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Zuiver water voor
beken vol leven

Heb je er al eens bij stil gestaan wat er gebeurt
met het afvalwater na de afwas, een douche of een
toiletbezoek? Tot voor de oprichting van Aquafin liep
het meestal rechtstreeks de beek in. Vandaag is dat
gelukkig anders. Aquafin verzamelt het rioolwater van
de gemeenten in en zuivert het tot het weer de natuur
in kan. Eind 2016 was 83% van al het huishoudelijke
afvalwater in Vlaanderen aangesloten op een van de
301 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin.
We gebruiken onze kennis van de watercyclus ook om
te werken aan een leefmilieu in harmonie met water.
Zo krijgt regenwater een plaats in een mooi en functioneel ingericht openbaar domein.
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4 maatschappelijke
uitdagingen
• Mee realiseren van de Europese Kaderrichtlijn Water
• Ruimte geven aan water
• Zuiveringsinfrastructuur in goede toestand houden
• Duurzaam omspringen met energie en grondstoffen
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301

rioolwaterzuive
ringsinstallaties

1.625

pompstations en
bergbezinkings
bekkens

5.946
leidingen

km

1.071

medewerkers zetten
zich in voor propere
waterlopen

104
gemeenten
zijn klant
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Mee realiseren van
de Kaderrichtlijn Water
Waterkwaliteit verbetert sterk
Bij de oprichting van Aquafin in 1990 werd in Vlaanderen nauwelijks 30% van al het
huishoudelijke afvalwater gezuiverd. Het Vlaamse Gewest gaf Aquafin de opdracht
om deze grote achterstand ten opzichte van de buurlanden in een hoog tempo weg
te werken. Tot op vandaag investeerde Vlaanderen via Aquafin bijna 3,7 miljard euro
in de uitbouw en de verbetering van de gewestelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Het resultaat is dat Aquafin momenteel ruim 83% van het huishoudelijke
afvalwater zuivert voor het in een beek of rivier terechtkomt. De kwaliteit van onze
waterlopen ging er dan ook met grote sprongen op vooruit. Om overal de “goede
kwaliteit” die de Kaderrichtlijn Water beoogt te halen zijn wel nog grote inspanningen nodig, soms ook meer dan enkel voor waterzuivering. Toch komen enkele waterlopen al aardig in de buurt.

Beken komen weer tot leven
Gezonde waterplanten, kleurrijke ijsvogels, zelfs hier en daar een otter en alsmaar
meer vissoorten die terugkeren naar onze beken en rivieren. Allerlei metingen en
tellingen bewijzen het de laatste jaren: ons oppervlaktewater herleeft volop. In 2016
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Vlaanderen
investeerde
tot nu bijna

3,7

miljard euro
in waterzuiverings
infrastructuur

Aquafin zuivert

miljoen euro

83

van het huishoudelijke afvalwater

onderzocht Natuurpunt welke Vlaam-

ze te vinden in maar liefst 18 van de 20

se beken de meest levende zijn. De top

beken. Een misschien nog wel betere

15 wordt quasi volledig gedomineerd

indicator voor de verbetering van de

door de Antwerpse en Limburgse

waterkwaliteit is de gestage groei van

Kempen. Die regio heeft niet alleen

de populatie kleine ongewervelde dier-

historisch een voorsprong op het vlak

tjes die met het blote oog te zien zijn,

van waterzuivering, het water heeft er

zoals bijvoorbeeld larven van insecten.

nieuwe projecten opgedragen in 2016

ook een hoog ijzergehalte. Dat mildert

%

in mest uit de landbouw.

Het magneeteffect van proper
water

Natuurpunt stelde vast dat de natuur

Niet alleen fauna en flora, ook mensen

terugkeert naar alle Vlaamse beken. De

vinden opnieuw hun weg naar onze

ijsvogel bijvoorbeeld, kwam voor bij elk

Vlaamse waterlopen. Stromend water

van de onderzochte waterlopen. En ook

trekt de aandacht. En nu het weer

de duidelijke opmars van de weide-

proper is en vol leven, is ontspannen en

beekjuffer is goed nieuws. Deze libel-

sporten langs of op het water bijzon-

soort werd 20 jaar geleden nog maar

der in trek. Ook wonen met zicht op

heel zelden gezien bij ons, vandaag is

water zit duidelijk in de lift.

het effect van vervuiling door fosfaten

5

Vlaamse beken
met het meeste
leven:
1. Kleine Nete
Antwerpen
2. Abeek Limburg
3. Aa Antwerpen
4. Warmbeek Limburg
5. Berwijn Limburg
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Ruimte geven
aan water
Te veel water en watertekort

De gevolgen van de klimaatverandering worden stil-

De laatste decennia vertoont de meetreeks van het

aan heel erg zichtbaar en de statistieken bevestigen

aantal dagen met zware neerslag (minstens 20 mm/

ze ook (bron: KMI). In 60 jaar tijd is het aantal dagen

dag) in Ukkel een duidelijk stijgende trend. Over zes

met zeer zware neerslag in België verdubbeld van

decennia is het gemiddelde aantal geëvolueerd van

3 naar 6 dagen per jaar. Die hevige regen valt meestal

drie naar zes per jaar.

in de zomer, in de vorm van zware stortregens met een
beperkte duurtijd.
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In de winter gaat het eerder om langdurige periodes

wordt nu al rekening gehouden met grotere neerslag-

met constante regenval. Toch voorspellen klimaatprog-

hoeveelheden. Toch is het economisch onmogelijk

noses ook een groter risico op watertekort in onze

om overal buizen aan te leggen die de meest extreme

regio. Door de combinatie van weliswaar zwaardere

buien aan kunnen. Hoog tijd dus om anders om te

maar minder regenbuien in de zomer en een sterkere

gaan met regenwater en het de ruimte te geven die

verdamping zal het waterpeil in de rivieren tegen het

het nodig heeft.

einde van deze eeuw met de helft gedaald zijn.
Op vraag van gemeenten maakt Aquafin hemelwater-

Een hemelwaterplan leidt het
water in goede banen

plannen die volledig afgestemd zijn op de specifieke
lokale situatie. We gaan na hoe de regenwaterafvoer

Meer zware regens en alsmaar meer bebouwing en

zowel boven- als ondergronds verloopt en wat de

verharding van de oppervlakte zorgen ervoor dat het

interactie is met de waterlopen. Op basis van onze

water niet snel genoeg weg kan. Het zoekt de makke-

knowhow, veldwerk en computersimulaties reiken

lijkste weg via de riolering. Die is niet voorzien op een

we de gemeente een voorstel aan voor een duurzame

plotse toevloed van extreme neerslag, waardoor het

aanpak van hemelwater met concrete maatregelen.

plaatselijk overstroomt. Uit de jaarcijfers van verzeke-

De klemtoon zal altijd liggen op infiltratie en buffering

ringskoepel Assuralia blijkt dat de regen en bijhorende

van regenwater. Afvoeren is pas de laatste optie. Ook

wateroverlast van mei-juni 2016 de verzekeraars 305

voor de gewestelijke rioleringsinfrastructuur hanteert

miljoen euro heeft gekost, of gemiddeld 3.600 euro

Aquafin zo veel mogelijk deze volgorde.

per schadegeval. Bij de aanleg van nieuwe riolering

Dirk Brankaer,
burgemeester Overijse

IJse trekt de aandacht in Overijse
“ De Vlaams-Brabantse gemeente Overijse

liet Aquafin een hemelwaterplan opmaken
om te voorkomen dat afstromend regenwater van een helling wateroverlast ver-

oorzaakt in het centrum. De maatregelen

uit het plan zijn maximaal geïntegreerd in
de omgeving en creëren hierdoor ook een

hogere belevingswaarde voor sport en ont-

spanning. In het centrum werd de IJse weer
opengelegd en kwam er ruimte voor de

aanleg van een bufferbekken. Burgemeester
Dirk Brankaer: “Als landschapsarchitect was
het altijd mijn wens om de IJse weer open
te leggen in het centrum. Nu het water

weer proper is, kan het ook. Fantastisch om
te zien hoe het de aandacht trekt.”

Bedrijfsbrochure
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In 2016 voor
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miljoen euro
verbeteringen
en aanpassingen
aan bestaande
infrastructuur

Infrastructuur
in goede conditie
Een ondergronds kapitaal om te koesteren

Een riool die goed onderhouden wordt, zou in principe 75 jaar moeten meegaan.
Dat is lang, en gelukkig maar, want we hebben in Vlaanderen best wel een kapitaal
onder de grond zitten. De Vlaamse Milieumaatschappij berekende dat er maar liefst
32.000 km gemeentelijke riolen onder onze voeten liggen, wat neerkomt op een
totale waarde van 26,4 miljard euro. Tel daar nog eens de gewestelijke riolen bij met
een waarde van bijna 3 miljard euro. Het spreekt voor zich dat we van die zware investeringen door verschillende generaties zo lang mogelijk gebruik willen maken.
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Wat kan er fout
gaan in een riool?

Sommige riolen die niet tijdig geruimd
worden, slibben dicht. Daardoor verkleint de
diameter van de buis en kan ze zelfs verstoppen, met wateroverlast tot gevolg. Bovendien
vormt zich in het slib een giftig gas (H2S of

waterstofsulfide) dat geurhinder geeft en de
buis ook structureel aantast zodat de kans op
instorting groter wordt. Ook voegen die niet
waterdicht zijn, vormen een risico. Er kan dan
omliggende aarde in de buis terechtkomen
waardoor er holtes ontstaan en het wegdek
kan verzakken.

Middelen slim inzetten

Renoveren zonder breken

ment uit die betaalbaar en betrouwbaar is. Eerst be-

Aquafin zo veel mogelijk technieken waarvoor de

palen we de risico’s voor elke riool en de gevolgschade

weg niet moet opgebroken worden. Dat drukt de

bij een eventueel falen. Hierdoor weten we van welke

kosten van de herstelling en beperkt de hinder voor de

riolen we de toestand het vaakst moeten controleren

omgeving. Zo kunnen lekkende voegen van binnenuit

en welke minder risico’s opleveren. Zowel ecologische,

waterdicht gemaakt worden door injecties met een

economische als maatschappelijke factoren spelen

soort hars of door het aanbrengen van een speciale

daarin een rol. Oplossingen voor vastgestelde knel-

kous of manchetten uit roestvrij staal. Het is zelfs mo-

punten komen op een prioriteitenlijst terecht. Op die

gelijk om een groot deel van de riool te renoveren door

manier zetten we de beschikbare middelen gericht in

er langs binnen een verstevigend materiaal in aan te

en schakelen we de grootste risico’s uit.

brengen of door er een volledig nieuwe kunststofbuis

Aquafin werkte een methodiek voor asset manage-

Voor de herstelling of renovatie van een riool gebruikt

door te trekken.
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Duurzaam omspringen
met grondstoffen en energie
Waterzuivering als schakel in een circulaire economie

De schaarste van grondstoffen en de aanhoudende zoektocht naar hernieuwbare energie behoren zonder
twijfel tot de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De warmte van afvalwater en de restanten van grondstoffen die erin achterblijven, maken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie een potentiële recyclagefabriek.
Aquafin is partner in tal van Europese onderzoeksprojecten die gericht zijn op het testen van technieken om
grondstoffen en energie te recupereren uit het waterzuiveringsproces.
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Huishoudelijk afvalwater

Waterzuivering als
recyclageproces
Zuiveringsinstallaties

Productie van
slibkorrels

Recuperatie
van cellulose

Cementindustrie

Bioplastic
Isolatiemateria
len

Recuperatie
van fosfor
Meststoffen

Gezuiverd afvalwater naar de
waterloop

Productie van
elektriciteit

Hergebruik
van gezuiverd
afvalwater voor
diverse toepassingen na verdere
zuivering

Recuperatie van
koolstof
Actief kool
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Van afval naar energiebron

Grondstoffen recycleren

schaal het natuurlijke zuiveringsproces in een water-

grondstoffen die in het zuiveringsproces kunnen

loop na. Levende bacteriën voeden zich met de vuil-

gerecupereerd worden. Zo is urine rijk aan fosfor, een

deeltjes en groeien daardoor continu aan. Het teveel

mineraal waarvan de natuurlijke reserves zwaar onder

aan actief slib dat zo ontstaat, is vandaag niet langer

druk staan. Aquafin onderzoekt zelf of met Europese

een afvalproduct. Aquafin heeft 17 installaties waarin

partners verschillende manieren om fosfor terug te

de organische fractie van het slib deels wordt afgebro-

winnen via het zuiveringsproces: uit de slibmassa, uit

ken en omgezet in biogas. In 2016 produceerden we op

slibwater en zelfs uit de assen van verbrand slib.

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst op grote

Wat we door het toilet spoelen, bevat nuttige

die manier meer dan 13 miljoen kWh groene stroom,
die we op onze eigen installaties gebruiken in plaats

Ook het organisch materiaal in afvalwater heeft

van netstroom.

potentieel om er grondstoffen uit te creëren. Zo is het
mogelijk om huishoudelijk afvalwater en waterzuive-

Het slib dat niet vergist wordt en het slib dat overblijft

ringsslib te fermenteren tot vluchtige vetzuren. Die

na gisting, drogen we in drie eigen slibdrooginstal-

zijn dan weer de basis voor de productie van bioplas-

laties (in Leuven, Deurne en Houthalen) tot pellets

tic, omega 3-vetzuren voor de voedingsindustrie en

met een hoge calorische waarde. De cementindustrie

microbiële oliën. Aquafin werkt mee aan het Europese

gebruikt onze pellets als co-brandstof in cementovens

onderzoeksproject “Volatile” rond dit thema.

ter vervanging van fossiele brandstoffen. De verbrandingsassen hiervan komen op hun beurt terecht in het

Het toiletpapier dat we doorspoelen laat eveneens

cementproduct.

sporen na in de waterzuivering. De achtergebleven
cellulose leent zich perfect als grondstof voor
isolatiematerialen en bioplastic. Aquafin heeft een
testopstelling voor de recuperatie van cellulose. In
samenwerking met de Nederlandse waterschappen
worden momenteel mogelijke afzetroutes onderzocht.
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Jan Goossens,
algemeen directeur

“ Onderzoek en innovatie zijn voor
Aquafin de sleutel om de uitdagingen van vandaag en morgen aan
te gaan. Door onze opgebouwde
kennis en testmogelijkheden op
volle schaal, zijn we nationaal en
internationaal een gewaarde partner in onderzoeksprojecten binnen
de watersector. De samenwerking
met de academische wereld en
diverse onderzoeksinstellingen is
een meerwaarde voor het verder
uitbouwen van onze knowhow. ”

Bedrijfsbrochure
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Onze
kernactiviteiten
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Visie over
uitbouw infra
structuur

Uitvoering
van projecten

Betrouwbare en
performante
installaties

Transporteren
en zuiveren van
afvalwater

Kostenefficiënt
financieren

Visie-ontwikkeling over de uitbouw
van de zuiveringsinfrastructuur

Waar is er met de bestaande infrastructuur kans op wateroverlast? Hoe kunnen we
voorkomen dat er ongezuiverd afvalwater in een kwetsbare beek terechtkomt? Wat is
de interactie tussen waterlopen, riolering en andere waterinfrastructuren? Achter de
uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor het Vlaamse Gewest zit een doordachte
visie voor een goede werking van de infrastructuur binnen elk gebied waarvan het
afvalwater afstroomt naar eenzelfde rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Uitvoering van projecten

Het Vlaamse Gewest draagt Aquafin jaarlijks projecten op voor de verdere uitbouw
en de optimalisatie van de infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin
managet elk project vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de uitvoering, met de
nodige aandacht voor de omgeving.

Betrouwbare en performante installaties

De infrastructuur die we bouwen en beheren, moet perfect doen waarvoor hij bedoeld
is. Nu en in de toekomst. We hanteren een gecertifieerde assetmanagementstrategie
die leidt tot een optimaal gebruik en maximale levensduur van ons patrimonium en
een vermindering van de risico’s. Door een sterke focus op kennisontwikkeling kunnen
we inspelen op een snel evoluerende en complexe omgeving.

Transporteren en zuiveren van afvalwater

Dagelijks zuivert Aquafin het huishoudelijke afvalwater van ongeveer 5 miljoen
Vlamingen. Via de gemeentelijke riolen komt het terecht in grote verzamelriolen, die
het naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie leiden. Na een mechanisch en biologisch
zuiveringsproces is het afvalwater proper genoeg om het leven in een waterloop niet
te verstoren.

Kostenefficiënt financieren

De projecten die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest, financiert het
bedrijf ook. Nadat een project is opgeleverd aan het gewest, betalen de
drinkwatermaatschappijen het project gespreid over 15 of 30 jaar terug aan
Aquafin. Dankzij een uitstekende kredietwaardigheid en een gediversifieerde
investeringsportefeuille slaagt Aquafin erin om vlot financiering te vinden voor zijn
projecten.

Bedrijfsbrochure
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Visie over uitbouw
infrastructuur
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“ Gemeenten vragen ons om
verschillende soorten hydronautstudies uit te werken. Ze
vertrouwen op onze kennis
van de gemeente én van het
stelsel. We houden rekening
met hun noden en wensen
om een visie te vormen waarmee we de studie voor hen op
maat opmaken. ”

Niels Goossens,
gebiedsingenieur

Zo veel mogelijk afvalwater
naar de zuivering

Het verzamelde afvalwater moet natuurlijk met zo
weinig mogelijk verlies onderweg de zuiveringsinstallatie bereiken. Daarvoor moet alle infrastructuur
binnen het zuiveringsgebied goed op elkaar afge-

Hoe werkt een
zuiveringsgebied?

stemd zijn en moet het rioolstelsel over voldoende
bergingsvolume beschikken. Op basis van riooldatabanken en computermodellen berekent Aquafin waar

Een zuiveringsgebied is het gebied waarbinnen alle

bijvoorbeeld de doorvoer van afvalwater kan verhoogd

riolen naar één en dezelfde rioolwaterzuiveringsin-

worden, waar er extra berging moet bijkomen of

stallatie leiden. Door het reliëf in het landschap is het

welke verharde oppervlaktes het best worden afge-

nodig om op bepaalde plaatsen pompen te voorzien

koppeld van het stelsel.

die het water omhoog pompen zodat het daarna zijn
weg opnieuw gravitair kan verderzetten.

Overal gescheiden stelsels?

Waar nieuwe riolering wordt aangelegd, zal het
Veruit de meeste riolen transporteren zowel afvalwa-

meestal een gescheiden stelsel zijn dat afvalwater

ter als regenwater. Als het hard regent, moet het water

en regenwater in aparte buizen vervoert. Zo heeft de

tijdelijk opgehouden worden in het rioolstelsel om

hoeveelheid neerslag geen impact op de capaciteit

overbelasting van de zuivering te vermijden. Daarom

van de riolering en verkleint de kans op wateroverlast

zijn er in het stelsel constructies voorzien die de

en overstorten van verdund afvalwater naar de water-

doorstroming kunnen afknijpen, waardoor het water

loop. Toch is het niet nodig om de gemengde rioolbui-

wordt opgehouden en tijdelijk opgeslagen in het

zen overal te vervangen door gescheiden stelsels. Het

rioolstelsel of in een ondergrondse berging. Geraakt

zou een dure en tijdrovende operatie zijn die niet altijd

het stelsel overvol, dan zijn er op strategische plaatsen

tot een kostenefficiënte verbetering leidt. Aquafin

overstorten voorzien waarlangs het water een uitweg

bekijkt de afkoppeling van regenwater daarom altijd

vindt naar een waterloop om lokale wateroverlast te

specifiek voor een gebied en onderzoekt hoeveel

voorkomen. Sommige overstorten zijn voorzien van

verharde oppervlakte er moet afgekoppeld worden om

een bufferbekken waarin het water tijdelijk wordt op-

wateroverlast te voorkomen en om de overstortwer-

gevangen tot het waterpeil in de riool weer gedaald is.

king tot een aanvaardbaar peil te brengen.

Bedrijfsbrochure
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113

Uitvoering
van projecten

ha

verharde en
689 ha onverhar
de oppervlakte in
2016 afgekoppeld
van de zuiverings
infrastructuur

Belangrijke opdrachtgever
voor de Vlaamse bouwsector

Met elk project een stap
dichter bij het doel

investeringsprogramma op dat projecten bevat voor

op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of er een beek

de verdere uitbouw en optimalisatie van de zuive-

mee afkoppelen van het rioleringsnet, de projecten

ringsinfrastructuur. In 2016 werd het programma 2017

die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest hebben

opgedragen voor een investeringswaarde van 230 mil-

uiteindelijk allemaal als doel om de waterkwaliteit van

joen euro. Wanneer het ontwerp van een project klaar

de beken en rivieren in Vlaanderen te verbeteren. Elk

is en Aquafin over de nodige vergunningen beschikt, is

project dat we opleveren is dus een nieuwe stap naar

het rijp voor uitvoering. Via een aanbestedingsproce-

proper water.

Elk jaar draagt het Vlaamse Gewest aan Aquafin een

Of we er nu bijkomende vuilvracht mee aansluiten

dure stelt Aquafin een aannemer aan. Gezien het aantal projecten dat Aquafin jaarlijks op de markt brengt

Vorig jaar leverde Aquafin voor 135 miljoen euro aan

en hun waarde, zijn we een belangrijke opdrachtgever

projecten op aan het Vlaamse Gewest. Met de afge-

voor de Vlaamse bouwsector. De totale doorlooptijd

werkte rioleringsprojecten hebben we 61.972 huis-

van een project kan oplopen tot zes jaar omdat er vaak

houdelijke en 5.855 industriële inwonersequivalenten

veel verschillende partijen bij betrokken zijn.

extra aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door de oplevering van 12 nieuwe en gerenoveerde
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Vorig jaar hebben we voor 181 miljoen euro aan

rioolwaterzuiveringsinstallaties worden bijkomend

nieuwe projecten aanbesteed. We trachten de aanbe-

nog eens 4.482 huishoudelijke inwonersequivalenten

stedingen zo goed mogelijk te spreiden over het jaar

gezuiverd. Daarnaast koppelden we vorig jaar het

om het organisatorisch werkbaar te houden voor onze

regenwater van in totaal 113 ha verharde oppervlakte

technische partners, ook al maakt de veelheid aan

en 689 ha onverharde oppervlakte af van de zuive-

betrokken partijen bij onze projecten dat moeilijk.

ringsinfrastructuur.

•
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72.309
inwonersequivalenten extra gesaneerd in 2016

Oog voor de omgeving

Rioleringswerken zijn meestal ingrijpend, zeker als
ze uitgevoerd worden in een dorpskern of op een

Kwaliteit is een must

Om ervoor te zorgen dat onze technische

drukke weg. Als bouwheer wil Aquafin de hinder voor

partners op de werf beantwoorden aan de

de omgeving zo veel mogelijk beperken. Al vanaf het

normen van Aquafin op het vlak van kwaliteit,

ontwerp van een project houden we daarom rekening

veiligheid en hinderbeperking, spelen deze

met de lokale situatie. De aannemers die de werken

factoren vanaf dit jaar een belangrijke rol bij

voor ons uitvoeren, moeten op de werf de Minder

de toewijzing van nieuwe projecten. De kwa-

Hinder-maatregelen uit onze bestekvoorschriften

liteitsscore van een aannemer is gebaseerd

toepassen. We besteden ook veel aandacht aan een

op meerdere evaluaties door verschillende

correcte en tijdige communicatie over de werken met

partijen in een project.

de buurtbewoners en handelaars.
Waar we een gescheiden stelsel aanleggen, moeten de
eigenaars van woningen het regenwater dat op hun
perceel valt afkoppelen van de vuilwaterafvoer. Een
afkoppelingsdeskundige van Aquafin kan hen helpen
met de opmaak van een plan.

Een Aquafinproject in je buurt?
Meer info op
www.aquafin.be

03 450 45 45

Contactcenter als
aanspreekpunt
voor de burger
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Betrouwbare en
performante installaties
Onze infrastructuur in
optimale vorm

Ondergrondse berging
maximaal benutten

heren voor het Vlaamse Gewest moet betrouwbaar

nooduitlaten voorzien waarlangs het water kan ont-

zijn en doen waarvoor ze gemaakt is, nu en in de

snappen als de druk op het stelsel te hoog wordt door

toekomst. Aquafin volgt de infrastructuur nauwgezet

overvloedige regen. Het afvalwater is dan wel sterk

op en speelt met een gecertifieerd assetmanagement

verdund met regenwater, toch kan het lokaal schade

systeem kort op de bal bij vastgestelde afwijkingen.

toebrengen aan het herstellende leven in de water-

Natuurlijk gaan we ook proactief op zoek naar proces-

loop. Heel wat overstorten kunnen worden vermeden

verbeteringen en optimalisaties van het rioolstelsel

als de bergingscapaciteit van het rioleringsstelsel op-

die zowel economisch, maatschappelijk als ecologisch

timaal zou benut worden. In een aantal zuiveringsge-

een meerwaarde betekenen.

bieden heeft Aquafin al een systeem toegepast waar-

De zuiveringsinfrastructuur die we bouwen en be-

Op verschillende plaatsen in het rioolstelsel zijn

bij schuifafsluiters en kleppen automatisch gestuurd
worden en zo het water ondergronds leiden naar
plaatsen waar het tijdelijk kan opgehouden worden.
Deze techniek willen we de volgende jaren uitbreiden
naar andere gebieden. Ze kan een perfect alternatief
zijn voor de bouw van bovengrondse bergingsbekkens.

Principe Real Time Control (RTC) voor het sturen van het rioleringsstelsel

Controlesysteem

Regelstructuren

Sensoren

VB. POMPEN, SCHUIFAFSLUITERS,…

VB. WATERPEILEN, DEBIETEN, REGEN,…

Stedelijk afvalwaterstelsel
22
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Assetmanagement
volgens ISO55001

Voor de manier waarop Aquafin zijn assets
beheert, beschikt het over het ISO55001certificaat. Dat betekent dat het bedrijf
de prestaties, kosten, kansen en risico’s
structureel managet, gedurende de volledige
levenscyclus van de assets. ISO55001 is
uiteraard een kwaliteitslabel, maar voor
Aquafin is het vooral een werkinstrument om
continu te verbeteren.

Hoe voorkom je geur uit de riool?

Een riool transporteert afvalwater en het is dus normaal dat er een onfrisse
lucht in hangt. In een gescheiden rioolstelsel is het afvalwater bovendien
sterk geconcentreerd. Dat kan leiden tot de vorming van waterstofsulfide,
een sterk ruikend gas dat de leidingen aantast. Een goede verluchting van
de riool is dan ook van groot belang. Aquafin onderzoekt voor zijn infrastructuur op welke plaatsen die verluchting het meest efficiënt is.
Ook in huis kan geur uit de afvoer makkelijk vermeden worden door het
plaatsen van sifons en geurafsluiters. Zorg er eveneens voor dat de geur kan
afgevoerd worden via verluchting.
(meer informatie in onze folder “Het belang van verluchting”)

Bedrijfsbrochure •
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Wat mag je
doorspoelen?

Urine en uitwerpselen, droog toilet
papier, voedingsrestanten die door
het zeefje van de gootsteen kunnen
en niet-bijtende schoonmaakmid
delen mogen in de riool. Al de rest
hoort thuis in de vuilnisbak of het
containerpark.

Transporteren en
zuiveren van afvalwater
98,99% van de zuiveringsinstallaties voldeden aan alle normen

doordat de eerste maanden van het jaar extreem nat
waren. Bijgevolg was er veel uitspoeling van stikstof

Als waterlopen veel ongezuiverd afvalwater ontvan-

en fosfor van landbouwgronden, samen met bezonken

gen, stort het ecosysteem vroeg of laat in elkaar. Daar-

vuil uit de riolen.

om moet het afvalwater dat Aquafin zuivert, voldoen

24

AQUAFIN

aan de normen die zijn vastgelegd voor 5 parameters:

Het water dat Aquafin in de waterlopen loost, vormt

BZV (biologisch zuurstofverbruik), CZV (chemisch zuur-

geen bedreiging voor de vissen. Dat is te merken aan

stofverbruik), zwevende stoffen, stikstof en fosfor. Die

het uitstroompunt van de zuiveringsinstallaties, waar

normen leggen zowel de bovengrenswaarde voor de

vaak grote scholen vissen het zuurstofrijke water

concentratie van de parameters in het gezuiverde af-

opzoeken. Maar volstaat die kwaliteit ook voor het

valwater op als een verwijderingspercentage voor die

andere waterleven? Gevoelige waterplanten kunnen

vervuilende stof in het zuiveringsproces. Aquafin haalt

minder fosfor verdragen dan wat, volledig volgens de

de opgelegde concentraties voor de parameters in het

normen, geloosd wordt met het gezuiverde afvalwa-

gezuiverde afvalwater ruimschoots. In 2016 werd zelfs

ter. Als het gezuiverde afvalwater significant bijdraagt

een recordhoeveelheid vervuiling verwijderd. Dat komt

aan een te hoge fosforconcentratie die kwetsbare ve-

•
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VMM houdt economisch
en ecologisch toezicht

Binnen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
zijn zowel een ecologisch als een economisch
toezichthouder aangesteld die de activiteiten
van Aquafin controleren. De economisch toezichthouder bewaakt de efficiënte besteding
van de toegekende middelen. De ecologisch
toezichthouder beoordeelt de werking van de
zuiveringsinfrastructuur die Aquafin beheert.
Om na te gaan of die infrastructuur optimaal
rendeert, hebben de VMM en Aquafin een
indicatorenkader uitgewerkt dat de prestaties
cijfermatig weergeeft. Jaarlijks wordt Aquafin
geëvalueerd op deze 5 indicatoren:
• wordt de capaciteit van de pompen en vijzels van de rioolwaterzuiveringsinstallaties
voldoende benut?
• wordt het water daar voldoende gezuiverd?
• wordt de capaciteit van de belangrijke pomp
stations op het rioolstelsel voldoende benut?
• werken de overstorten niet meer dan verwacht?
• speelt Aquafin voldoende in op incidenten
die zich voordoen in de waterzuiveringsinfrastructuur?

Overvloedige regen beïnvloedt
de resultaten

Als het fel regent, is het afvalwater dat op de zuiveringsinstallatie toekomt zo sterk verdund door regenwater,
dat het direct zou kunnen geloosd worden in de beek.
Dan liggen de concentraties van de parameters die we

getatie bedreigt, kan de Vlaamse Milieumaatschappij

moeten opvolgen in het binnenkomende afvalwater al

Aquafin een gedifferentieerde normering opleggen.

onder de normen voor het gezuiverde afvalwater. Toch

Daarnaast onderzoeken we in welke mate het gezui-

was Aquafin tot voor kort soms genoodzaakt om dure

verde afvalwater bijdraagt aan de aanwezigheid van

chemicaliën te doseren om ook de voorgeschreven ver-

andere polluenten in het oppervlaktewater. Heel wat

wijderingspercentages te halen. In 2016 bereikte Aqua-

restanten van bijvoorbeeld medicijnen komen immers

fin met zijn ecologische toezichthouder bij de Vlaamse

via het huishoudelijke afvalwater op de zuiveringsin-

Milieumaatschappij een akkoord over een alternatieve

stallaties terecht en worden er vandaag nog niet ver-

berekeningswijze voor de verwijderingspercentages.

wijderd. Aquafin is op internationaal niveau betrokken

Hierdoor wordt een hoge dosering van chemicaliën

bij onderzoek naar de optimalisatie en het goedkoper

overbodig terwijl de kwaliteit van het gezuiverde

maken van technieken voor de verwijdering van dit

afvalwater prima blijft. En dat is uiteraard zowel een

soort micropolluenten.

economisch als ecologisch voordeel!
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Financieren
Een kernactiviteit voor Aquafin

waterkwaliteit. De projecten waarmee we hemelwater

De “fin” in Aquafin staat voor financieren, één van de

afkoppelen van de zuiveringsinfrastructuur en optima-

belangrijkste redenen waarom het Vlaamse Gewest

lisatieprojecten die de omgeving beter wapenen tegen

Aquafin in 1990 oprichtte. Op dat ogenblik werd

de klimaatverandering bieden nog een extra dimensie

nauwelijks 30% van het huishoudelijke afvalwater in

in het kader van duurzaamheid.

Vlaanderen gezuiverd voor het in een waterloop terecht
kwam. Aquafin moest de zuiveringsinfrastructuur niet
alleen in een snel tempo verder uitbouwen en ze behe-

Wie betaalt de rekening?

In Vlaanderen zijn de drinkwatermaatschappijen

ren, het bedrijf moest de projecten die hiervoor nodig

verantwoordelijk voor de zuivering van het water

waren ook financieren. Zo bleef de impact van de enor-

dat door hun klanten werd gebruikt. Ze sloten

me investeringen op de overheidsbudgetten beperkt.

hiervoor een overeenkomst af met Aquafin, dat de
zuiveringstaak van hen overneemt. Aquafin factureert

Om de opgedragen projecten te realiseren, moet

zowel de investeringskosten als de werkingskosten

Aquafin dus voortdurend de financiële markt op. Voor

voor de uitbouw en het beheer van de gewestelijke

projecten die werden opgeleverd aan het gewest

zuiveringsinfrastructuur aan de drinkwatermaat-

neemt het bedrijf leningen op lange termijn op, voor

schappijen. Voor een gedeelte van de betaling kunnen

projecten in uitvoering gaat het op zoek naar korteter-

de drinkwatermaatschappijen een beroep doen op het

mijnfinanciering. Eind 2016 leverde Aquafin voor het

Minafonds, dat aangevuld wordt met algemene belas-

gewest al voor bijna 3,7 miljard aan projecten op.

tingsinkomsten. Het overige deel rekenen zij door op

Groene investeringen in opmars

de drinkwaterfactuur naar de consument, volgens het
principe “de vervuiler betaalt”. Ook de bijdrage voor

Alsmaar meer investeerders willen beleggen in

de afvoer van het afvalwater via de gemeentelijke

projecten met een meerwaarde voor het milieu en de

rioleringsinfrastructuur betaalt de consument via zijn

maatschappij. Aquafin speelt in op deze tendens door

drinkwaterfactuur. De gemeente of haar rioolbeheer-

de uitgifte van groene obligaties. Alle projecten die we

der moet deze inkomsten gebruiken voor investerin-

uitvoeren dragen immers bij tot het verbeteren van de

gen in deze infrastructuur.

Verdeling Vlaamse zuiveringsfactuur
2/3 VIA WATERFACTUUR

Drinkwaterwater
maatschappijen

burger

VLAAMSE
ZUIVERINGSFACTUUR

1/3 BIJPASSING VIA MINAFONDS
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Vlaamse Gewest

“Voor ongeveer de helft van zijn langetermijnfinanciering doet Aquafin een
beroep op de Europese Investeringsbank (EIB). De samenwerking is een duidelijk voorbeeld van waar Europese leningen een grote impact kunnen hebben op lokaal niveau. De EIB heeft zich als doel gesteld om minstens 25% van
haar leningen te geven aan klimaatgerelateerde projecten. Daarom zijn we
verheugd over de hoge maatstaven die Aquafin ook op dat gebied hanteert.”
Pim Van Ballekom, vice-president van de EIB.

Bedrijfsbrochure
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Activiteiten buiten de overeenkomst
met het Vlaamse Gewest
Voor steden en gemeenten

Samen werken aan een duurzame toekomst

Vlaamse steden en gemeenten zijn verantwoordelijk

Aquafin staat klaar om de gemeenten te helpen met

voor de opvang en de afvoer van het huishoudelijke

de uitdagingen waar we ook op Vlaams niveau voor

afvalwater van de gezinnen in gemeentelijke riolen, tot

staan. Hoewel de gewestelijke zuiveringsinfrastruc-

waar de verzamelriolen van Aquafin het overnemen.

tuur nagenoeg volledig uitgebouwd is, blijven er lokaal

Met de knowhow en ervaring die Aquafin heeft, kan

nog heel wat ontbrekende schakels te realiseren om

het de lokale besturen hierin perfect ondersteunen. Ze

de waterkwaliteit verder te verbeteren. De inkomsten

kunnen het bedrijf na een marktbevraging aanduiden

uit de gemeentelijke saneringsbijdragen moeten

als beheerder van hun rioolstelsel onder de vorm van

bovendien ook gebruikt worden voor het onderhoud

een concessie of via een samenwerking tussen Aquafin

van de infrastructuur. Met een assetmanagementplan

en drinkwatermaatschappijen water-link (rio-link) of

van Aquafin kunnen gemeenten al met een beperkt

De Watergroep (riopact). Een gemeente kan er ook voor

jaarlijks budget de grootste risico’s onder controle

kiezen om zelf rioolbeheerder te blijven en alleen het

houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig kampen

echte specialistenwerk toe te vertrouwen aan Aquafin.

met wateroverlast of zich willen voorbereiden op

Eind 2016 waren 104 gemeenten klant bij Aquafin.

hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een
hemelwaterplan op. Dat sluit altijd aan op de specifieke behoeften en situatie van de gemeente zonder het
probleem te verschuiven naar een buurgemeente.

Gemeenten werken graag samen met
Aquafin omdat….
• we door onze opdracht voor het Vlaamse Gewest een
helikopterzicht hebben op de lokale waterhuishouding
• onze gebiedsingenieurs de gemeente grondig kennen
• we sterk inzetten op overleg en de betrokkenheid van
de gemeente
• we een professioneel netwerk hebben opgebouwd met
onze technische partners
• ze erop vertrouwen dat we elke euro die ze ter beschikking hebben voor rioleringswerken goed besteden
• onze hemelwaterplannen uitgaan van een integrale
benadering
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Brewery Manager
Wouter Hollevoet (r)
Na een grondige doorlichting van de
zuiveringsinstallatie op de site van
Brouwerij Affligem van Alken Maes in
Opwijk, mocht Aquaplus ook een aantal
aanpassingen doorvoeren voor een beter
economisch en ecologisch resultaat.

Voor industrie en buitenland
Als dochterbedrijf van Aquafin valoriseert Aquaplus
de kennis en expertise van het moederbedrijf bij
Belgische bedrijven met een eigen waterzuivering
en bij buitenlandse overheden. In het binnenland
kan Aquaplus een aantal grote bedrijven uit de voedings- en drankensector, de chemische sector en de
pharmaceutische sector tot zijn klanten rekenen. De

“ De samenwerking met Aquaplus in dit project verliep zeer
constructief. In de voorafgaande studiefase voelde Aquaplus
onze behoeften goed aan en
ook tijdens de uitvoering van
het project speelden ze in op
onze vragen.”

opdrachten zijn gevarieerd en hebben betrekking op
alle stadia van de waterzuiveringscyclus. Op de internationale markt biedt ons dochterbedrijf vooral advies
en studiewerk aan.

www.aquaplus.be

Bedrijfsbrochure
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Een job waarin je
mee het verschil maakt
Gericht op de toekomst

Een open blik op de wereld

waarin volgende generaties kunnen genieten van pro-

maar we willen onze visie ook daarbuiten in de prak-

per oppervlaktewater en een leefwereld waarin water

tijk brengen. Enerzijds via Aquaplus, dat oplossingen

een prominente en gewaardeerde rol speelt. Voor veel

op maat voor de hele watercyclus aanbiedt aan de

medewerkers is dat één van de voornaamste redenen

binnenlandse industrie en buitenlandse overheden.

om voor Aquafin als werkgever te kiezen.

Anderzijds steunt Aquafin projecten in het Zuiden

Wie bij Aquafin werkt, bouwt mee aan een toekomst

Veiligheid voorop

bevorderen. Naast een financiële bijdrage levert
Aquafin ook kennis en expertise voor deze projecten.

dewerkers of contractanten zijn, mag daar letsels bij

Medewerkers krijgen op die manier de kans om hun

oplopen. Daar gaan we voor bij Aquafin. Regels rond

bekommernis om het milieu te combineren met hun

beschermingsmiddelen, procedures en handleidingen

maatschappelijk engagement.

Maar eigenlijk begint veiligheid al veel eerder. Nog
voor het werk start, moet er nagedacht zijn over mogelijke risico’s. Begin 2017 riep Aquafin het STOP-principe in, dat alle medewerkers machtigt om een activiteit
stil te leggen bij detectie van een veiligheidsrisico.
Veilig denken en handelen moet een reflex zijn, ook bij
onze technische partners.

AQUAFIN

die de toegang tot drinkwater en hygiënisch sanitair

Niemand die voor Aquafin werkt, of het nu eigen me-

geven richting bij het veilig uitvoeren van activiteiten.
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Het belangrijkste werkveld van Aquafin is Vlaanderen,

•

Bedrijfsbrochure

Ook een job bij Aquafin?
Bekijk onze vacatures op
www.werkenaanzuiverwater.be

Chap’eau!

gename manier weer in de openbare ruimte is gebracht.

In september 2016 organiseerde Aquafin voor de derde

Een team van enthousiaste Aquafin-medewerkers gaven

keer Chap’eau, een evenement waarmee we iedereen

vrijwillig het beste van zichzelf om de vele bezoekers een

bedanken die samen met ons werkt aan propere water-

leerrijke en sportieve dag te bezorgen.

lopen: de Vlaamse Milieumaatschappij, de gemeenten,
onze technische en andere partners. Dit keer zetten we

De volgende editie van Chap’eau vindt plaats op zondag

Overijse in de kijker, waar water op een creatieve en aan-

24 september 2017 in Hamont-Achel.

Onze waarden

Klantgericht
Open

Ondernemend
Respectvol

Bedrijfsbrochure

• AQUAFIN

31

Contactcenter
03 450 45 45

Meer weten over Aquafin?

Vraag onze brochures aan via info@aquafin.be

contact@aquafin.be
info@aquafin.be

of download ze op www.aquafin.be

jobs@aquafin.be

- Jaarverslag 2016

www.aquafin.be

- Research & development
- COP UN Global Compact

Aquafin NV
Colofon
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