koeltorens, verdampingsprocessen of 

stoomproductie is IN > UIT. 

2. Ga aan de hand van de meest recente Process Flow Diagramma’s of Lay-outs rond in je proces 

en actualiseer waar nodig, begin met de grootste waterverbruikers. Neem debieten, drukken 

en temperaturen op waar mogelijk. Herhaal dit op regelmatige basis (bv wekelijks of 
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maandelijks) en noteer alle waarden in een Excel template. Breng hierbij ook de 

terugslagkleppen en pompen in kaart. 

2.1. Analyseer de verschillen in debieten, drukken en temperaturen voor en na de 

eenheidsprocessen voor het detecteren van abnormale verbruiken (debiet-, druk- 

en warmteverliezen). 

EXPERT WATERAUDIT 

1. Inventariseer de gebruikte en potentiële waterbronnen, bij voorkeur ondersteund met data 

(vb. drukken, debieten, regeneratiefrequentie etc.), alsook de operationele specificaties van 

de voorbehandelingstechnieken van de gebruikte waterbronnen. Maak hiervoor onder andere  

bij voorkeur gebruik van de afrekeningsfacturen van de watermaatschappij en overheid. 

Probeer hierbij de waterbalans te sluiten en bepaald de grootste waterverbruikers. Denkt u 

aan waterhergebruik? Breng dan ook de kwaliteit van het afvalwater of geloosde water goed 

in kaart, eventueel ook met de variabiliteiten. 

Heeft u een continu of een discontinu waterverbruik? Indien discontinu, breng dit ook in kaart, 

dit is belangrijk naar buffervolumes toe. 

Sluit de waterbalans. 

𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

Let op: bij water verliezende processen zoals koeltorens, verdampingsprocessen of 

stoomproductie is IN > UIT. 

2. Ga aan de hand van de meest recente Process Flow Diagramma’s of Lay-outs rond in je proces, 

actualiseer waar nodig en definieer de eenheidsprocessen in detail, begin hierbij met de 

grootste waterverbruikers. Neem debieten, drukken, temperaturen en geleidbaarheid op 

waar mogelijk. Herhaal dit op regelmatige basis (bv wekelijks of maandelijks) en noteer alle 

waarden in een Excel template. Een verder stap kan zijn om de watermeters automatisch te 

laten uitlezen naar een Cloud en alles visualiseren in een dashboard. Breng hierbij ook de 

terugslagkleppen en pompen in kaart. Breng ook afstanden in kaart tussen de verschillende 

deelprocessen waar water gebruikt wordt, de locatie van de WZI,… 

2.1. Analyseer de verschillen in debieten, drukken, temperaturen en geleidbaarheid voor 

en na de eenheidsprocessen voor het detecteren van abnormale verbruiken (debiet-

, druk-, warmteverliezen en overvloedig regenereren). 

3. Definieer per eenheidsproces welke waterkwaliteiten en operationele waarden dienen 

behaald te worden. 

3.1. Analyseer de huidige en gewenste kwaliteiten en operationele waarden. Mogelijks 

kunnen bepaalde eenheidsprocessen bepaalde ‘grondstoffen’ (eg water, 

temperatuur en/of druk) recycleren van elkaar. 

4. Inventariseer de gebruikte chemicaliën per eenheidsproces gerelateerd aan het 

waterverbruik, hun hoeveelheden en locatie van toevoegen (bv reinigingsmiddelen, 

desinfectieproducten…). 

4.1. Analyseer de verbruikers van chemicaliën en impact op de plaats van toediening. 

Mogelijks kan dit verbruik verlaagd worden of is het aangewezen om over te 

stappen naar een variant. 

5. Inventariseer de controles die u zelf als bedrijf reeds doet voor het opvolgen van uw 

waterhuishouding (onderhoud van filters, (doserings)pompen, kleppen, sensoren 

kalibratie etc.) 

5.1. Analyseer of deze controles afdoende zijn en overeenkomen met de 

richtlijnen van de technologieleverancier. 
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HOOFDSTUK 3 – INKOMENDE WATERBRONNEN 

1. STADSWATER 

In Vlaanderen hebben we verschillende drinkwatermaatschappijen die ons van drinkwater voor 

menselijke consumptie voorzien via een openbaar drinkwaternet (Figuur 3). Deze maatschappijen 

hebben als taak, enerzijds, de bevolking te allen tijde van drinkwater te kunnen voorzien. En, 

anderzijds, de kwaliteit van het geleverde water te waarborgen, dat steeds moet voldoen aan de 

strenge drinkwaternormen. Dit neemt echter niet weg dat er variaties kunnen zijn in bepaalde 

parameters. Zo kan de hardheid van het stadswater variëren van zeer zacht (0 - 7 °F) tot zeer hard  

(> 45 °F) in uitzonderlijke gevallen. 

 

Figuur 3: Watermaatschappijen in Vlaanderen [6]. 

De hardheid van (stads)water wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van calcium- en 

magnesiumionen (respectievelijk Ca2+ en Mg2+), die kalkafzet (Ca(HCO3)2 en magnesiumzouten) kunnen 

veroorzaken in o.a. leidingen. Deze afzettingen leiden tot problemen bij bv. stoomproductie, 

koeltorens, sproeikoppen, warmtewisselaars etc. 

Om deze ionen uit het water te verwijderen en schade door neerslag te voorkomen, kan men het water 

ontharden. Hiervoor wordt klassiek gebruik gemaakt van een kationwisselaar. De laatste tijd ontstaat 

er ook een evolutie naar het gebruik van nanofiltratie membranen dat eveneens deze 2-waardige 

ionen verwijderd. Bovendien komt nanofiltratie in aanmerking voor de ecologiepremie+ (link). Ook is 

er de mogelijkheid om hiervoor omgekeerde osmose te gebruiken, maar afhankelijk van de benodigde 

waterkwaliteit verder in het proces, kan dit overkill zijn. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie
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2. GRONDWATER 

Grondwater is water dat in gesatureerde zones onder de grond voorkomt. Zij vullen hier de poriën en 

breuken die ontstaan. Dit soort van watervoerende laag wordt een aquifer genoemd en kan gebruikt 

worden voor waterwinning. Er bestaan twee soorten aquifers, begrensde en onbegrensde aquifers 

(Figuur 4). Begrensde aquifers (Engels: confined aquifers) worden ook wel gesloten, gespannen of 

niet-freatische aquifers genoemd. Zij zijn begrensd tussen twee ondoordringbare lagen of aquitards. 

Het grondwater kan hierdoor slechts horizontaal bewegen met een verwaarloosbare verticale 

stromingssnelheid naar andere lagen. Aanvulling van water in deze lagen duurt bijgevolg eeuwen tot 

millennia. In dit niet-freatisch grondwater kan er nog een verder onderscheid worden gemaakt tussen 

zuurstofrijk en zuurstofarm grondwater. Een onbegrensde aquifer (Engels: non-confined aquifers) 

wordt ook wel een open aquifer of freatische aquifer genoemd. Deze laag is aan de bovenzijde niet 

afgesloten door een ondoordringbare waterlaag. Hier wordt voor de hoogte van deze waterlaag het 

begrip grondwatertafel gebruikt. Dit water reageert snel op wisselende weersomstandigheden en 

wordt gevoed door rechtstreekse infiltratie van hemelwater en/of oppervlaktewater. Hierdoor zijn ze 

ook meer onderhevig aan infiltratie van pesticiden, nutriënten uit de bodem,... [7] [8]. 

Wie grondwater voor industriële doeleinden wil gebruiken (debiet > 500 m³/jaar) moet hiervoor een 

vergunning worden aangevraagd bij de gemeente of provincie, anders is een meldingsplicht voldoende 

(VLAREM II bijlage 1 rubriek 53). In deze vergunning wordt bepaald tot welke klasse het bedrijf behoort 

en bijgevolg wat het maximaal op te pompen debiet is. Wanneer grondwater wordt ingezet, is het 

belangrijk om rekening te houden met het volgende principe: “Hoogwaardig grondwater kan/mag 

enkel gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen (bv. voedingsprocédé) en niet voor 

laagwaardige toepassingen zoals bv sanitair, schoonmaken, stallen reinigen…”. 

Voordeel van het gebruik van grondwater is de lage en stabiele temperatuur (10 – 12  °C) voor 

koeldoeleinden. Bij gebruik in stoomketels is dit dan weer een nadeel. Het is in dit geval energetisch 

aantrekkelijker om het eerst als koelwater te gebruiken in andere processen. 

 

Figuur 4: Opbouw van watervoerende lagen in de ondergrond, met de voorstelling van freatische  en niet-freatische 
grondwaterlagen [9] 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=70324&woLang=nl


HOOFDSTUK 3: INKOMENDE WATERBRONNEN 

8 
 

2.1 Diep grondwater 

Vele bedrijven pompen water uit de niet-freatische grondwaterlagen, confined aquifer in Figuur 4. 

Aangezien de aanvulling hiervan relatief traag is (eeuwen tot millennia), wordt het gebruik van deze 

grondwaterlagen beschouwd als niet-duurzaam. Zo worden bedrijven, in bijvoorbeeld 

Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen die een waterwinning hebben in de diepe grondwaterlaag, de 

Sokkel en het Landeniaan, hun grondwaterwinningsputten afgebouwd of zelfs afgesloten. Zij dienen 

hun alternatief in andere waterbronnen te zoeken. Ondiep grondwater, unconfined aquitard in  

Figuur 4, zou hier een alternatief kunnen zijn. Echter door de aanhoudende droge zomers raken de 

grondwatervoorraden niet voldoende snel aangevuld. Op volgende site kan je de actuele 

grondwaterstand opvolgen: https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator 

[10]. Gevolg van de overexploitatie in de diepe grondwaterlagen zoals de Sokkel, het Krijt en het 

Landeniaan is de verzilting van deze grondwaterlagen door zout water dat uit diepere zones naar 

boven wordt gestuwd. Dit heeft onomkeerbare gevolgen voor het grondwater, zoals een hogere 

geleidbaarheid, hogere zout- en sulfaatgehaltes. 

Er bestaan twee soorten diep grondwater, namelijk zuurstofrijk en zuurstofarm diep grondwater. 

Zuurstofrijk grondwater is water van een zeer hoge kwaliteit. Door enerzijds een overschot van 

zuurstof in dit water is natuurlijk organisch materiaal afgebroken, met als gevolg dat bacteriën en 

virussen zijn afgestorven. Anderzijds is dit water door de lange verblijftijd/infiltratietijd in de bodem in 

contact gekomen met verschillende bodemlagen, waardoor een natuurlijke zuivering en uitwisseling 

van ionen heeft kunnen plaatsvinden. Dit water kan eventueel nog onthard worden, maar over het 

algemeen dient dit water slechts behandeld te worden met een desinfectiestap (bv via chloor) [11, 12, 

13]. 

Zuurstofarm, diep grondwater is water waarin, door een tekort aan zuurstof, reductieprocessen 

optreden. Hierdoor ontstaat waterstofsulfide (H2S) en ammoniak (NH3), met geurhinder tot gevolg. 

IJzer blijft in zijn opgeloste vorm (Fe2+) aanwezig, waardoor het, bij contact met zuurstof bij het 

oppompen, gaat oxideren tot Fe3+ en neerslaan. Volgende stappen worden ondernomen om van dit 

water kwaliteitsvol water te maken [14]. 

1. Beluchting: verwijdering van CO2, omzetting van Fe2+ naar Fe3+, oxidatie van NH4
+ naar NO3

- en 

Mn2+ naar MnO2. 

2. (snel)Filtratie via zandfilter 

3. Ontharding 

4. Desinfectie (afhankelijk van de kwaliteit nodig in het productieproces) 

2.2  Ondiep grondwater 

Ondiep grondwater is water dat rechtstreeks wordt aangevuld door hemelwater en oppervlaktewater, 

waardoor de kwaliteit minder constant is dan diep grondwater. Soms kan het een teveel aan ijzer, zout, 

ammonium, nitraat, fosfaat, pesticiden en/of bacteriën bevatten. Dit water moet daarom een meer 

uitgebreide behandeling ondergaan voor het kan aangewend worden. In de kuststreken dient 

bovendien ook rekening gehouden te worden met een mogelijks verhoogd zoutgehalte in het water 

[15]. 

Volgende stappen kunnen ondernomen worden om ondiep grondwater te behandelen: 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator
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• Zandfilter: voor het verwijderen van een teveel aan organisch materiaal.  

• Beluchting + zandfilter: om het teveel aan ijzer en mangaan te verwijderen. 

• Ontharding: voor het verwijderen van kalk 

• Desinfectie 

• Actieve kool: verwijdering van niet polaire organische verbindingen (pesticiden, aromaten, 

PAK en in mindere mate ook metalen in organische complexen) 

• Ionenwisselaar: verwijdering van nitraat (meer bepaald in een anionenwisselaar) 

3. ZOET OPPERVLAKTE WATER 

3.1 Wetgeving 

Oppervlaktewater wordt in VLAREM II gedefinieerd als: “het stilstaande of stromende zoet, brak of 

zout water dat permanent of op geregelde tijdstippen op natuurlijke of kunstmatige wijze een deel van 

het aardoppervlak inneemt en dat deel uitmaakt van een waterhuishoudkundig systeem, ofwel dat 

niet in verbinding staat met het waterhuishoudkundig systeem maar wordt gevoed door hemelwater.” 

[16]. 

De regelgeving omtrent het oppompen van oppervlaktewater is onderhevig aan verandering (denk aan 

de captatieverboden tijdens droge (zomer) maanden) en zal wellicht de komende jaren nog sterk 

veranderen. We raden u dus zeker aan om ons of een andere instantie met ervaring te raadplegen 

naar updates van de wetgeving. Een uitdaging waarop de wetgever mogelijks zal anticiperen is de 

steeds toenemende geleidbaarheid van grote waterlopen. Dit komt enerzijds door het lozen van spui 

van bedrijven stroomopwaarts en anderzijds door de droge zomers waardoor en minder aanvoer is 

van zoetwater. Een mogelijke andere uitdaging kan zijn het voorrang geven aan transport over het 

water in plaats van het oppompen van oppervlaktewater uit bevaarbare waterlopen. Een laatste 

mogelijke uitdaging waarover dient nagedacht te worden, is het stilleggen van productie door het niet 

kunnen aanleveren van grondstoffen over het water (cfr BASF Duitsland, 2018, bron: 

cleanenergywire.org/news/drought-germany-continues-autumn-forces-chemical-plant-shutdown) 

Om zoet oppervlaktewater te mogen capteren uit bevaarbare waterlopen, dient steeds een melding 

of vergunning (Figuur 5) bekomen te worden via de Vlaamse Waterweg1. Hiervoor wordt een 

grenswaarde van 500 m³ per jaar gehanteerd. Deze aanvraag dient ook elk jaar vernieuwd te worden, 

alsook moet er jaarlijks een vergoeding worden betaald, berekend op basis van de hoeveel water dat 

werd gecapteerd en geloosd [17, 18]. 

 

1 Captatievergunning aan te vragen bij de Vlaamse Waterweg via  

https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie 

https://www.cleanenergywire.org/news/drought-germany-continues-autumn-forces-chemical-plant-shutdown
https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties


HOOFDSTUK 3: INKOMENDE WATERBRONNEN 

10 
 

 

Figuur 5: Regelgeving captatie oppervlaktewater [18] 

Captatie van oppervlaktewater uit onbevaarbare waterlopen is sterk versnipperd en wordt geregeld 

door: 

• VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, voor onbevaarbare waterlopen van categorie 1; 

• Provincie voor onbevaarbare waterlopen van categorie 2; 

• Gemeente voor onbevaarbare waterlopen van categorie 3; 

• Polder of watering beheerder. 

Voor meer informatie verwijzen we naar deze instanties. 

3.2 Specificaties 

Oppervlaktewater heeft enkele bijkomende aandachtspunten. Enerzijds is er de grote schommeling in 

zoutgehalte dat gerelateerd is aan de seizoenen (denk hierbij dan specifiek aan het kanaal Gent-

Terneuzen (link)). Anderzijds is er de aanwezigheid van zwevende stoffen, die in bepaalde gevallen 

hoog kan oplopen door bijvoorbeeld een voorbijvarend schip of lage stand van de waterloop, en micro-

organismen en algen, die leidingen kunnen verstoppen en voor biofilm afzetting kunnen zorgen. 

Algengroei is mogelijk door de afloop van meststoffen op het land naar het oppervlaktewater. Dit 

vereist dan een extra behandeling onder de vorm van een bezinkingsbekken, fijn filter of een 

(zand)filter. 

Verder kan het opgepompte water na een grof filtratie met behulp van een cascade van 

membraanfilters ontzout, verzacht en gedesinfecteerd worden tot de nodige kwaliteit voor productie. 

Eveneens kunnen ook andere technieken, zoals actieve kool en coagulatie gebruikt worden, maar 

membraanfiltratie geeft vaak het beste resultaat. De beste technologie hangt sterk af van de lokale 

condities (zoutgehalte, nutriënten, organische belasting,...) en de gewenste kwaliteit van het water 

(laagwaardige toepassingen, drinkwaterkwaliteit, demiwater, ultrapuur,...). 

https://waterberichtgeving.rws.nl/include_files/rws/metingen/zeeuwse_wateren/tso/pdf/kgste7atla.pdf
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4. BRAKWATER 

In VLAREM II spreekt men van brak water als “wateren waarvan het chloridegehalte op natuurlijke 

wijze 600 mg Cl-/L kan overschrijven [16]. In andere bronnen spreekt men van brakwater wanneer het 

zoutgehalte tussen 0,3 en 17 g Cl-/L ligt. Een zoutgehalte < 0,3 g Cl-/L is zoetwater, een zoutgehalte > 

17 g Cl-/L wordt gedefinieerd als zoutwater. Dit is echter geen algemene definitie [19]. Brakwater komt 

van nature voor bij de overgang van zoet- naar zeewater, vaak het geval bij riviermondingen. Een 

voorbeeld van een natuurlijke brakwaterzone is de Scheldemonding tussen Temse en de 

Westerschelde. In tegenstelling tot zoutwater, zullen de nodige membraandrukken voor ontzouting 

van brakwater lager liggen. Meer hierover in Hoofdstuk 6 – Zuiveringstechnieken, deel 2.1 RO: zoet-, 

brak- en zoutwater RO. Afhankelijk van seizoen, getijde en andere omstandigheden (bv. hevige 

regenval) kan het zoutgehalte in dergelijke regio’s sterk fluctueren. Hiermee dient rekening gehouden 

worden in de zuiveringstechnologie.  

Brak water kan organische vervuiling bevatten waarmee rekening moet gehouden worden. Bij hevige 

regenval in de omgeving kan het water dat afvloeit ook bepaalde vervuiling meebrengen, zoals 

meststoffen en nutriënten, die dan tijdelijk in de omgeving van het opnamepunt in het brak water 

aanwezig zijn. 

5. ZOUTWATER 

Zoals hierboven gedefinieerd, bevat zoutwater een zoutgehalte > 17 g Cl-/L. De behandeling naar 

proceswater is analoog aan brakwater, met het verschil dat door het hogere zoutgehalte, er hogere 

drukken moeten gebruikt worden om het water doorheen de omgekeerde osmose membranen te 

persen.  

Daarnaast is er in zoutwater Boor aanwezig. Boor heeft een nefast effect op groeiende planten 

(concentratie > 1 mg/L), ook voor de mens is het een ongewenst molecule wanneer de dagelijkse 

inname meer is dan 5 gram. 

6. HEMELWATER 

Onder de term hemelwater wordt hoofdzakelijk regenwater gezien, maar hieronder valt ook 

dooiwater, sneeuw, hagel en dauw. Hoewel deze bron gratis is, vergt het wel de nodige 

buffercapaciteit en leidingwerk. Hemelwateropslag zal bij een nieuwbouw ook vaak goedkoper zijn, 

dan dit in een bestaand gebouw/complex bij te bouwen. Bij een nieuwbouw kan men immers de 

opvang voorzien onder het gebouw om plaats besparend te werken. Het is belangrijk dat deze 

buffertank goed gedimensioneerd wordt op de productie, de verwachte jaarneerslag, de variabiliteit 

in neerslag (droge zomers) en regenintensiteit. Zeker dit laatste lijkt de laatste jaren, mogelijks door 

de klimaatsverandering, sterk te wijzigen. Hoewel het jaarlijkse gemiddelde relatief onveranderd blijft 

in Vlaanderen (ongeveer 740 mm/jaar), zien we in de zomer kortere en intensere regenbuien, waar in 

de winter ze eerder lang en minder intens zijn. Omdat regenwater als een van de zuiverste 

waterbronnen wordt gezien, ondanks de vervuiling van daken, zure regen of depositie van zware 

metalen, PAK’s etc in industriële gebieden  is het uitermate geschikt als bron voor de productie van 

spoelwater, proceswater en zelfs drinkwater. 
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6.1 Wetgeving 

Het gebruik van hemelwater wordt vastgelegd in een hemelwater verordening uit 2016 en luidt als 

volgt: “Het algemeen uitgangsprincipe is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt 

wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of 

gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt 

afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan 

dit principe te beantwoorden.” [20, 21, 22]. Het doel van deze verordening is om zo weinig mogelijk 

water naar de openbare zuiveringsinstallaties van Aquafin af te voeren omdat dit enerzijds water van 

uitstekende kwaliteit is en anderzijds dit het afvalwater verdunt, wat resulteert in een lager rendement 

van de RWZI’s. Het voordeel van regenwater is dat het zeer zacht water is, waardoor er geen 

ontharding moet geplaatst worden en ook in productie dienen er minder zepen gebruikt te worden bij 

reiniging omwille van het zacht karakter. 

VLAREM II art 4.2.1.3 paragraaf 5 en art. 6.2.2.1.2 paragraaf 4: rangorde voor de afvoer van 

hemelwater. 

1. Opvang voor hergebruik; 

2. Infiltratie op eigen terrein; 

3. Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor 

hemelwater; 

4. Lozing in de regenwaterafvoerleiding in de straat. 

Deze lozing naar de RWZI is enkel toegelaten wanneer de BBT geen van de voorgaande afvoerwijzen 

toelaat. 

Voorbehandeling van het regenwater is noodzakelijk. 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater 

Plaatsen van een hemelwaterput 

Wanneer verplicht? Volume? 

Nieuwbouw of herbouw eengezinswoning met een 
oppervlakte groter dan 40 m² 
(hemelwaterput niet verplicht bij verbouwing of 
uitbreiding) 

Minstens 5.000 liter 
Groter mag (geen bovengrens) → vuistregel 
volume hemelwaterput: 50 L/m² 

Nieuwbouw of herbouw van minstens één ander 
gebouw dan een eengezinswoning met een 
dakoppervlak groter dan 100 m² 
(hemelwaterput niet verplicht bij verbouwing of 
uitbreiding) 

Afhankelijk van grootte dakconstructie: 50 
L/m² 
Maximaal 10.000 liter tenzij aangetoond 
wordt dat groter nuttig hergebruik mogelijk is 

Opmerking: indien u een hemelwaterput groter dan 10.000 liter wil plaatsen, dient u een afwijking aan 

te vragen. 

Opmerking: Het plaatsen van een hemelwaterput is niet van toepassing op gebouwen die volledig 

voorzien zijn van een groendak, maar deze oppervlakten tellen wel mee voor de infiltratievoorziening 

(50%). 
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Voorzien van infiltratie 

Wanneer verplicht? Volume? 

Bouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte 
constructie met een nieuw oppervlakte groter 
dan 40 m² + perceel groter is dan 250 m² 

Infiltratieoppervlakte: Minstens 4 m² per 100 
m² afwaterende oppervlakte. 
Buffervolume: minimaal 25 L/m² afwaterende 
oppervlakte 

Nieuwe verkaveling  

Provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Bijkomende eisen kunnen gesteld 
worden bovenop de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Win hiervoor zeker informatie in 
van je gemeente.  

6.2 Specificaties 

Enkele eigenschappen van regenwater worden weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 2: Eigenschappen van regenwater 

PARAMETER GRENSWAARDEN 

GELEIDBAARHEID (µS/cm) 6,6 – 33 

TDS (mg/L) 2,0 – 10 

pH 5,0 – 6,6 

TEMPERATUUR (°C) 10 – 25 

 

Regenwater is eerder licht zuur t.o.v. de andere besproken bronnen. Dit is te wijten aan de 

aanwezigheid van opgeloste CO2, NOx en SOx in het water. 

Verder bevat het ook veel minder opgeloste stoffen, waardoor regenwater als een zeer zuivere 

waterbron wordt aanzien. 

6.3 Opvang en gebruik van hemelwater 

6.3.1 Verontreinigd hemelwater 

Hemelwater van daken en parkings dient opgevangen te worden, maar bevat vaak verontreinigingen. 

Deze verontreinigingen zijn enerzijds neergeslagen deeltjes uit de lucht (natte en droge atmosferische 

depositie, zoals zand- en roetdeeltjes), alsook toevallige afzetting van bv. feces van dieren. Anderzijds 

kunnen de verontreinigingen ook afkomstig zijn van uitloging van (bouw)materialen, bv weekmakers, 

vlamvertragers, biociden, zware metalen, asbest [23]. 

Het hemelwater dat op parkings valt heeft daarnaast nog bijkomende vervuiling afkomstig van 

voertuigen, zoals rookgassen (bv. PAKs) van motorvoertuigen, bandendeeltjes (bevatten soms ook 

PAKs en Zn gebaseerde componenten), remschijf residuen (o.a. Cu), lekkende olie uit motorvoertuigen 

etc. Op parkings met laad en losactiviteit kan er nog een extra verontreiniging zijn van verhandelde 

goederen. Is vervuiling van parking eerder gering, en kan het water, indien het niet kan worden 

geïnfiltreerd of gebruikt in productie, worden geloosd op een beek of gracht. Kan dit niet, dan dient 

men aan te sluiten op de afvalwaterafvoer (DWA-stelstel) in de straat. In de allerlaatste instantie, 

indien er geen gescheiden stelsel aanwezig is, kan men aansluiten op de riolering. Indien er kans op 
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vermenging is tussen hemelwater en koolwaterstoffen, dan dient een zuivering te gebeuren via een 

koolwaterstofafscheiding [24, 25]. 

6.3.2 Niet verontreinigd hemelwater 

Bij opvang van regenwater moet gelet worden dat het water niet te lang stilstaat, dit om een risico op 

nitrietvorming en bacteriële aangroei in de leidingen te vermijden. Het opvangen van hemelwater in 

een open put kan de kwaliteit van het hemelwater doen dalen. Daarom wordt een ondergrondse en/of 

afgesloten hemelwaterput aangeraden [15]. 

Hemelwater dient de volgende behandelingsstappen te ondergaan alvorens het kan ingezet worden 

in de productie: 

• Grove filter: om grote deeltjes te verwijderen zoals bladeren van daken geplaatst bij voorkeur 

vóór de buffertank. 

• Zandfilter: heeft een zeefwerking (tegenhouden van kleine deeltjes) en verwijdering van 

organische componenten en in geringere mate ook micro-organismen. Een studie uitgevoerd 

in 2004 door Fewster et al toont aan dat door het gebruik van een trage zandfilter op 

regenwater de turbiditeit, COD en hoeveelheid aanwezige E. coli wordt verlaagd [26]. Bij 

gebruik van trage zandfiltratie, is er ook de mogelijkheid dat occasioneel aanwezig NH4
+ of NO2

- 

wordt geoxideerd tot NO3
-. 

• Actieve kool: verwijderen van geur, kleur, metalen, organische componenten zoals PAKs, 

pesticiden, etc.; 

• Membraanfiltratie: Microfiltratie (MF) en ultrafiltratie (UF) ter vervangen van de zandfilter en 

deels desinfectie (bacteriën worden tegengehouden, virussen niet altijd, dit is afhankelijk van 

de poriegrootte van de UF); 

• Desinfectie: verwijderen van bacteriën en virussen. Dit kan gebeuren met UV, ozon,  

natriumhypochloriet, chloordioxide of peroxide (laatste twee zijn iets minder toegepast). 

Bij gebruik van regenwater dient er rekening gehouden te worden met een bijkomende kost voor de 

opvang in een hemelwaterput. Hiervoor dienen de dimensioneringsregels van GSG Hemelwater van 

5 juli 2013 in acht genomen te worden. Voor eengezinswoningen is een hemelwaterput verplicht van 

minimum 5.000 liter. Voor ‘andere gebouwen’ (bv. appartement, kantoor,…) groter dan 100 m² rekent 

men als eerste ruwe schatting met 50 L/m² (met een max. van 10.000 liter). Indien men een 

hemelwaterput groter dan 10.000 liter wenst te plaatsen dient men dit via een afwijking aan te vragen 

bij het vergunningverlenend orgaan. Meestal is de wateropvang veel groter dan het hergebruik en bij 

lange regenperiodes treedt de overloop van de hemelwaterput in werking. Dan kan infiltratie of 

buffering met vertraagde afvoer een oplossing bieden. Hemelwatergebruik gecombineerd met een 

infiltratievoorziening geniet de voorkeur. Niet gebruikt hemelwater moet dus in alle omstandigheden 

zoveel mogelijk geborgen en geïnfiltreerd worden via grachten, wadi’s of ondergrondse 

infiltratievoorzieningen. 
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7. AFVALWATER & GEZUIVERD EFFLUENT 

De VLAREM-wetgeving maakt een onderscheid tussen huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en 

koelwater. 

1. Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van normale 

huishoudelijke activiteiten, sanitaire installaties, keukens, de reiniging van gebouwen zoals 

woningen, kantoren, kazernes, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, kapsalons, 

restaurants, drankgelegenheden en afvalwater afkomstig van wassalons waar de toestellen 

enkel door de klanten zelf worden bediend. Het lozen van huishoudelijk afvalwater is in 

principe niet gebonden aan een omgevingsvergunning indien afkomstig van 

woongelegenheden. 

2. Koelwater is het water dat in de industrie voor afkoeling gebruikt wordt en dat niet in 

aanraking is gekomen met af te koelen stoffen of met andere verontreinigende stoffen. 

3. Bedrijfsafvalwater is alle afvalwater dat niet voldoet aan de definitie van huishoudelijk 

afvalwater (of koelwater). Als huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater samen geloosd 

worden, wordt het geheel gezien als bedrijfsafvalwater. 

Het water dat dus uit een productiehal komt, dient eerst gezuiverd te worden naar bepaalde 

lozingsnormen. Deze lozingsnormen zijn per sector vastgelegd in het VLAREM II, bijlage 5.3.2. De 

technieken die nodig zijn om tot deze norm te komen, zijn zeer industrie afhankelijk en zelfs 

bedrijfsafhankelijk. Om tot de meest geschikte zuiveringstechnologie te komen, kan u best een 

technologieleverancier of consultant raadplegen, voorbeelden van mogelijke technologieën komen 

later aan bod in Hoofdstuk 5 – Veel voorkomende zuiveringstreinen met een kostschatting 

Het water dat uiteindelijk geloosd wordt, is gezuiverd effluent. Dit water kan bijgevolg verder gezuiverd 

worden om dit terug op te waarderen naar proceswater van drinkwaterkwaliteit, of een nog hogere 

kwaliteit. Hierdoor kan er bespaard worden op bijvoorbeeld stadswaterinname en lozingsheffingen. 

Voor meer info hierover, zie ook de webinar ‘Wat Kost Water’ van watercircle.be. 

 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=10112
https://watercircle.be/projecten/ko-water-algemeen/activiteiten-ko-water/webinar-wat-kost-water/
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HOOFDSTUK 4 – UITGAANDE WATERKWALITEITEN 

Water vandaag is beschikbaar in vele kwaliteiten, afhankelijk van de waterbron en 

(proces)waterbehandeling. Vanuit een ecologisch en economisch standpunt is het belangrijk dat de 

juiste kwaliteit van water ingezet wordt voor de juiste toepassing – ‘water fit for use’. 

Het gebruik van een cascadesysteem (i.e. opeenvolging van twee of meer technieken) om water te 

produceren van de gewenste kwaliteit(en) is de meest gebruikelijke werkwijze. Hierdoor kan 

goedkoper water voor een eenheidsproces dat een lagere kwaliteit toelaat, afgetakt worden uit het 

cascadesysteem. Dit laat toe dat enkel het meest kwalitatieve water wordt ingezet op de plaatsen waar 

deze hoge kwaliteit nodig is. Daarnaast kan het uitgaande water, uit dit eenheidsproces, opnieuw 

aangewend worden in een volgend eenheidsproces waar de waterkwaliteit minder kritisch is. Dit tot 

het water een kwaliteit heeft bereikt die niet langer bruikbaar is in de productie. Het ingezette water 

is op deze manier optimaal gebruikt. Dit wordt geïllustreerd met een voorbeeld: 

Voorbeeld: 

Een wasserij kan stadswater ontharden en aanwenden als koelwater. Dit gebruikte, lauwe 

koelwater is vervolgens geschikt voor de witte was cyclus. Op deze manier wordt bespaard op 

water en energie. Door het water vervolgens te behandelen met een microfiltratiemembraan 

kan het opnieuw gebruikt worden voor de kleurwas. Hierdoor is er opnieuw een besparing op 

energie, maar ook op wasproduct. Uiteindelijk kan dit water nog een laatste keer ingezet 

worden voor de voorwas van zwarte was (vaak de meest vuile was). 

Echter, het is steeds nuttig om, bij het ontwerpen van een cascadesysteem, steeds de uitgaande 

waterkwaliteit van elk eenheidsproces goed in perspectief te zetten tot de inspanning die vereist zijn 

om de vervuiling te verwijderen. Zo is het soms efficiënter om stromen met beperkte, en gekende, 

contaminanten efficiënter te behandelen dan wanneer de stroom een complex mengsel is van 

verschillende contaminanten. Een goed cascadesysteem is dus idealiter een goede balans tussen de 

kosten en de baten. 

In het volgende deel van dit hoofdstuk worden volgende waterkwaliteiten besproken: 

• Irrigatiewater 

• Schoonwater 

• Drinkwater 

• Proceswater 

o Gedemineraliseerd water 

o Koelwater 

o Stoomketelwater 

o Ultrapuur water 

 

In bepaalde sectoren kunnen er, naast deze hoofd- en subcategorieën, nog specifieke waterkwaliteiten 

of benamingen gebruikt worden. Deze zijn veelal te herleiden tot één van bovenstaande 

waterkwaliteiten. 
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1. IRRIGATIEWATER 

Irrigatiewater wordt ook wel beregeningswater genoemd. 

Het water dat men hiervoor nodig heeft, is vaak gewasafhankelijk. De normen die worden opgesteld, 

zijn drempelwaarden waarbij het gewas schade kan ondervinden door een te hoge concentratie aan 

een bepaalde stof. Zowel de chemische samenstelling als de microbiologische kwaliteit van water zijn 

belangrijk [27]. 

De parameters kunnen teruggevonden worden via volgende website van Departement Landbouw en 

Visserij. 

2. DRINKWATER 

Om water ‘drinkwater voor menselijke consumptie’ te mogen noemen (te gebruiken om van te 

drinken, te douchen, te baden en te koken), gelden volgende bepalingen: 

1) zowel drinkwatermaatschappijen als private waterleveranciers mogen ‘drinkwater voor menselijke 

consumptie’ produceren en verdelen. Deze laatste leveren drinkwater zonder gebruik te maken van 

het openbare waternet. De Vlaamse overheid houdt toezicht op beide [28] en 

2) dit water dient aan de vastgelegde kwaliteitseisen (link) voor de microbiologische en chemische 

parameter te voldoen [29]. 

Onder drinkwater kan ook ‘proceswater van drinkwaterkwaliteit’  gezien worden. Dit is water dat niet 

verkregen wordt via het drinkwaternet, maar bijvoorbeeld zelf geproduceerd wordt door het 

opwaarderen van effluent, hemelwater etc. via bijvoorbeeld UF/RO. Proceswater van 

drinkwaterkwaliteit is zelfs zuiverder (arm aan minderalen) dan drinkwater voor menselijke 

consumptie, zodat er vaak nog een re-mineralisatie stap wordt voorzien indien het voor menselijke 

consumptie bedoeld is. Dit proceswater van drinkwaterkwaliteit wordt, afhankelijk van de gebruikte 

toepassing, opgevolgd via geleidbaarheid. Daarnaast wordt in de voedingssector ook nog vereist dat 

er een minimum aantal analyses gebeuren op dit water. De minimumfrequentie hangt enerzijds af van 

de groep waarin de parameter zich bevindt (Groep A of B) en van het gemiddeld volume verbruikt 

water per dag berekend over een kalenderjaar. Het gemiddeld volume betreft de gebruikte volumes 

uit één of meer bronnen of putten waarvan het water min of meer van uniforme kwaliteit is (FAVV 

omzendbrief van 28 juli 2017). 

De kwaliteitseisen voor de productie van ‘proceswater van drinkwaterkwaliteit’ wordt beschreven 

door volgende waterwetgevingen en zijn identiek aan de kwaliteitseisen voor drinkwater voor 

menselijke consumptie: 

• Koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot wijzing van het KB van 14 januari 2002: betreffende de 

kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddelenrichtingen 

verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen 

wordt gebruikt. 

• Besluit van de Vlaams Regering van 15 september 2017 tot wijziging van diverse bepalingen 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering 

inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. 

• FAVV omzendbrief: betreffende de aanvraag van een vrijstelling met het oog op het gebruik 

van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen 

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/duurzaam-watergebruik-de-openluchtgroenteteelt-3
https://www.vmm.be/water/drinkwater/kwaliteitseisen_drinkwater_tw.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/voeding/voedselveiligheid/water/kwaliteitsnormen-voor-de-voedingsproductie
https://emis.vito.be/nl/actuele_wetgeving/15-september-2017-besluit-van-de-vlaamse-regering-tot-wijziging-van-diverse
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/default.asp#A1252620
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3. PROCESWATER 

Proceswater is een term die wordt gebruikt voor water dat geen drinkwater is en behandeling vereist 

alvorens het bruikbaar is in de productieprocessen van bedrijven. De kwaliteit van dit proceswater kan 

hoger liggen dan drinkwater. Hieronder valt ultrapuur water, gedemineraliseerd water, koelwater, 

spoelwater, waswater, brouwwater etc. 

3.1 Schoon water 

De term ‘schoon water’ wordt voor het eerst gedefinieerd in een Europese verordening 852/2004 

inzake levensmiddelenhygiëne (Publicatieblad L 226 – 25/06/2004) en is van kracht sinds 1 januari 

2006. Het is water, natuurlijk of gezuiverd water, dat geen micro-organismen, schadelijke stoffen of 

giftige (zee)plankton bevat in een hoeveelheid die direct of indirect invloed kan hebben op de 

gezondheidskwaliteit van levensmiddelen. Schoon water voldoet dus op enkele parameters na niet 

aan de drinkwaternorm. Deze afwijkende parameters zijn voor elke sector anders. Het is water dat in 

de ‘grijze zones’ wordt gebruikt en voor bepaalde (niet gedefinieerde) toepassingen, die geen risico 

opleveren voor het geproduceerde levensmiddel. Activiteiten die deel uitmaken van die ‘grijze zones’ 

zijn: 

• Uitwendige schoonmaak van vrachtwagens; 

• Inwendige schoonmaak van vrachtwagens die producten vervoeren die rechtstreeks van de 

landbouw afkomstig zijn; 

• Vervoer van plantaardige producten die rechtstreeks van de landbouw afkomstig zijn; 

• Eerste schoonmaak van plantaardige producten die rechtstreeks van de landbouw afkomstig 

zijn; 

• Schoonmaak van de vloeren van werkplaatsen waar er geen voedingsmiddelen worden 

geproduceerd (bv de magazijnen); 

• …* 

Verder kan schoon water ook gebruikt worden in de ‘grijze zones’ voor alle activiteiten die aan 

volgende principes beantwoorden: 

• gebruik van water dat onrechtstreeks of rechtstreeks in contact komt met de 

voedingsmiddelen. Indien schoonwater in direct contact komt met levensmiddelen zoals 

groenten en fruit, dan moet het laatste water altijd van drinkwaterkwaliteit zijn; 

• gebruik van water dat niet de kans heeft de fabricage- of handelsruimten te verontreinigen; 

• gebruik van water dat in contact komt met basisproducten en levende dieren die van nature 

sterk verontreinigd zijn; 

• …* 

*Bron: Handleiding voor verstandig waterbeheer in de voedingssector. Opgesteld door Epas in 

opdracht van Fevia in december 2004 [30]. 

3.2 Gedemineraliseerd water 

Gedemineraliseerd water, ook bekend als deminwater, is water dat ontdaan is van alle 

verontreinigingen, zouten en mineralen. Het wordt gebruikt in de petrochemie, farmacie, ziekenhuizen 

(nierdialyse)… Toepassingen waarvoor het wordt gebruikt is o.a. als ketelvoedingswater. Dit water kan 

bekomen worden door verschillende technieken in serie te plaatsen waaronder volgende technieken: 

http://www.favv-afsca.fgov.be/wetgeving/hygiene/levensmiddelen/_documents/2004-06-25_H1_nl.pdf
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• Omgekeerde osmose 

• Ionenwisseling 

• Elektrodialyse 

• Elektrodeïonisatie 

• Membraandestillatie 

• Indampen 

Het verschil met gedestilleerd water is de gebruikte techniek om het water te reinigen. Bij destillatie 

wordt het water aan de kook gebracht, bij gedemineraliseerd water wordt veelal omgekeerde osmose 

gebruikt. 

Enkele eigenschappen van deminwater worden weergegeven in Tabel 3. Let wel op, dit is bij 

benadering. Deze kunnen mogelijks afwijken van de kwaliteit nodig in uw eigen productie! 

Tabel 3: Eigenschappen van deminwater 

PARAMETER GRENSWAARDEN 

GELEIDBAARHEID (µS/cm) 0,1 – 20 

TOC (mg/L) < 0,5 

CALCIUM (mg/L) < 1 

IJZER (mg/L) < 1 

SULFAAT (mg/L) < 5 

BACTERIOLOGISCHE HOEVEELHEID (CFU/100 ml) 0 

 

3.3 Koelwater 

Om warmte af te voeren uit processen zou kunnen gebruik gemaakt worden van water of lucht. Echter, 

water is een efficiënter koelmiddel dan lucht omdat het dieper kan koelen (al dan niet met toevoeging 

van ammoniak of glycol) [31]. Om dit koelen uit te voeren wordt gebruik gemaakt van een koeltoren. 

Dit is een warmtewisselaar waarbij warm water (direct of indirect) in contact wordt gebracht met koele 

lucht. Hierbij wordt enerzijds warmte onttrokken aan het water door contact met de lucht en 

anderzijds door een deel van het te koelen water te verdampen. Dit geeft de karakteristieke “witte 

wolken”. 

Fysische eigenschappen en parameters van koelwater gaan we niet weergeven omdat dit afhankelijk 

is van de koeltorenfabrikant. 

Om koelwater te maken, kan men vertrekken van alle soorten waterbronnen zoals in hoofdstuk twee 

vermeld, deze dienen zeker een filtratie en onthardingsstap te hebben ondergaan. Let wel op, indien 

men van regenwater vertrekt, dient men ervoor te zorgen dat men altijd zeker voldoende water ter 

beschikking heeft. Vaak wordt er water van een andere bron bijgemengd. 

De waterkwaliteit nodig in een koeltoren is minder cruciaal dan in bv een stoomketel. Dit komt omdat 

een stoomketel op hoge temperatuur werkt en hierdoor aanwezige componenten door de hoge 

temperatuur agressief kunnen reageren (zie 3.4 Stoomketelwater). Desondanks, dient dit water toch 

zo zuiver mogelijk te zijn omwille van volgende redenen 

• Behalen van hoger (water)rendement, er dient minder snel te worden gespuid. Er kan 

bespaard worden op water en chemicaliën. 
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• Installatie vrij houden van corrosie en afzetting/vervuiling 

• Minder kans op vervuiling van de koeltoren of slibopbouw in het bassin 

• Onder controle houden van de microbiologie (waaronder Legionella). Meer informatie 

omtrent de Legionella wetgeving bij koeltorens, kan u terugvinden in het document 

‘Wetgeving Legionellabesluit bij koeltorens’ op de watercircle.be website. 

Een goede voorbehandeling met de juiste chemie is daarom aangeraden: 

• Anti-scalants en corrosie-inhibitoren (vaak gecombineerd in één product) zorgen voor de 

reductie van afzetting en corrosie. Deze worden in lichte overmaat gedoseerd. Vaak gebruikte 

producten zijn dispersanten, surfactanten, polymeren, orthofosfaten en polyfosfaten. 

• Biodispersanten worden gebruikt voor het beheer van biomassa. Deze producten tasten de 

biofilm aan en remmen ook de vorming ervan. 

• Biociden doden de aanwezige biomassa. De meest gebruikte producten in koelwater zijn 

isothiazolinone en javel. 

Algemeen dient ook in acht genomen te worden dat de gebruikte materiaalkeuze (zowel in de 

koeltoren als in het koelcircuit), de fabrikant voorschriften en ook visuele controles belangrijk zijn! 

Meer informatie over waterreductie bij stoomketels en koeltorens kan u terugvinden in de webinar 

die watercircle.be hierover heeft georganiseerd, samen met enkele van haar leden. Dit is hier te 

raadplegen. 

3.3.1 Open koeltorens 

Bij dit type koeltorens is er een rechtstreeks contact tussen het proceswater en de lucht. Hier is 

voornamelijk warmteoverdracht door verneveling en verdamping van het te koelen water. Dit geeft 

de karakteristieke “witte wolken”. De hoeveelheid water die men verliest is afhankelijk van de af te 

voeren hoeveelheid warmte en niet van het type koeltoren. In Figuur 6 wordt een schematische 

voorstelling van een openkoeltoren gegeven [32]. 

https://www.watercircle.be/wp-content/uploads/2020/09/Samenvatting-wetgeving-Legionellabesluit.pdf
https://watercircle.be/projecten/ko-water-algemeen/activiteiten-ko-water/webinar-waterbesparing-bij-stoomketels-en-koeltorens/
https://watercircle.be/projecten/ko-water-algemeen/activiteiten-ko-water/webinar-waterbesparing-bij-stoomketels-en-koeltorens/
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Figuur 6: Schematische voorstelling van een open koeltoren, met A) de sproeiers waaruit het warme water wordt verneveld, 
B) de koelpakketten om een zo groot mogelijk contactoppervlak te creëren tussen het water en de lucht; en C) de opvangbak 
voor het gekoelde water [32]. 

3.3.2 Gesloten koeltorens 

Bij dit type koeltorens (zie Figuur 7) is er geen contact tussen de procesvloeistof die doorheen buizen 

loopt en de lucht, waardoor water kan worden bespaard. Er zijn hierin twee circuits voorzien 

• Een gesloten buizencircuit die de koelvloeistof bevat: deze wordt afgekoeld door koud water 

dat aan de buitenkant over de buizen stoomt. De koelvloeistof kan water zijn, maar ook 

ammoniak of glycol wanneer er een diepere koeling vereist is zoals bij diepvriesopslag. 

• En een circuit van koud water en lucht die de buizen koelt: Het koude water wordt boven de 

toren verneveld (via de oranje kruisjes in figuur 7). Het water warmt op door het contact met 

het hete buizencircuit. Het wordt later afgekoeld door koude lucht (wordt onderaan 

aangezogen) die in tegenstroom stroomt. Het gekoelde water wordt vervolgens onderaan 

opgevangen en via leidingen naar boven getransporteerd waar het weer verneveld wordt. 

Dit type koeltoren wordt voornamelijk gebruikt in processen waar het proceswater niet in contact mag 

komen met de lucht, bijvoorbeeld in de voedingssector [32, 33]. 
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Figuur 7: Schematische voorstelling van een gesloten koeltoren, namelijk een verdampingscondensor of vloeistofkoeler [33] 

3.4 Stoomketelwater 

De stoomketel (voorstelling zie Figuur 8) ontvangt water dat bestaat uit een deel gecondenseerde 

stoom van 80 – 100°C (retourcondensaat) en een deel vers water. Dit vers water moet van zeer hoge 

kwaliteit zijn en wordt ontdaan van alle zouten. Dit is noodzakelijk zowel naar veiligheid van het 

materiaal als het personeel. Indien het water niet voldoende zuiver is, kan dit zorgen voor afzettingen 

op en finaal corrosie van de ketelbuizen. Dit zorgt voor een inefficiënte warmteoverdracht wat 

oververhitting en zelfs ontploffing tot gevolg kan hebben. Over het algemeen geldt de vuistregel, hoe 

hoger de druk, hoe strikter de benodigde waterkwaliteit van het ketelvoedingswater. Wordt het water 

alleen maar onthard dan zullen de spuiverliezen ook groter zijn dan wanneer het water wordt 

gedemineraliseerd of door een omgekeerde osmose gaat. 

Het behandelen van het stoomketelwater heeft drie doelen: 

- Continue warmte uitwisseling 

- Bescherming van de ketel, waaronder tegen corrosie 

- Productie van hoog kwalitatieve stoom 
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Figuur 8: Voorstelling stoomketel met ketelwater (bron: webinar 'waterbesparing bij stoomketels en koeltorens', deel 
Eurowater 

Enkele eigenschappen van stoomketelwater worden weergegeven in Tabel 4. Deze komen overeen 

met deminwater, maar zijn net iets minder strikt. Let wel op, dit is bij benadering. Deze kunnen 

mogelijks afwijken van de kwaliteit nodig in uw eigen productie! 

Tabel 4: Eigenschappen van stoomketelwater 

PARAMETER GRENSWAARDEN 

GELEIDBAARHEID (µS/cm) < 2 (0,2) 

TDS (mg/L) < 1 (0,1) 

pH 9 – 9,2 

TOC (mg/L) < 0,5 

CALCIUM (mg/L) < 0,02 

IJZER (mg/L) < 20 

TURBIDITEIT (NTU) 0 

ZUURSTOF (mg/L) < 0,02 

 

Vooral opgeloste zuurstof in het inkomende water is een zeer belangrijke parameter, aangezien 

zuurstof voor corrosie van de boiler kan zorgen. 

Belangrijke parameters van het voedingswater voor een optimale, zuinige en veilige werking van de 

stoomketel [34, 35]: 

• pH 

• Hardheid en bicarbonaat worden verwijderd via decarbonatie, door gebruik te maken van 

zwak zure kationwisselaar. 

• O2 en CO2 concentratie: via thermische luchtafscheider 

• Opgeloste stoffen 

• Silicaten verwijderen via deïonisatie 

• Concentratie van organische stoffen 

• Temperatuur: hoe lager de temperatuur van het inkomende water, hoe meer energie er dient 

ingestoken te worden om stoom te maken. 

https://watercircle.be/projecten/ko-water-algemeen/activiteiten-ko-water/webinar-waterbesparing-bij-stoomketels-en-koeltorens/
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Daarom dient het water op voorhand een behandeling te ondergaan met als doel [36]: 

• Reduceren van de corrosie 

• Zuivere en droge stoom productie 

• Reduceren spuihoeveelheid 

• Beperken van het gebruik van chemicaliën 

• Optimaal rendement halen uit de stoomketel 

Alvorens water in een stoomketel kan gebruikt worden, dienen alle zouten verwijderd te worden. Dit 

gebeurt door idealiter te vertrekken van RO-water en vervolgens het water nog verder te zuiveren, 

bijvoorbeeld door het over harsen te sturen of te verdampen. Deze laatste kan voordeliger zijn 

wanneer er op de site een warmte overschot is. 

Wanneer er geen RO voor geschakeld is en er bevinden zich veel opgeloste stoffen in het inkomende 

water, dan kan men ook best gebruik maken van een verdamper. 

Daarnaast moet er intern in de stoomketel ook een goede huishouding plaatsvinden, vaak door het 

gebruik van chemicaliën. Dit zorgt voor de verdere verwijdering van bepaalde onzuiverheden, zoals 

hardheid en zuurstof die voor neerslag van kalk en respectievelijk voor corrosie van de boiler kunnen 

zorgen. 

Veel gebruikte chemicaliën zijn: 

• Antiscalants zijn veelal polyfosfaten of polymeren die ervoor zorgen dat vervuiling (zoals 

hardheid) niet kan neerslaan of zich afzetten. Deze chemicaliën dienen zo continu mogelijk en 

in lichte overmaat te worden toegediend. 

• Zuurstof die niet in de ontgasser verdreven wordt, kan zorgen voor corrosie. Dit kan worden 

vermeden door zuurstofbindende chemicaliën, veelal gekatalyseerd sulfiet, toe te voegen. 

Deze dienen zo continu mogelijk te worden toegediend. 

• Corrosie-inhibitoren: reduceren corrosie door het verlagen van de pH, dit zijn veelal amines. 

Bij stikstof- en fosforhoudende producten dient de kanttekening gemaakt te worden dat dit verhoogde 

stikstof- en fosforconcentraties geeft in het afvalwater. 

Wanneer ketels op lage of matige druk werken, dan is het voldoende om enkel gebruik te maken van 

chemicaliën en dienen er geen harsen of verdamping aan de pas te komen [34, 35]. 

4. ULTRAPUUR WATER 

Ultrapuur water is water dat bijna volledig vrij is van verontreiniging, moleculen en ionen met 

uitzondering van H2O, OH- en H+. De geleidbaarheid van deze waterkwaliteit is ongeveer 0,054 µS/cm 

bij 25°C. Dit water wordt voornamelijk gebruikt in de farmaceutische industrie en halfgeleider industrie 

waar de zuiverheid van cruciaal belang is. Dit water wordt verkregen door RO-water over een 

elektrodeïonisatie of soms ook ionenwissel of mixed bed installatie te sturen [37].
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HOOFDSTUK 5 – VEEL VOORKOMENDE ZUIVERINGSTREINEN MET EEN 

KOSTSCHATTING 

Hieronder worden enkele veel voorkomende zuiveringstreinen weergegeven vertrekkende van de 

eerder opgelijste waterbronnen, stadwater, grondwater, zoet oppervlaktewater, brakwater, 

zoutwater en hemelwater. Deze zijn louter een voorbeeld. Elke installatie is caseafhankelijk en kan 

afwijken indien u dit bespreekt opvraagt bij een technologieleverancier of consultant. 

De technieken worden uitgelegd in Hoofdstuk 6 – Zuiveringstechnieken. 

Voorbehandeling: Deze stap dient om alle soorten deeltjes in het water te verwijderen, zoals opgeloste 

stoffen, olie, sediment… 

Polishing: Soms voldoet de waterkwaliteit die uit een RO of ionenuitwisselaar (IEX) komt nog niet aan 

de benodigde waterkwaliteit voor het proces. Er dient bijgevolg nog een bijkomende 

nabehandelingsstap te worden uitgevoerd. Eerst bespreken we RO. 

Nabehandeling: In deze stap wordt het water terug op punt gebracht om te kunnen gebruiken als 

drinkwater/water in de productie. Water dat geen of weinig ionen bevat, is enerzijds hoog corrosief 

en tast materialen aan. Anderzijds is dit slecht voor de menselijke en dierlijke gezondheid. Door het 

gebrek aan ionen, gaat dit water ionen aan ons eigen lichaam onttrekken via osmose. 

1. STADSWATER 

Merk hierbij op dat stadswater ook ‘as such’ na een ontharder kan gebruikt worden als proceswater. 

Belangrijk hierbij is om te weten welke kwaliteit u nodig heeft in de productie (water op maat). Indien 

dit bv. in aanraking komt met voedingsmiddelen, dient dit water via een RO te passeren voor een hoge 

kwaliteit.  
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Figuur 9: Mogelijke behandelingstrein voor stadswater. 

2. GRONDWATER 

2.1 Diepgrondwater 

 

Figuur 10: Mogelijke behandelingstrein voor diepgrondwater 
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2.2 Ondiep grondwater 

 

Figuur 11: Mogelijke behandelingstrein voor ondiep grondwater 

3. ZOET OPPERVLAKTEWATER 

Oppervlaktewater bevat typische veel opgeloste stoffen, bacteriën, algen, organische materie, met 

geur en smaakproblemen tot gevolg. Ook afhankelijk van de regio kan de zoutbelasting hoog oplopen, 

waardoor het brakwater genoemd wordt (bijvoorbeeld het kanaal Gent-Terneuzen), zie eerder. 

Hieronder een schema om verschillende kwaliteiten van water te bereiken, vertrekkende van 

oppervlaktewater [38]. 

Naast dit schema is het ook mogelijk om nog een actieve kool filter te plaatsen naar de UF om 

drinkwater- of proceswaterkwaliteit te bekomen, dit is afhankelijk van de kwaliteit die nodig is en de 

kwaliteit waarvan u vertrekt. 

Een alternatief voor de stappen flocculatie en sedimentatie zou kunnen zijn om dit te vervangen door 

een combinatie van screens met een steeds kleiner wordende maaswijdte. 

Neem hierbij notie dat brakwater RO niet altijd nodig is voor het produceren van drinkwater 

vertrekkende van zoetoppervlaktewater. Een brakwater RO zal eerder gebruikt worden in bv. het 

kanaal Gent-Terneuzen of de nieuwe Farys installatie in Oostende (waar er brakwater gebruikt wordt). 

Echter, installaties worden meer en meer gedimensioneerd op de “worst case”, waarbij het in de 

zomer deze hoge geleidbaarheden waarschijnlijk zal halen, maar het merendeel van de tijd is het lager. 
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Figuur 12: Mogelijke behandelingstrein voor oppervlaktewater [38]. 

4. BRAKWATER 

Naast dit schema is het ook mogelijk om nog een actieve kool filter te plaatsen naar de UF om 

drinkwater- of proceswaterkwaliteit te bekomen, dit is afhankelijk van de kwaliteit die nodig is en de 

kwaliteit waarvan u vertrekt. 

Een alternatief voor de stappen flocculatie en sedimentatie zou kunnen zijn om dit te vervangen door 

een combinatie van screens met een steeds kleiner wordende maaswijdte. 
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Figuur 13: Mogelijke behandelingstrein voor brakwater. 

5. ZOUTWATER 

Naast dit schema is het ook mogelijk om nog een actieve kool filter te plaatsen naar de UF om 

drinkwater- of proceswaterkwaliteit te bekomen, dit is afhankelijk van de kwaliteit die nodig is en de 

kwaliteit waarvan u vertrekt. 

Een alternatief voor de stappen flocculatie en sedimentatie zou kunnen zijn om dit te vervangen door 

een combinatie van screens met een steeds kleiner wordende maaswijdte. 
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Figuur 14: Mogelijke behandelingstrein voor zeewaterontzouting [39]. 

6. HEMELWATER 

Regenwater als bron kan men steeds het beste bijmengen in een ander systeem aangezien het maar 

een gering deel van de tijd regent (5 – 10 %) en er dus steeds een back-up zou moeten voorzien 

worden. Daarbij komt de vraag bij welke trein je het dan zou bijmengen, wat het doel is en hoe groot 

de watervraag is? Over het algemeen wordt de zuiveringstrein voor regenwater zo beperkt mogelijk 

gehouden gezien de investering relatief zwaar weegt voor een installatie die niet volcontinu actief kan 

werken. Indien er toch een voldoende buffering kan voorzien worden, dan is een quasi continue 

operatie mogelijk, maar meestal zal het bijvullen zijn in een bestaand systeem. 

Afhankelijk van de zuiverheid van het regenwater kan er ook geopteerd worden voor gebruik van een 

UF i.p.v. een RO. 
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Figuur 15: Mogelijke hemelwaterbehandeling [23]. 

7. AFVALWATERBEHANDELING EN -HERGEBRUIK 

Na een aerobe behandeling van het afvalwater kan er al dan niet gekozen worden voor het gebruik 

van de zandfilter. Indien er geen zandfilter wordt gebruikt, dient de bezinker zeer goed te werken en 

kan dit water rechtstreeks op de UF gestoken worden. Zo gaan er ook iets grotere deeltjes naar de UF. 

Voordeel hiervan is dat de cake layer eenvoudiger kan verwijderd worden. Werkt de bezinker niet naar 

behoren, kan er best geopteerd worden voor een zandfilter voor de UF. De zandfilter zal dan wel iets 

vaker verstoppen en gereinigd worden  door een teveel aan zwevende stoffen. 

Indien er geopteerd wordt om drinkwater te maken, kan er mogelijks nog een actieve kool na de RO 

gezet worden voor de zekerheid en als extra barrière. 

Indien de biologie niet goed onder controle is, kan er mogelijks nitriet of ammonium doorbreken, zelfs 

doorheen de RO. Ammonium kan beperkt worden door te spelen met de pH van het water zodat de 

RO er toch het meeste uithaalt. Een andere optie is om voor mixed bed of IEX te opteren. 
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Figuur 16: Mogelijke behandelingstrein voor afvalwater. 

7.1 Zero Liquid Discharge (ZLD) 

Bij waterhergebruik is lozing van de spui van membraanfilters een problematiek die steeds weer naar 

voor komt. Brine of concentraat bevat typisch ionen in hoge concentratie aanwezig in de waterige 

reststroom. Ionen die vaak voorkomen zijn Na+, Cl-, Mg2+, Ca2+ en SO4
2-. Deze geconcentreerde, zoute 

stroom mag niet altijd geloosd worden omwille van de kwetsbaarheid van sommige Vlaamse 

waterlopen (af te stemmen met VMM en afhankelijk van de milieuvergunning). Laatste jaren kan de 

VMM overgaan van een concentratie gebaseerde norm naar een load gebaseerde norm. Er dient ook 

steeds een impactanalyse te gebeuren die aantoont dat de impact minimaal is. Er worden dan wel 

kleinere volumes met dezelfde vervuiling geloosd, dus de eindconcentratie in de waterloop zal hoger 

zijn dan wanneer er enkel gezuiverd afvalwater loost. Voorts moet bij waterhergebruik ook rekening 

gehouden worden met het gebruik van chemicaliën die mee in het concentraat terecht komen. Deze 

dienen in de impactstudie ook mee in rekening gebracht te worden en kunnen eventueel 

moeilijkheden veroorzaken aangezien dit zorgt voor een additionele lozing [40] [41]. 

Eenvoudig voorgesteld, waarbij het volume van de lozing bij waterhergebruik gaat dalen, de nieuwe 

concentratie die wordt geloosd gaat stijgen. 

𝑉𝑙𝑜𝑧𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐶𝑙𝑜𝑧𝑖𝑛𝑔 +  𝑉𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝 ∗ 𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝

𝑉𝑙𝑜𝑧𝑖𝑛𝑔+𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝
=  𝐶𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟𝑙𝑜𝑜𝑝,𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤 

Daarom wordt er de laatste jaren gekeken naar het concept ‘(near) zero liquid discharge (near-ZLD)’. 

Dit wil zeggen dat een bedrijf geen vloeibare afvalstromen meer heeft. Al het water wordt hergebruikt, 

de concentraatstroom wordt nog verder ingedikt tot er nog zuivere kristallen/zuren en basen 

overblijven die kunnen verkocht worden (near-ZLD) of in het eigen proces terug gebruikt kunnen 

worden (ZLD). 
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Het concentreren van deze spui kan via een cascade van systemen die gebruik maken van membranen 

en/of warmte. 

 

Figuur 17: Behandelingstrein voor concentraatstromen [40] [41]. 
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HOOFDSTUK 6 – ZUIVERINGSTECHNIEKEN 

1. VOORBEHANDELING 

Deze stap dient om alle soorten deeltjes in het water te verwijderen, zoals opgeloste stoffen, olie, 

sediment… 

1.1 Coagulatie en flocculatie 

Door het toedienen van een coagulant, bv. ijzertrichloride (FeCl3) of polyaluminiumchloride (PAC), 

gaan colloïden destabiliseren en kleine vlokken vormen. Vervolgens wordt een flocculant, vaak een 

polymeer, toegevoegd zodat de kleine vlokken grote vlokken vormen. Deze kunnen vervolgens 

afgescheiden worden via sedimentatie, flotatie of ultrafiltratie (UF). 

1.2 Sedimentatie 

Sedimentatie is een ander woord voor bezinking. Zwaardere elementen gaan naar de bodem bezinken 

onder invloed van de zwaartekracht en het water kan dan via een overloop wegvloeien. Sedimentatie 

gebeurt in een tank waar de snelheid van het water zeer laag is, zodat partikels de kans hebben om te 

bezinken. Het bezonken materiaal wordt door middel van een schraper of de conische vorm van de 

tank afgescheiden. Dit slib wordt behandeld of gestort. 

1.3 Flotatie 

Hieronder wordt vaak Dissolved Air Flotation (DAF) verstaan. Bij deze techniek wordt er gebruik 

gemaakt van minuscule luchtbelletjes die onderaan worden ingebracht. Deze hechten zich vast aan de 

gecoaguleerde (slib)vlokken en vormen een (schuim)laag boven op het water. Dit slib wordt vervolgens 

met behulp van een schraper verwijderd. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt voor de 

verwijdering van olie, vet, slib en zwevende stoffen. 

1.4 Filtratie 

Wanneer partikels niet kunnen verwijderd worden via sedimentatie of flotatie, o.w.v. hun te kleine 

afmetingen of gebrek aan voldoende vlokvorming, dan wordt filtratie ingezet. Hierbij kan gebruik 

gemaakt worden van een zandfilter of een fijn filtratie. 

1.4.1 Zandfilter 

Bij een zandfilter stroomt het water doorheen een zandbed. Partikels die groter zijn dan de poriën van 

het zandbed worden afgescheiden via filtratie, terwijl kleinere deeltjes adsorberen aan de zandkorrel. 

Typisch worden deeltjes tot ongeveer 10 – 40 µm tegengehouden, afhankelijk van het filtermedium 

Als vuistregel kan hier worden gewerkt met: partikel met een grootte van minimaal 15% van de 

zandkorrelgrootte worden tegengehouden. Wanneer de stroomsnelheid van het water doorheen het 

bed traag is (100 – 200 LMH), spreekt men van een trage zandfilter. Hierbij zal naast de zeefwerking 

ook een biologische werking bijdragen aan de verwijdering van organische componenten (90 – 99% 

verwijdering). Deze biologische actieve laag bevindt zich bovenop de zandfilter, het 
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Schmutzdecke [42]. Wanneer de stroomsnelheid van het water hoog is (3000 – 6000 LMH), spreekt 

men van een snelle zandfilter. Hierbij is vooral de zeefwerking van belang. Een zandfilter dient 

systematisch gereinigd te worden om verstopping te voorkomen. Dit kan enerzijds door terug te 

spoelen, m.a.w. de stroom richting om te draaien, met lucht en water zodat de vervuiling bovenaan 

wordt afgevoerd (discontinu proces), anderzijds kan dit ook door vervuild zand onderaan te 

verwijderen, dit buiten de zandfilter te wassen en er vervolgens bovenaan weer in te brengen (continu 

proces) of bij een trage zandfilter de bovenste laag af te schrapen. [43, 44, 45, 46, 23]. 

1.4.2 Fijn filter 

Een fijn filter wordt vaak vlak voor een membraan geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn kaarsenfilters 

en zakkenfilters. Deze houden typisch deeltjes tegen tussen 0,2 µm en 12 mm. Deze werken volgens 

het principe van microfiltratie (Zie later meer over microfiltratie) [47]. 

Wordt er een ammonium of nitriet probleem vastgesteld, dan kan men gebruik maken van een 

bead-filter. Dit is een gesloten drukvat gevuld met plastieken of glazen korrels. Naast mechanisch 

filteren treedt er ook biologische filtratie op. Dit is te wijten aan het hoog intern oppervlak waar de 

biofilm zich op kan vasthechten en nitriet en ammoniak kan verwijderen [48]. 

1.5 Ontijzering 

Ontijzering bestaat uit twee stappen: beluchting en (snel)filtratie via zandfilter. 

Beluchting van grondwater is nodig om opgeloste stoffen zoals koolzuur, methaan en waterstofsulfide 

te verwijderen, maar ook voor de verwijdering van ijzer en mangaan die onder hun gereduceerde, 

opgeloste Fe2+ en Mn2+ vorm aanwezig zijn. Ijzer op zich is weinig toxisch voor mens, dier en gewas, 

toch kan het bij aanwezigheid in water een onaangename geur en smaak geven enerzijds en anderzijds 

zorgen voor roestneerslag (Fe3+ en Mn4+). Dit heeft verstopping van leidingen en installaties en 

verkorting van de levensduur van deze installaties tot gevolg. Beluchting kan op verschillende manier 

gebeuren, dit kan door nauw contact van zuurstof met water via 1) vernevelen van water in de lucht, 

2) lucht in kleine belletjes in te brengen onderaan het water, 3) via cascadebeluchting, deze laatste 

wordt veelal gebruikt bij productie van drinkwater [49, 50, 2]. Ijzer en mangaan kunnen ook nog op 

andere manier worden verwijderd, zoals 1) door toevoeging van chemicaliën die het ijzer gaan 

oxideren, zoals kaliumpermanganaat, ozon of chloor [51, 49], of 2) via biologische-adsorptieve 

ontijzering. Deze laatste is een techniek die veelal gebruikt wordt door PIDPA, om drinkwater te 

maken, alsook in industriële installaties voor proceswater productie. In deze techniek ontwikkelen zich 

micro-organismen (Gallionella Ferruginea) bij lage zuurstofconcentraties die het Fe2+ gaan adsorberen 

omdat dit het nodig heeft voor stofwisseling. Het wordt vervolgens weer afgescheiden als driewaardig 

ijzerslib [52]. 

Voordelen van biologische-adsorptieve ontijzering 

• Het ijzerslib ontwatert beter, waardoor de slibbehandeling goedkoper wordt. 

• Er komen geen chemicaliën aan te pas, zoals kalkmelk. 

• Andere ongewenste componenten, zoals arseen, worden ook verwijderd uit het grondwater. 

• Hogere ijzerbelasting is mogelijk, tot 40 mg/L; filtatratiesnelheid van 10 – 15 m/u. 

• De filtratie en oxidatie vinden plaats in 1 stap. 

• Vindt plaats bij een pH 6 – 7 <-> pH > 7,5 bij beluchte ontijzering 
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• Vindt plaats bij lage zuurstofconcentraties <-> 0,14 mg O2 bij beluchte ontijzering 

• Slibproductie is 50 – 60% lager. 

Nadelen van biologische-adsorptieve ontijzering: 

• Geen verwijdering van ammonium of mangaan door de lage te hanteren 

zuurstofconcentraties, waardoor een extra beluchtingsstap aangeraden is. 

• Gallionella Ferruginea is gevoelig voor waterstofsulfide en de aanwezigheid van methaan zou 

ook een negatieve invloed kunnen hebben. 

Als tweede stap in de grondwaterbehandeling gaat het water over een zandfilter. Ijzer- en 

mangaanvlokken, gevormd in de beluchtingsstap vlokken, worden via filtratie of bezinking verwijderd. 

1.6 Ontharders 

Om ionen uit het water te verwijderen en schade door neerslag van zouten te voorkomen, kan men 

proceswater ontharden. Hiervoor wordt klassiek gebruik gemaakt van een kationwisselaar. Dit is een 

behuizing, gevuld met een synthetische hars waaraan positief geladen natrium- en kaliumionen (Na+ 

en K+) zijn gebonden. Door de tweewaardige lading van de Ca2+ en Mg2+-ionen worden deze 

uitgewisseld met de Na+- en K+-ionen en vormen uiteindelijk natrium- en kaliumzouten (bv. NaCl en 

KCl). Dit proces kan doorgaan tot de hars verzadigd is (doorslag van de ontharder) en niet langer de 

gewenste waterkwaliteit levert. Om een doorslag de vermijden moet de ontharder regelmatig worden 

teruggespoeld en dit vóór dit doorslagpunt wordt bereikt. In praktijk gebeurt dit voornamelijk op basis 

van volume water dat er reeds is doorgegaan i.p.v. frequentie/tijd-gestuurd. Zo wordt uw productie 

optimaal beschermd. Het terugspoelen van de filter met pekel (een verzadigde 

natriumchloride-oplossing) zorgt ervoor dat de gebonden Ca2+ en Mg2+-ionen van het hars verwijderd 

worden en terug uitgewisseld worden voor Na+- en K+-ionen. Dit noemen we regeneratie van de hars. 

De cyclus kan opnieuw beginnen [53]. 

De ontharder kan u optimaliseren door te meten op welk punt doorslag optreed. Om dit op te volgen, 

wordt idealiter een conductiviteitsmeters geplaatst, die de geleidbaarheid en dus het aantal ionen in 

oplossing bepaalt. Vaak wordt een ontharder zo ingesteld dat er een marge is, ter beveiliging. 

Voordelen van ontharding [54]: 

- Omdat vaak met ionspecifieke harsen gewerkt kan worden, bedraagt het rendement over het 

algemeen tussen 80 en 99%. Mede bepalend voor het rendement van de verwijdering is de 

aanwezigheid van andere elementen die meer affiniteiten hebben voor het hars. Dit kunnen 

bijvoorbeeld ijzer, olie, organische stoffen… zijn. 

- De principes van ionenwisseling zijn eenvoudig. Er dient echter een correcte opvolging van de 

effluentkwaliteit te gebeuren, alsmede een goede instelling van de terugspoelfrequentie. 

- Eenvoudig te automatiseren. 

Nadelen van ontharding [54]: 

- Ionenwisselaars vervuilen snel waardoor de uitwisselingscapaciteit aanzienlijk terugloopt. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn vervuiling door microbiologie (zoals filmvormende bacteriën) 

en door zwevende stof. 
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- Een ander nadeel zijn de relatief hoge operationele kosten voor o.a. de regeneratieoplossing 

(zoutoplossing zuur of loog). 

Ontharding wordt ook gebruikt op grondwater na de ontijzeringsstap, dit om de laatste restjes ijzer en 

mangaan te verwijderen. 

1.7 Actieve kool 

Actieve kool is een koolstofhoudend product met een poreuze structuur en een hoog inwendig 

oppervlak (tot 1500 m2/g). Het wordt vervaardigd door een koolstofhoudende bron (bv restant van 

kokosnoten) te carboniseren en activeren op 1000 °C met stoom. Het hoge specifieke oppervlak wordt 

bekomen door tal van microporeuze kanaaltjes, waarin zich afvalstoffen kunnen hechten. De structuur 

op chemisch niveau is vergelijkbaar met een grove vorm van grafiet met een willekeurige amorfe 

structuur die zeer poreus is, over een reeks van poriëngroottes. 

Wanneer een waterige stroom doorheen een vat met actieve kool wordt gestuurd, treedt er adsorptie 

op, vervuilingen wordt op het intern oppervlak geadsorbeerd. De actieve kool kan verder ook 

behandeld worden door het te impregneren met bepaalde chemicaliën zodat het extra efficiënt wordt 

voor een specifieke contaminant. Dit proces noemt men chemisorptie. De adsorptie werkt het beste 

bij apolaire organische stoffen en is hiermee uitermate geschikt voor het verwijderen van kleur-, geur- 

en smaakstoffen alsook schadelijke organische stoffen. 

Belangrijk voor het gebruik van actieve kool is dat de te behandelen vloeistof zo weinig mogelijk 

zwevende stoffen bevat. Deze zullen er immers voor zorgen dat de filter snel vervuilt. Om dezelfde 

reden worden preferente stromen of kanaalvorming best vermeden, dit kan u doen door de filter 

regelmatig te spoelen. Wanneer de actieve kool verzadigd is, moet deze terug naar de fabrikant 

worden gestuurd voor vervanging. De fabrikant kan deze kool opnieuw regenereren [55] [56]. 

Voordelen van actieve kool [57]: 

- Simpele en robuuste technologie; 

- Geschikt voor discontinue en continue processen; 

- Gemakkelijke plaatsing en onderhoud; 

- Hoge efficiëntie van vluchtige organische stoffen (VOS) verwijdering; 

Nadelen van actieve kool [57]: 

- Kan niet als filtratiestap worden gebruikt, omdat zwevende stoffen de filter snel vervuilen 

(tenzij er geen of beperkte zwevende stoffen aanwezig zijn); 

- Risico van zelfontbranding van het bed (ketonen, terpentijnen, …). 

- Mengsels van componenten kunnen voor een snelle doorslag zorgen. 

 

1.8 Membraanfiltratie: MF/UF/NF 

Bij membraanfiltratie wordt een stroom water met hierin deeltjes, zoals partikels, bacteriën, virussen, 

…, (de voedingsoplossing) via een semipermeabel membraan gescheiden in een gezuiverde 

waterstroom (permeaat) en een stroom met hierin de tegengehouden stoffen (concentraat). 

Afhankelijk van de poriegroottes van het membraan worden andere stoffen tegengehouden (Figuur 
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18). Membraanfiltratie maakt gebruik van een drijvende kracht die vaak druk gedreven is. Hoe kleiner 

de poriën, hoe hoger de drukken nodig om het water doorheen het membraan te krijgen. Bij 

membraanfiltratie dient opgemerkt te worden dat dit geen absolute techniek is. Membraanfiltratie 

zorgt voor een 50% - 99,9% verwijdering, maar laat dus de overige fractie van de te verwijderen 

component doorheen het membraan. Het grote nadeel van membraanfiltratie is de nood aan 

chemicaliën om de membranen te reinigen. Gebruik van oxidatieve producten is vaak nefast voor de 

membranen, zoals salpeterzuur, zwavelzuur, peroxide… 

De verschillende soorten membraanfiltratie zijn: 

• Microfiltratie (MF) 

• Ultrafiltratie (UF) 

• Nanofiltratie (NF) 

• Omgekeerde Osmose, ook wel Reverse Osmosis (RO) genoemd, hier wordt dieper op ingegaan 

in deel 2.1. 

Microfiltratie zorgt voor de verwijdering van zwevende stoffen, bacteriën en algen. Het proces maakt 

hiervoor gebruik van lage drukken (0,1 – 3 bar), waardoor het een laag energieverbruik heeft en dus 

relatief goedkoop is. Deze techniek dient vaak als voorbehandeling voor de bereiding van drink- en 

proceswater. Het is een alternatief voor de klassieke zandfiltratie. Wel dient er een 

voorbehandelingsstap te worden uitgevoerd om beschadiging van het membraan te voorkomen. MF 

zorgt voor > 99% verwijdering van zwevende stoffen (ZS) en micro-organismen [58, 59]. 

Ultrafiltratie gaat verder dan MF door ook nog virussen af te scheiden uit het water, waardoor het als 

desinfectiestap kan dienst doen. Er wordt nog steeds op relatief lage drukken gewerkt (2 – 10 bar), wat 

ook hier voor een laag energieverbruik zorgt. Ook UF wordt vaak als voorbehandelingsstap gebruikt 

voor de bereiding van drink- en proceswater, bij hergebruik van afvalwater. Ook hier is een 

voorbehandeling vereist om schade aan het membraan te voorkomen [60, 61]. 

Het voordeel van MF en UF is dat de membranen robuust zijn en kunnen teruggespoeld worden. Dit is 

niet mogelijk bij NF en RO-membranen. 

Nanofiltratie zorgt voor de deelverwijdering van meerwaardige ionen, terwijl eenwaardige ionen het 

membraan wel kunnen passeren. Het is bijgevolg een goede techniek voor de ontharding van water 

en houdt bijvoorbeeld ook pesticiden uit grondwater tegen. Bij NF worden drukken gebruikt van 

5 – 20 bar om het water doorheen het membraan te persen. Na het eenheidsproces ontstaan twee 

stromen, zoals eerder vermeld 

• de permeaatstroom, hier het ontharde water; 

• en de concentraatstroom, die de tegengehouden componenten bevat. 

Hoe meer water verhoudingsgewijs door het membraan gestuurd wordt, hoe meer vervuiling 

(verhoudingsgewijs) in de concentraatstroom achterblijft. Deze vervuiling leidt tot verminderde 

prestaties van het membraan. 

Reverse osmosis zorgt voor de verwijdering van nagenoeg alle moleculen en ionen uit het water. Hier 

wordt meer in detail op ingegaan in deel 2.1. 
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Figuur 18: Vergelijking membraantechnieken [62] 

Vervuiling van het membraan kan twee oorzaken hebben, fouling en scaling, met als gevolg dat de 

poriën geblokkeerd geraken, waardoor het beschikbare oppervlak voor filtratie daalt. We gaan hier 

niet verder in op fouling en scaling. Wenst u meer informatie hierover, raadpleeg volgende link 

pagina 21. 

Om vervuiling en beschadiging van het membraan te vermijden is een voorbehandeling aangeraden. 

Daarnaast moeten de membranen regelmatig teruggespoeld en gereinigd worden [63]. 

Voordelen van nanofiltratie [64]: 

− Automatiseerbaar; 

− Verminderd zouten, zware metalen, nitraten en sulfaten, kleur, tannines en turbiditeit; 

− NF kan ingezet worden om water te verzachten bij gebruik van specifieke 

onthardingsmembranen; 

− Heeft geen chemicaliën nodig tijdens de werking; 

− Energieverbruik is aanzienlijk lager dan bij RO, maar nog steeds 0,3 tot 1 kWh/m³ (afhankelijk 

van de inkomende waterbron); 

 

Nadelen van nanofiltratie [64]: 

− Soms voorbehandeling vereist bij sterk vervuilde bron (bv. voorfilter). De kwaliteit van het 

voedingswater moet voldoen aan de eisen van de leverancier; 

− Soms voorbehandeling vereist bij hoge chloorconcentraties (bv. actieve kool filter of bisulfiet 

behandeling), gezien deze de levensduur van het membraan verminderen. 

− Beperkte vermindering van zouten en eenwaardige ionen; 

− De aanschafprijs van NF-membranen ligt hoger dan van (RO) membranen; 

https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202000-2010/Publicaties%202000-2004/STOWA%202002-11A.pdf
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2. POLISHING 

Soms voldoet de waterkwaliteit die uit een RO of ionenuitwisselaar (IEX) komt nog niet aan de 

benodigde waterkwaliteit voor het proces. Er dient bijgevolg nog een bijkomende nabehandelingsstap 

te worden uitgevoerd. Eerst bespreken we RO. 

2.1 RO: zoet-, brak- en zoutwater RO 

Reverse osmosis (RO) is, net als MF, UF en NF, een drukgedreven membraanproces. De poriegrootte 

van de membranen zijn kleiner dan 1 nm, hierdoor weerhouden ze in 99% alle eenwaardige ionen (zie 

Figuur 18). De techniek is gelijkaardig aan NF, maar hier wordt op een veel hogere druk gewerkt 

(10 – 100 bar). Scheiding gebeurt voornamelijk op basis van moleculair gewicht (MW) en lading. Hoe 

groter het MW of lading van een molecule, hoe kleiner de kans dat het doorheen het membraan gaat 

migreren [65]. Afhankelijk van het zoutgehalte kunnen andere membranen een betere performantie 

garanderen, waardoor de keuze van type membranen een belangrijke factor speelt in de ontwerp fase. 

Voordelen RO [66]: 

- Verwijdering van (bijna) alle contaminanten 

o Virussen 

o Nitraten en sulfaten 

o Kleurstoffen, tannines en turbiditeit 

o Eén- en tweewaardige zouten 

o Zware metalen 

- Heeft geen zout of chemicaliën nodig tijdens de werking 

Nadelen RO [66]: 

- Hogere werkings- en energiekosten; 

- Meer concentraatvolume dan NF; 

- Hogere werkdrukken dan NF, met nodige veiligheidsmaatregelen tot gevolg; 

- Voorbehandeling van het voedingswater vereist (voorfiltratie 0,1 - 20 micron); 

- pH van het permeaat is typisch agressief; 

- Membranen zijn gevoelig aan vrije chloor; 

- Houdt geen opgeloste gassen, zoals CO2, O2 en NH3 tegen, dit omdat de moleculen niet geladen 

zijn en een laag moleculair gewicht hebben. 

Zout-, brak- en zoetwater RO membranen werken allemaal volgens het zelfde principe. Het verschil 

tussen deze membranen is enerzijds te wijten aan het materiaal van de membranen en anderzijds de 

drukken waarop deze gefiltreerd worden. Net zoals bij zoetwater RO membranen worden nog steeds 

alle eenwaardige ionen uit het water gehaald en gaan enkel de watermoleculen doorheen het 

membraan geperst worden In Bijlage Tabel 5 kan men een tabel terugvinden met een vergelijking 

tussen zoet-, brak- en zoutwater RO membranen. 

2.2 Ionenwisselaar (IEX) 

Bij ionenwisseling is het principe hetzelfde als deze bij een waterverzachter. Een kation- en een 

anionhars worden na elkaar in serie geplaatst. Wanneer het water uit een kationkolom komt, zijn alle 
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kationen (i.e positief geladen ionen) uitgewisseld met H+ ionen, wat een enorme pH daling tot gevolg 

heeft. Vervolgens gaat het water doorheen de anionwisselaar en worden alle anionen (negatief 

geladen ionen) vervangen door OH- ionen. Er kan bij een ionenwisselaar ook worden ontgast om tot 

gedemineraliseerd water te komen, met een geleidbaarheid van 10 µS/cm. Hierna kan men verder 

overgaan tot ultrapuur water via een Mixed Bed of elektrodeïonisatie, met een geleidbaarheid van 

0,05 µS/cm. Het water bestaat dan per definitie enkel nog uit H2O, H+ en OH- ionen. 

Eenmaal de capaciteit van de ionenwisselaar verzadigd is, wordt deze geregenereerd met een 

geconcentreerde oplossing tegenionen. De afgescheiden regeneratievloeistof bevat de gedesorbeerde 

belading en vereist een aparte verwerking. In bepaalde toepassingen wordt het verzadigd hars 

afgevoerd en extern geregenereerd of verwerkt. 

2.3 Mixed Bed IEX 

In een mixed bed bevinden de kation- en anionharsen zich in één enkele kolom. Het zijn zeer sterke 

kation en anion uitwisselaars waardoor zeer lage geleidbaarheden kunnen bekomen worden. De 

uitdaging van deze techniek wordt gevonden in de regeneratie van de harsen. Bij regeneratie dienen 

eerst de harsen gescheiden te worden (dit gebeurt op basis van dichtheid). Vervolgens worden ze apart 

met zuur of een basische oplossing gewassen [67, 68]. 

Mixed bed is een alternatief voor EDI technologie. 

2.4 Elektrodialyse (ED) & Elektrodeïonisatie (EDI) 

Elektrodialyse (ED) is een proces waarbij membranen en een elektrisch veld worden gebruikt voor het 

verwijderen van ionen uit een oplossing. Hieronder een schets van de opzet uitgeschreven. Figuur 19 

visualiseert het systeem. 

Anion-selectieve membranen (AM) en kation-selectieve membranen (CM) worden afwisselend 

geplaatst in een membraanmodule. Over de uiteinden van deze module wordt een potentiaal 

aangelegd (kathode en anode). Door het gecreëerde elektrisch veld migreren de kationen (positief 

geladen deeltjes) naar de kathode (negatief geladen pool) en de anionen (negatief geladen deeltjes) 

naar de anode (positief geladen pool). De kathode en anode zijn ondergedompeld in een elektrode 

elektrolyt (EE), een waterige oplossing met ionen die stroom geleid. Deze EE zit ook tussen de 

membranen en zal daardoor ionentransport mogelijk maken. Dit geheel zorgt er voor dat de 

tussenruimtes (aangeduid als diluaat in Figuur 19) steeds armer aan ionen wordt en het concentraat 

steeds rijker. Echter, na een tijd is het diluaat zo uitgedund aan ionen dat de elektrische stoom geen 

impact meer heeft op de ion migratie, er blijft dus nog steeds een kleine hoeveelheid ionen achter in 

het gezuiverde water. Dit is waar elektrodeïonisatie (EDI) een oplossing voor heeft. Tussen de 

membranen wordt een hars aangebracht die de elektrische weerstand verlaagt, waardoor de 

overgebleven ionen wel terug vrij kunnen bewegen in het water, richting de kathode en anode. In het 

diluaatcompartiment ontstaat aan de onderkant (daar waar de ionconcentratie het laagste is) een 

elektrisch veld, wat zorgt voor de splitsing van water in H+ en OH- ionen. Dit zorgt er op zijn beurt weer 

voor dat de harsen kunnen geregenereerd worden zonder de tussenkomst van chemicaliën [69]. 

De celparen van AM en CM kunnen zoveel als gewenst herhaald worden. In praktijk gaat een 

zogeheten stack enkele honderden celparen bevatten. Het resultaat is dat de diluaatkamers worden 

ontzout terwijl de concentraatkamers rijker worden aan zout. 
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Figuur 19: Schematische voorstelling elektrodialyse [70] 

Voordelen elektrodialyse [70]: 

- De twee elektroden worden gebruikt voor “n” cel paren en bijgevolg is de elektrode kost 

relatief laag; 

- Het energieverlies vanwege overspanning (overpotentiaal) aan de elektroden is 

verwaarloosbaar bij grote “n”; 

- Robuust; 

Nadelen elektrodialyse [70]: 

- De totale geproduceerde hoeveelheid aan waterstof en zuurstof aan de elektroden is beperkt; 

- Hydraulisch dient de stack ontworpen te zijn zodat een gelijkmatige verdeling van concentraat 

en diluaat over de celparen gegarandeerd wordt, dit wordt moeilijker naargelang “n” 

toeneemt; 

- Het wordt aangeraden om gedispergeerde deeltjes, colloïden of humuszuren op voorhand te 

verwijderen. Hiervoor kunnen de volgende technieken gebruikt worden: zandfiltratie, 

cartridge filtratie, MF, UF, flocculatie of actieve kool. Olie en vet dient eveneens te worden 

verwijderd. 

3. NABEHANDELING 

In deze stap wordt het water terug op punt gebracht om te kunnen gebruiken als drinkwater/water in 

de productie. Water dat geen of weinig ionen bevat, is enerzijds hoog corrosief en tast materialen aan. 

Anderzijds is dit slecht voor de menselijke en dierlijke gezondheid. Door het gebrek aan ionen, gaat dit 

water ionen aan ons eigen lichaam onttrekken via osmose. 



HOOFDSTUK 6: ZUIVERINGSTECHNIEKEN 

44 
 

3.1 Remineralisatie 

Ionen worden terug in het water gebracht, zodat het water beschikbaar is als bv. drinkwater. Dit 

gebeurt bijvoorbeeld bij de drinkwaterproducent IWVA waar het gezuiverde afvalwater in de duinen 

wordt gepompt. Door contact met het zand en andere gesteenten worden er ionen afgegeven aan het 

water, het gaat dan voornamelijk over calcium en ijzerionen [71]. 

3.2 Desinfectie 

Een probleem bij zowel voedingsindustrie als andere sectoren is microbiële besmetting van het water. 

Zo zijn temperaturen tussen 20 en 45°C ideaal voor de groei van Legionella, bovendien ontwikkelen ze 

zich exponentieel bij temperaturen tussen 32 en 35°C. Naast Legionella zijn er tal van andere species 

die ook goed gedijen in deze omstandigheden en die samen accumuleren tot een biofilm. Er treedt 

bijgevolg een verhoging op van het totale kiemgetal, verstoppen van filters of injectoren, verminderde 

warmteoverdracht in warmtewisselaars, tot verontreiniging of besmetting van producten. Deze 

biologische vervuiling of minerale aanslag kan op volgende manieren verwijderd worden. 

3.2.1 Klassieke desinfectie 

Klassieke desinfectie gebeurt door toevoeging van een extern agens zoals chloorgas (Cl2), 

natriumhypochloriet (NaOCl) of chloordioxide (ClO2). Voordelen van deze desinfecties zijn de 

nawerking, eenvoudige installatie en prijs. Nadelen zijn de vorming van mogelijke (schadelijke) 

bijproducten2 en de kans op overdosering. Dit laatste omdat allerlei parameters (temperatuur, pH…) 

de effectiviteit kunnen beïnvloeden. 

Deze methodes hebben ook enkele milieuvriendelijkere tegenhangers waarvan hieronder 

UV-desinfectie, ozon en waterstofperoxide worden besproken [72]. 

Bij het ontsmetten van proceswater kunnen algemeen nog volgende aandachtspunten meegegeven 

worden om de werking te optimaliseren. 

• Omdat bacteriën in een biofilm in de leidingen uw product kunnen consumeren, is het 

belangrijk dat er bij leegstand voldoende aandacht besteed wordt aan het grondig reinigen 

van de leidingen. Bij leegstand is het ook mogelijk om met een hogere dosis te werken. Goed 

naspoelen is dan noodzakelijk. 

• Een doseerpomp die niet goed is ingesteld, de voorraad product die op is etc. kan veel 

problemen veroorzaken. Laat de nodige handleiding/instructies opstellen door de vakman en 

leef deze ook goed na. 

• Een goede filtering vooraleer ontsmettingsmiddel gedoseerd wordt, zorgt ervoor dat er 

minder hinder is door zwevende deeltjes in het water. Zwevende deeltjes kunnen anders in de 

leidingen een voedingsbron worden voor micro-organismen. Hierdoor is dan een hogere 

dosering van ontsmettingsmiddel (peroxide) nodig [73]. 

 

2 Dit geldt o.a. bij een verkeerde dosering van ClO2, wanneer dit juist wordt gedoseerd, zouden er zich geen 
schadelijke bijproducten mogen vormen. 
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Het type chemicaliën die wordt gebruikt bij desinfectie is erg uiteenlopend, net zoals mechanische 

desinfectiehulpmiddelen. 

3.2.2 UV-desinfectie 

Een UV-lamp wordt vaak gebruikt voor de desinfectie van een waterstroom. Daarbij wordt de vloeistof, 

vaak via een bypass, langs de UV-lamp gepompt. Wanneer micro-organismen in het water worden 

blootgesteld aan de UV-stralen, en dan meer bepaald UV-C, wordt de celdeling en bij uitbreiding de 

reproductie, verhinderd. Het UV-licht zal de micro-organismen enkel kunnen bereiken als de vloeistof 

voldoende helder is: als er teveel zwevende stoffen in het water zitten of wanneer de turbiditeit van 

het water vrij hoog is, zal de invloed van de UV-lamp beperkt worden. De straling wordt dan te veel 

gehinderd door de aanwezige vervuiling. 

Voordelen van UV-desinfectie [74, 75, 76]: 

• Geen chemicaliën nodig; 

• Geen vorming van bijproducten; 

• Eigenschappen van het water, zoals geur, kleur en smaak, worden niet beïnvloed door de 

behandeling; 

• Chemische impact op het behandelde water is te verwaarlozen. 

 

Nadelen van UV-desinfectie [74, 75, 76]: 

• Ontbreken van restdesinfectie, waardoor dit als laatste stap in het behandelingsproces wordt 

gebruikt en zo dicht mogelijk bij het uiteindelijke distributie systeem dient te staan. 

• Vervuiling van UV-lampen; 

• Water dient vrij te zijn van opgeloste deeltjes aangezien deze grotere vaste stoffen als 

afscherming kunnen dienen voor micro-organismen; 

• Troebel water zorgt ervoor dat de UV stralen niet kunnen doordringen door het water. 

3.2.3 Ozon 

De dosering van ozongas (O3) geeft een intense desinfectie van de vloeistof door zijn oxiderende 

werking. Door een hoge elektrische spanning kan ozon worden aangemaakt uit zuurstof, met behulp 

van een ozongenerator. Dit vergt verder geen chemische of mechanische desinfectie. Ozon is een 

onstabiel molecule en valt uiteen in O2 en een vrij zuurstofradicaal. Dit zuurstofradicaal zal met de 

aanwezige micro-organismen reageren naar zijn oorspronkelijke vorm O2. 

 

Voordelen voor het gebruik van ozon [74, 77, 76]: 

• het is zeer sterk desinfecterend, bijgevolg is een goede werking verzekerd; 

• Er worden geen bijproducten gevormd, zoals chlooramines bij een chloordosering. 

Nadelen voor het gebruik van ozon [74, 77, 76]: 

• de ozongenerator is complexer in vergelijking met een UV-lamp of een 

waterstofperoxidedosering (H2O2); 
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• er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig om met dit product te werken. Wanneer er een lek 

van ozongas optreedt, kan dit giftig zijn voor de aanwezige personen; 

• er is zuivere zuurstof nodig voor de installatie, wat het duur en complex maakt; 

• De inzetbaarheid van ozon is sterk afhankelijk van de samenstelling van het afvalwater. Waar 

de ozon aanmaak continu verloopt, kan de vervuiling van het afvalwater eerder sterk variëren. 

Er zal daarom steeds een overdosering gebeuren; 

• Beperkte residuele werking. 

3.2.4 Waterstofperoxide dosering 

Waterstofperoxide (H2O2) is een oxideer- en desinfectiemiddel dat een goede werking heeft tegen 

micro-organismen. Toch is de werking slecht gering (geen nawerking, geen efficiënte inwerking op 

biofilms en geen stabiel component) waardoor het in combinatie gebruikt wordt met andere 

technieken (bv ozon of UV). De desinfecterende werking is gebaseerd op de afgifte van een vrij 

zuurstofradicaal, waarna het omgezet wordt tot onschadelijke zuurstof en water. De activering van 

waterstofperoxide wordt beïnvloed door de pH van het water, de temperatuur en de reactietijd. Een 

ander voordeel van het gebruik van peroxide is het niet achterlaten van restproducten [73]. 

3.3 pH neutralisatie 

Water dat uit een RO komt is typisch agressief, dit kan leiden tot corrosie van de leidingen. Het verkort 

de levensduur van de apparatuur, verhoogt de onderhoudskosten en kan het rendement van de 

installatie verlagen. De gevormde corrosieafzettingen zullen, net als bij vervuiling, de 

stromingsweerstand verhogen. Lekkages zijn op langere termijn niet uitgesloten. Daarom moet de pH 

terug op punt gebracht worden [78]. 

4. AFVALWATERZUIVERING 

Wanneer afvalwater uit een fabriek komt, is het meestal van onvoldoende kwaliteit om het te lozen 

op oppervlaktewater of op de riolering en dient het eerst gezuiverd te worden. De effluentkwaliteit 

die dient bekomen te worden is sectorafhankelijk en kan in het VLAREM II bijlage 5.3.2 sectorale 

lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater worden teruggevonden. Om hieraan te voldoen is vaak 

een biologische zuivering voldoende. Dit bestaat (veelal) uit de volgende zuiveringstrein 

• Pompput: om het grootste grofvuil (zoals plastiek) te laten bezinken/af te scheiden; 

• Groffilter of roterende zeef: verwijderen van grof materiaal; 

• Buffertank: voor het bufferen van het afvalwater, zodat pieken zowel in kwantiteit als kwaliteit 

worden afgevlakt en de biologie continu kan gevoed worden; 

• Aerobe behandeling: verwijdering van COD, stikstof en fosfor (gedeeltelijk, een ander deel zal 

met FeCl3 neerslaan) via micro-organismen, zoals Nitrosomonas en nitrobacter  

(NH3 → NO2
- → NO3

-); 

• Bezinking, het scheiden van het biologische slib en het gezuiverde water. 

Een afvalwaterzuivering kan uitgebreid worden met volgende processen, meestal in voorbehandeling 

op de aerobe behandeling: 

https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=10112
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=10112
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• DAF-unit (dissolved air flotation): Vet, olie en opgeloste stoffen worden verwijderd door kleine 

luchtbelletjes die onderaan in het systeem worden ingebracht. Hierdoor ontstaat een drijflaag 

boven op het water die met behulp van een schraper worden verwijderd. Vaak worden hierbij 

nog coagulanten en flocculanten gedoseerd. Deze zorgen er enerzijds voor dat colloïden 

gebroken worden in kleine vlokken en anderzijds dat de kleine vlokken samenklitten tot 

grotere vlokken die een drijflaag vormen. 

• Anaerobe behandeling, dikwijls een UASB-reactor (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) om het 

grootste aandeel van COD reeds te verwijderen. 

Alvorens het effluent te hergebruiken is, dient het water nog verder gezuiverd te worden. Afhankelijk 

van de kwaliteit die men nodig heeft, zijn de volgende stappen, de stappen naar proceswater van 

drinkwaterkwaliteit (wordt veelal gebruikt in de productie bij voedingsbedrijven) 

• Zandfilter (wordt ook veelal voor als techniek gebruikt om afvalwater te polishen vlak voor 

lozing) 

• Ultrafiltratie (UF) of membraanbioreactor (MBR) 

• Actieve kool: zie Hoofdstuk 6 – Zuiveringstechnieken deel 1.7 Actieve kool 

• RO-unit 

• Desinfectie: als extra zekerheid 

• Neutralisatie/ pH correctie 

Een membraanbioreactor (MBR) is een biologische zuiveringsinstallatie die gebruik maakt van een UF 

of MF-membraan. Dit membraan komt in de plaats van het bezinkingsbekken en scheidt het slib van 

het effluent. Kenmerkende voordelen van een MBR zijn de kleine reactorvolumes, gerelateerde 

kleinere voetafdruk en de hogere slibconcentraties waarmee kan gewerkt worden. Bovendien kunnen 

de membraanmodules in de biologische reactor zelf, in een aparte ‘membraantank’ of droog opgesteld 

geplaatst worden. Deze laatste heeft enkele voordelen naar onderhoud van de membranen toe. Ook 

bestaande, conventionele actief slib, installaties kunnen eenvoudig omgebouwd worden. 

Voordelen van een MBR zijn: 

- Compact; 

- Automatiseerbaar; 

- Hogere effluentkwaliteit (weinig zwevende stoffen, bacteriën en COD); 

- Hoge volumetrische belasting mogelijk; 

- Hoge afbraaksnelheden 

 

Nadelen zijn: 

- Efficiëntie van beluchting daalt door de hoge slibconcentraties; 

- Membraanvervuiling; 

- Hogere energiekost; 

- Meer onderhoud nodig; 

- Kan complexer zijn 

Deze technologie is voornamelijk geschikt voor stromen die een hoge organische belading hebben. Let 

wel, indien de te behandelen stroom te variabel is in temperatuur, pH of gehalte aan moeilijk 



HOOFDSTUK 6: ZUIVERINGSTECHNIEKEN 

48 
 

afbreekbare componenten, dan zal de biologie deze toxische schokken niet voldoende kunnen 

opvangen er vervolgens de MBR installatie ook niet/moeilijk werken [79]. 

5. AFVALVERWERKING 

5.1 Slibbehandeling/slibverwerking 

Slib is een bijproduct van de afvalwaterzuivering. Het is de actieve massa in de biologie die de 

organische componenten uit het afvalwater (COD, stikstof en fosfor) in aerobe systemen omzet naar 

voornamelijk CO2, water, N2, extra slib of biomassa. Het is bijgevolg een levend systeem dat groeit 

(toename in volume en slibconcentratie), daarom moet slib regelmatig worden verwijderd. Dit af te 

voeren slib wordt het spuislib genoemd. De verwerking van slib kan men zowel intern als extern doen. 

Bij een externe slibverwerking, is men gebaat bij het vervoeren van een zo hoog mogelijke 

slibconcentratie en zo weinig mogelijk water (minimaliseren van transportkosten en 

slibverwerkingskosten). Van nature is het slibvolume in een biologische reactor < 1%. Het is daarom 

kostenefficiënt om het slib eerst in te dikken of te ontwateren naar hogere slibconcentraties 

(Figuur 20). 

Daarnaast kan het slib ook op de eigen site worden ontwaterd om verder te gebruiken als meststof. 

Let hierbij op dat het slib aan het meststoffendecreet dient te voldoen en hiervoor ook een vergunning 

vereist [80, 81, 82, 83, 84]. 

 

Figuur 20: Verschillende stappen in de slibverwerking [85]. 

5.1.1 Indikking 

Indikking gebeurt eerst en vooral door het slib te laten bezinken in een bezinkingsbekken. Het 

verwachte droge stofgehalte varieert hierbij van 3 – 15%. Als alternatief kan ook een 

indikkingstrommel worden gebruikt. Vervolgens kan de verdere ontwatering gebeuren door het slib 

samen te persen, door gebruik te maken van een indiktafel, schroefpers, zeefbandpers, 

(kamer)filterpers of centrifuge. Het vrije water dat zich tussen de vaste stoffen bevindt, wordt 

verwijderd zodat een steekvaste massa wordt bekomen. 
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In een zeefbandpers of kamerfilterpers, wordt het slib samengeperst. Het water gaat hierbij doorheen 

de poriën van de zeefband of filterdoek, waarmee een volumevermindering van 30 – 80% bereikt kan 

worden. Dit gebeurt door gebruik te maken van filterpersen. Het slib wordt op deze manier een stevige 

dikke koek. 

Wanneer er wordt gebruik gemaakt van een indiktafel wordt ook nog een polymeer of poly-elektrolyt 

aan het slib toegevoegd. Dit om de vorming van grote slibvlokken te stimuleren. Vervolgens gaat het 

over een zeefband waarbij het water er doorheen sijpelt en het slib op de zeef blijft liggen. De 

slibconcentratie stijgt op deze manier boven de 10%. In een centrifuge wordt het water van het slib 

gescheiden door middel van de centrifugaalkracht. Het zwaardere slib wordt tegen de wand van de 

roterende cilinder geslingerd. Een schroefpers lijkt op een centrifuge, met het verschil dat er binnenin 

een schroef en hierrond een zeefkorf bevindt. Door de draaiende beweging van de schroef wordt het 

slib tegen de zeefkorf geduwd, waarna het water erdoorheen loopt en het slib achterblijft [81, 86, 87, 

88, 89, 90]. 

5.1.2 Slib droging 

Deze stap wordt ondernomen als het slib al voor een groot deel ontwaterd is omdat dit zorgt voor een 

reductie in het energieverbruik voor het verwarmen van het slib. Het resterende water in het slib wordt 

verdampt. Droging kan gebeuren door contact met een verwarmd oppervlak, convectie met een hete 

lucht of via straling (bv zonnestraling). Echter, dit brengt vaak hoge investeringskosten met zich mee 

(groot oppervlakte verbruik) zodat dit principe eerder wordt toegepast in grote 

afvalwaterbehandelingsinstallaties [91]. 

5.1.3 Slibvergisting 

Het doel van slibvergisting is het reduceren van de hoeveelheid organisch materiaal en van het aantal 

ziekteverwekkende micro-organisme in de vaste stoffen. Het biologische materiaal wordt anaeroob 

afgebroken, waarbij biogas wordt geproduceerd. Het organische gehalte van het slib wordt met 

40 – 60% gereduceerd. 

5.2 Concentraat- of reststroombehandeling (ZLD) 

Wanneer water met opgeloste stoffen wordt behandeld met een membraan, gaat het gezuiverde 

water doorheen het membraan (permeaat) en blijft een geconcentreerde stroom achter (het 

concentraat). Afhankelijk van het gebruikte membraan, zullen er meer of minder componenten achter 

blijven (Figuur 18). Bij MF bevat de concentraat stroom enkel ZS en micro-organismen, bij RO worden 

hierbij ook nog virussen, eenwaardige en tweewaardige ionen tegengehouden. De concentraatstoom 

bevat ook nog steeds een groot aandeel water. Met de afname van de beschikbare waterbronnen, zou 

het opportuun zijn om ook uit deze stromen nog het resterende water te onttrekken en te gebruiken. 

Daarnaast zorgt de lozing van deze concentraatstromen vaak voor problemen 1) zoutgehalte van het 

ontvangende water stijgt; 2) het heeft een impact op het aquatische milieu; 3) naast zouten bevat het 

ook metalen en chemicaliën van de voorbehandeling en reiniging. Bijgevolg is het dus belangrijk om 

deze concentraat stroom te behandelen. De vaste stof die bijgevolg achterblijft, kan verder opgewerkt 

worden door bruikbare stoffen zoals (zeldzame) metalen, zuren, basen en zouten terug te winnen uit 

de concentraatstroom. Deze kunnen dan in het eigen proces terug ingezet worden of verkocht worden. 

Dit is de basis voor Zero Liquid Discharge (ZLD). 
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Om de brine te verwerken, moeten er vier stappen doorlopen worden [41]. Namelijk 

1. De opconcentratiestap: Hiermee wordt een recovery van 60 – 80% van het water beoogd. 

Het is een belangrijke stap omdat hierbij het volume sterk wordt gereduceerd voor stap 2 en 

er dus minder energie in moet worden gestoken om het teveel aan water eruit te krijgen. 

Technieken die hiervoor worden gebruikt zijn: Elektrodialyse (ED), Forward Osmosis (FO) of 

membraandestillatie (MD). 

2. De evaporatiestap: hierbij streeft men naar een recovery van 90% van het water. Vaak zijn 

niet alle materialen opgewassen tegen hoge temperaturen, waardoor men op verlaagde druk 

werkt, zodat ook het kookpunt wordt verlaagd. Bij evaporatie worden de meest vluchtige 

stoffen uit een oplossing verwijderd door warmtetransfer met bedoeling om de niet vluchtige 

stof op te concentreren in een oplossing. Bij concentraatbehandeling gaat dit meestal over 

water (verwijderingsgraad van 75 – 95%). Vlak voordat de opgeloste stof gaat neerslaan, 

wordt de evaporatie gestopt (initieel kristallisatiepunt of super saturatie). De waterige 

oplossing wordt langs een verwarmingselement gestuurd, waardoor het water gaat 

verdampen en langs boven als waterdamp wordt afgevoerd. Het concentraat valt naar 

beneden en wordt verder behandeld in de kristallisatiestap. De evaporatiestap bestaat vaak 

uit meerdere evaporatie-elementen in serie, waarbij de concentraatstoom verder en verder 

wordt ingedikt. De gezuiverde damp kan ook in de volgende elementen gebruikt worden in 

het verwarmingselement. Hierbij wordt bespaard op energie omdat enkel in de eerste stap 

het stoom uit het verwarmingselement dient te worden opgewarmd. 

Dit kan gebeuren via volgende technieken: MD, Multi Stage Flash (MSF), Multiple Effect 

Destillation (MED) en Mechanical Vapor compression (MVC). Deze technieken worden hier 

niet in detail besproken. Meer info hierover kan ingewonnen worden bij watercircle.be via 

het e-mailadres info@watercircle.be of op volgende website: 

https://www.lenntech.com/Data-sheets/ZLD-booklet-for-Lenntech-site-min-L.pdf 

 

Figuur 21: Evaporatie-elementen in serie. Multi stage [40] 

 

3. De kristallisatiestap: Vervolgens wordt de laatste 5 – 25% water eruit gehaald door de 

oplossing te verwarmen tot het kookpunt waarbij het concentraat neerslaat en kristallen 

vormt. Er blijft een vaste stof over. De gebruikte technieken hiervoor zijn kristallisatie en 

sproeidroger. 

4. Centrifuge: Het product uit de kristallisatiestap wordt ontwaterd door een centrifuge of 

filterpers, waarbij de zoutkristallen gescheiden worden van de product slurry. De vloeistof 

wordt vervolgens teruggestuurd naar de kristallisatiestap. 

mailto:info@watercircle.be
https://www.lenntech.com/Data-sheets/ZLD-booklet-for-Lenntech-site-min-L.pdf
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5.2.1 Forward Osmosis (FO) 

Forward Osmosis (FO) is net als RO een membraanproces, maar hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

osmotische potentiaal en niet van druk om watermoleculen te scheiden van de opgeloste stoffen. Het 

werkingsprincipe is de volgende (zie Figuur 22): in compartiment A bevindt zich het concentraat dat je 

wil ontdoen van de watermoleculen. In compartiment B bevindt zich een gekende brine solution met 

een nog hogere concentratie dan in A. Hieruit kan het water eenvoudiger uit terug gewonnen worden 

omdat het over gekende moleculen gaan. Er is ook minder energie nodig dan om zouten uit 

compartiment A terug te winnen. Door het concentratieverschil ontstaat een potentiaalverschil over 

deze twee compartiment (∆π). Water gaat altijd bewegen van het compartiment met de laagste 

osmotische potentiaal (A) naar het compartiment met de hoogste osmotische potentiaal (B). Hierbij 

wordt een waterflux aangelegd waarbij ongeveer 70% van het water wordt verwijderd. 

Het water dat in de brine terecht komt, kan daaruit teruggewonnen worden bijvoorbeeld via 

verwarmen. Voordeel is dat de brine oplossing een gekende zout oplossing is, met maar een weinig 

aantal gekende ionen. In tegenstelling tot het concentraat, waarin een hele reeks van vaak ongekende 

ionen in voorkomen. 

 

Figuur 22: Voorstelling van FO vs RO. Links is de initiële situatie. De brine is de oplossing met de hoogste concentratie aan 
zouten. Bij de middelste situatie (FO) gaat water onder osmotische druk (∆π) van compartiment A naar B migreren doorheen 
het membraan. In de rechtse situatie (RO) is compartiment B te te zuiveren vloeistof en is compartiment A het zuivere water 
vrij van opgeloste stoffen en ionen. Er wordt een druk aangelegd op het water. 

5.2.2 Indampen 

Bij indampen wordt de opgeloste vervuiling geconcentreerd en het gezuiverd afvalwater gedestilleerd. 

Indamping is een zeer energie intensief proces indien men zelf geen warmte overschotten heeft, een 

weinig rendabel proces. De prijs van indamping kan zakken door het gebruik van warmteoverschotten 

zoals warm (afval)water. Op deze manier zijn deze indampers mogelijks wel rendabel. De meest 

gebruikte techniek is een mechanische damp recompressie, waarbij een pomp het influent over het 

bovenste deel van het vat spreidt, waar warmte-elementen aanwezig zijn. Het deel dat verdampt, 

wordt door een compressor geleid om de druk te verhogen en wordt dan naar het binnenoppervlak 

van het warmte-element geleid. Daar zal het condenseren en hierbij warmte-energie vrijgeven. Het 

deel water dat niet verdampt zal opnieuw naar de bodem van het vat stromen, waar het als 

concentraat wordt afgevoerd. 
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Voordelen indampen [92]: 

- Eenvoudig; 

- Goed automatiseerbaar; 

- De warmte-elementen zijn modulair. 

Nadelen indampen [92]: 

- Vluchtige verbindingen kunnen niet afgescheiden worden en vereisen een aparte behandeling; 

- Een aantal zouten kunnen onder bepaalde omstandigheden in de destillaatstroom 

terechtkomen; 

- Hoge energiekost; 

- Hoogwaardige materialen nodig om corrosie te vermijden; 

- Hoge investeringskost 

 

Een tweede veelgebruikte indampingstechniek is vacuümindampen. Deze techniek kan worden 

gebruikt om waterstromen te reduceren tot een kleiner volume. De energiekost hiervan is sterk 

gedaald sinds er wordt gewerkt met het recupereren van de latente verdampingswarmte onder de 

vorm van condensatiewarmte. De vacuümverdamper met warmtepomp levert besparingen op omdat 

het spoelwater niet moet worden opgewarmd tot kooktemperatuur, maar het proces bij de normale 

temperatuur van het water kan gebeuren.  Er zijn ook minder warmteverliezen naar de omgeving toe. 

Voordelen vacuümindampen [93]: 

- Eenvoudig; 

- Goed automatiseerbaar; 

- Werkt goed bij lage debieten en hoge concentraties; 

- Warmte-elementen zijn modulair. 

Nadelen vacuümindampen [93]: 

- Vluchtige verbindingen kunnen niet afgescheiden worden en vereisen een aparte behandeling; 

- Hoogwaardige materialen nodig om corrosie te vermijden; 

- Hoge energiekost. 

 

5.2.3 Membraandestillatie (MD) 

Een andere mogelijkheid is membraandestillatie. Een microporeus hydrofoob membraan scheidt twee 

waterige oplossingen op verschillende temperatuur van elkaar. Er wordt een gas-vloeistof interfase 

gecreëerd door het dampdrukverschil en door de hydrofobiciteit van het membraan. De vluchtige 

componenten zullen doorheen de poriën (10 nm – 1 µm) migreren en via diffusie verdampen. Via 

diffusie en/of convectie van compartiment met een hoge dampdruk naar dat met een lage dampdruk 

zal de component opnieuw condenseren ter hoogte van het koude gedeelte. Bij stromen met een hoog 

zoutgehalte, en dus zonder vluchtige componenten, zal het water verdampen en het zout 

achterblijven, zodat gedestilleerd water wordt bekomen. 

Bij deze techniek wordt ongeveer 85% van het water verwijderd 
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Voordelen membraandestillatie [94]: 

- Lage werkingstemperatuur en -druk; 

- Typisch 30 – 60 °C laat restwarmtehergebruik en alternatieve energiebronnen toe; 

- Hogere concentraties aan opgeloste stof aan de voedingszijde mogelijk, in principe zonder 

limiet; 

- Mogelijkheid tot hoge membraanoppervlak/volume ratio’s; 

- Eenvoudig op te schalen; 

- Stromen met hittegevoelige componenten kunnen worden behandeld. 

Nadelen membraandestillatie [94]: 

- Lage permeaatflux; 

- Hoge kost van de modules; 

- Hoge thermische energieconsumptie. 
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HOOFDSTUK 7: SAMENVATTING VAN VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN 

MET HUN OPLOSSINGEN (O.A. UIT CO-CREATIEWORKSHOPS) 

1. REGENWATER 

Verkleuring van regenwater ontstaat door humuszuren in het water. Dit kan verwijderd worden via 

• Sulfaat dosering, echter dit geeft hoge sulfaatgehalten in het afvalwater 

• Gebruik van een ionenwisselaar, met specifieke harsen voor organische stoffen of 

humuszuren. 

• Gebruik van elektrocoagulatie 

• Gebruik van actieve kool, maar dit is afhankelijk van de concentratie. AK heeft een voorkeur 

voor apolaire organische stoffen. Polaire stoffen kunnen via IEX verwijderd worden. 

• Gebruik van NF 

• Gebruik van Advanced oxidation processes (AOP) 

Verwijdering van bitumen kan via actieve kool. Idealiter worden er twee in parallel geschakeld. Zorg er 

wel voor dat er niet teveel zwevende stoffen terecht komen op de actieve kool filter. 

Vaak is een reden om niet aan regenwateropvang te doen, het plaatsgebrek of de vele ingrepen die 

dienen te gebeuren. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van een mestzak voor 

regenwateropslag, of het combineren met andere waterbronnen, zoals waterhergebruik. 

2. PROCESWATER: WATER FIT FOR USE 

Vooraleer u een installatie overweegt, bekijk eerst welke kwaliteit u werkelijk nodig hebt en welke 

kwaliteit u beschikbaar hebt. Sommige processen kunnen ook met een lagere kwaliteit werken. 

Bijvoorbeeld het gebruiken van een RO-installatie om alle ionen te verwijderen om vervolgens in een 

volgende stap terug ionen toe te voegen. Een andere installatie hier, kan NF zijn. 

3. HERGEBRUIK VAN AFVALWATER 

Eer u waterhergebruik overweegt, voer eerst een wateraudit uit. Dit geeft u een goed beeld waar uw 

water naar toe gaat en hoeveel water er verloren gaat. Door eerst deze lekken aan te pakken en intern 

uw water te recirculeren, wordt een hergebruikinstallatie niet overgedimensioneerd. Sommige lekken 

lijken klein, maar door een grondige monitoring en analyse kan op deze manier heel wat water 

bespaard worden. Gebruik hiervoor niet alleen vaste debietsmeters, maar ook ‘clamp on’ 

debietsmeters of een slim systeem zoals machine learning. Zie ook de webinar “Hoe droogte in mijn 

bedrijf aanpakken”. 

Indien u hergebruik overweegt en u heeft een eerder klein debiet, dan kan MBR-RO een mogelijkheid 

zijn. Indien u hier uw grondwater mee op aansluit, heeft u volgende voordelen 

• Geen dosering meer van PAC of FeCl3. Het ijzer in het grondwater zorgt voor de neerslag van 

fosfor uit het afvalwater; 

https://watercircle.be/projecten/ko-water-algemeen/activiteiten-ko-water/webinar-hoe-droogte-in-mijn-bedrijf-aanpakken/
https://watercircle.be/projecten/ko-water-algemeen/activiteiten-ko-water/webinar-hoe-droogte-in-mijn-bedrijf-aanpakken/
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• Geen voorbehandeling meer nodig voor het grondwater en eventueel het regenwater. 

Nadeel aan het gebruik van deze techniek 

• Het effluent wordt verdund; 

• Grondwater en regenwater zijn veelal van een (zeer) goede begin kwaliteit, door het te 

mengen met afvalwater daalt de kwaliteit; 

• Verlies van goed kwaliteitswater door de recovery van de RO. 

4. EFFLUENT 

Wanneer u een overschrijding hebt van uw chloridelozingsparameter zou dit o.a. kunnen te wijten zijn 

aan het gebruik van een ontharder of het gebruik van FeCl3. De ontharder zou kunnen vervangen 

worden door een NF installatie. Nadeel hier is het grotere verbruik van water voor de spoeling. Een 

alternatief voor FeCl3 zou kalkmelk kunnen zijn. Nadeel hiervan is dat kalkmelk in het slib terecht komt, 

waardoor het af te voeren slibvolume toeneemt. Ook elektrocoagulatie is een mogelijke oplossing voor 

FeCl3. Er zou ook kunnen overwogen worden om over te stappen naar ‘zero liquid discharge’. Hierbij 

wordt de zoutstroom opgevangen en via RO en indampen omgezet tot zuiver water en zuiver zout. 

Nadeel aan deze techniek zijn de hoge energiekosten, wat een haalbare keuze zou zijn indien uw bedrijf 

warmteoverschotten heeft. Voor deze techniek kan een premie worden aangevraagd. 
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HOOFDSTUK 8: SUBSIDIES 

1. ECOLOGIEPREMIE PLUS 

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen 

zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid 

ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren 

en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met 

zich brengt, voor haar rekening. Om te weten welke technologieën hier voor in aanmerking komen, 

raadpleeg de limitatieve lijst van technologieën pagina 45. Deze lijst wordt regelmatig aangepast. 

Volgende steunpercentages zijn van toepassing: 

 

Meer informatie kan u terugvinden op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-

financiering/ecologiepremie 

2. STRATEGISCHE ECOLOGIESTEUN (STRES) 

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid kmo's en grote ondernemingen stimuleren 

om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen 

gestandaardiseerd worden en daardoor niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst van de 

klassieke ecologiesteunregeling EP-PLUS. Het gaat hierbij over ecologie-investeringen die leiden tot 

milieubescherming die in aanmerking komen. Het bedraagt hierbij een steun van 20 – 40% afhankelijk 

van de grootte van de onderneming en de gebruikte technologie. Enkel ecologie-investeringsprojecten 

met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van 3.000.000 euro worden aanvaard binnen de 

strategische ecologiesteun. 

Voorwaarden waaraan voldaan dient te worden: 

• de ecologie-investeringen beantwoorden aan een van de volgende doelstellingen: 

o als er geen Vlaamse normen van toepassing zijn die strenger zijn dan de Europese 

normen: 

▪ de Europese normen overtreffen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen 

nog niet in werking getreden. Voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologiepremie
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moeten alleen de Europese normen worden overtroffen die in werking zijn 

getreden; 

▪ milieuvoordelen bereiken waarbij nog geen Europese normen zijn 

goedgekeurd. 

o als er Vlaamse normen van toepassing zijn die strenger zijn dan de Europese normen, 

moeten de ecologie-investeringen de Vlaamse normen overtreffen; 

• de ecologie-investeringen moeten technisch en economisch haalbaar zijn zoals blijkt een 

haalbaarheidsstudie; 

• de ecologie-investeringen moet de stand van de techniek die in de sector van toepassing is, 

overtreffen. 

Voor meer informatie kan u terecht op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-

ecologiesteun 

3. STRATEGISCHE TRANSFORMATIE (STS) 

De STS is een steun voor grote investerings- en opleidingsprojecten die een transformatie beogen 

zowel van de onderneming als van de Vlaamse economie. Deze geldt voor KMO’s en grote 

ondernemingen. Het gaat hierbij om investeringsbedragen van minimum € 1 miljoen. Meer informatie 

zie volgende tabel 

 

De basissteun die hierbij komt kijken bedraag 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een 

maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming. 

De bonussteun kan maximaal 25% bedragen van de basissteun, dit is maximaal 2% extra steun voor 

investeringen en maximaal 5% extra steun voor opleidingen. De hoogte ervan hangt af van de 

tewerkstellingstoename die verbonden is aan het transformatieproject. 

Meer informatie kan u terugvinden op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-

transformatiesteun 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-ecologiesteun
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-ecologiesteun
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun
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HOOFDSTUK 9: BESLUIT 

In dit handboek hebben we getracht de meest voorkomende technieken op te lijsten en uit te leggen 

om water op te waarderen en te zuiveren. 

Het is van belang dat u in uw onderneming begint met het uitvoeren van een wateraudit. Of door uzelf 

uitgevoerd of door een consultant/technologieleverancier. Dit geeft u al een veel beter idee van waar 

u water voor gebruikt wordt, waterlekken en (abnormale) waterverbruiken. Probeer vervolgens in het 

proces zoveel mogelijk te kortsluiten, door water twee of meer keer te gebruiken vooraleer het naar 

de waterzuivering of riolering dient afgevoerd te worden. Probeer hierbij ook andere waterbronnen in 

rekening te brengen. Dit om u als bedrijf ook minder afhankelijk te maken van één bron. Indien één 

van uw bronnen in tijden van droogte wordt verminderd of afgesloten, kan u hopelijk nog steeds op 

gereduceerde capaciteit blijven verder draaien. 

Indien u veranderingen wenst aan te brengen, contacteert u telkens best een technologieleverancier 

of consultant. Dit is hun dagdagelijkse bezigheid. Indien u toch twijfelt over het probleem dat u juist 

hebt of u weet niet welke technologieleverancier het best uw problematiek doorziet, aarzel dan zeker 

niet om watercircle.be te contacteren. Wij zijn de federatie van de watertechnologieleveranciers en 

zijn onbevooroordeeld naar elk van onze leden. Aan de hand van de kennis die wij hebben kunnen wij 

u al op weg zetten en samen met u op zoek gaan naar de beste match. 
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1. VERGELIJKING TUSSEN ZOET-, BRAK- EN ZOUTWATER RO MEMBRANEN 

Tabel 5: Vergelijking tussen zoet-, brak en zoutwater RO membranen [95] 

 Zoetwater Brakwater Zoutwater 

Zoutgehalte < 1500 ppm < 8000 ppm 35.000 – 45.000 ppm 

Recovery 80% 65 – 80% 35 -45% 

Werkingsdruk < 15 bar 15 – 25 bar 50 – 75 bar 

Flux 30 – 35 LMH 25 – 30 LMH 15 – 20 LMH 

Specifieke energie bij 
25°C 

< 0,75 kWh/m³ 1,5 kWh/m³ 5 kWh/m³ of 2 – 3 
kWh/m³ met 
energieterugwinning 
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LIJST MET AFKORTINGEN 

AK Aktieve kool 

AM Anionselectieve membranen 

AOP Advanced oxidation processes 

Ca2+ Calciumionen 

CIP Cleaning in place 

Cl- Chloride-ion 

ClO2 chloordioxide 

CM kationselectieve membranen 

CO2 Koolstofdioxide 

COD Chemische zuurstofverbruik 

DAF Dissolved air flotation 

ED Elektrodialyse 

EDI Elektrodeïonisatie 

EDR electrodialysis reversal 

EE elektrode elektrolyt 

Fe2+ Tweewaardig ijzer, opgeloste vorm in water 

Fe3+ Driewaardig ijzer, onoplosbaar in water 

FeCl3 Ijzertrichloride 

FO Forward Osmosis 

GAC Granular Activated Carbon 

H+ Waterstofion 

H2O2 Waterstofperoxide 

H2S Waterstofsulfide 

IEX Ion exchange, ionenuitwisseling 

K+ Kaliumionen 

KCl Kaliumchloride, zout 

LMH Maateenheid= L/m²/uur 

MBR Membraanbioreactor 

MD Membraandestillatie 

MF Microfiltratie 

Mg2+ Magnesiumionen 

Mn2+ Tweewaardig mangaan, opgelost in water 

Mn4+ Vierwaardig mangaan, onoplosbaar in water 

MnO2 Mangaandioxide 

MW Moleculair gewicht 

Na+ Natriumionen 

Na2CO3 Natriumcarbonaat 

NaCl Natriumchloride, zout 

NaHCO3 Natriumwaterstofcarbonaat 

NaOCl natriumhypochloriet 



BIJLAGEN 

68 
 

NaOH Natriumhydroxide 

NH3 Ammoniak 

NH4
+ Ammonium 

NF Nanofiltratie 

NO2
- Nitriet 

NO3
- Nitraat 

NOx Mengsel van willekeurige stiksofoxide 

O2 Zuurstof 

O3 Ozon (gas) 

OH- Hydroxide 

PAC Polyaluminiumchloride 

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

RO Reversed Osmosis of Omgekeerde osmose 

SOx Zwaveloxiden 

SO4
2- Sulfaat 

UASB Upstream anaerobic sludge bioreactor 

UF Ultrafiltratie 

UV Ultravioletlicht 

ZLD Zero Liquid Discharge 

ZS Zwevende stoffen 
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