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OVER AQUAFIN

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 en zuivert het tot
het weer de natuur in kan. Eind 2017 was iets meer dan 83% van al het
huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen aangesloten op een van de
311 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquaﬁn.
We gebruiken onze kennis van de watercyclus ook om te werken aan een
leefmilieu in harmonie met water. In samenwerking met het lokale beleid
gaan we slim om met regenwater om periodes van droogte op te vangen
en wateroverlast te vermijden. Zo krijgt regenwater een plaats in een mooi
en functioneel ingericht openbaar domein.

Volg Aquaﬁn NV op
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Aquaﬁn in 2017

1.690

pompstations
en bergbezinkingsbekkens*

1.117

medewerkers zetten zich
in voor propere waterlopen

311

rioolwaterzuiveringsinstallaties*

104

gemeenten

zijn klant

6.120 km
leidingen*

* Infrastructuur in beheer voor het Vlaamse
Gewest op 31 december 2017.

OVER AQUAFIN

Sterke partner voor bovenlokaal
en lokaal beleid
Van de kust tot diep in Limburg, letterlijk in heel Vlaanderen is Aquaﬁn
actief. Niet vanuit één centrale controletoren maar wel met lokale
experten die hun gebied door en door kennen. Rivierwater kent geen
gemeentegrenzen en ook de interactie tussen de lokale en bovenlokale
afvalwaterinfrastructuur is heel groot. Daarom houden we nauw contact
met alle betrokkenen zoals lokale besturen, waterloopbeheerders,
rioolbeheerders, … Met hun inbreng en onze expertise brengen we de
Kaderrichtlijn Water (goede waterkwaliteit in alle beken en rivieren)
voor Vlaanderen in de praktijk én werken we oplossingen voor
hemelwater uit die lokale grenzen overstijgen. We zijn bovendien niet
alleen sterk in het maken en uitvoeren van plannen, we ﬁnancieren
de geplande werken ook voordelig, waardoor we de slagkracht van het
beleid vergroten.
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Zichtbaar in
de maatschappij

Aquafin
> werkt aan propere waterlopen
> geeft ruimte aan water
> garandeert een betrouwbare
zuiveringsinfrastructuur
> draagt bij aan een circulaire
economie

ZICHTBAAR IN DE MAATSCHAPPIJ

Werken aan propere waterlopen
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
3,8 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 belangrijke inspanningen nodig, soms ook meer dan
enkel voor waterzuivering. Toch komen enkele waterlopen al aardig in de buurt.

BEKEN KOMEN WEER TOT LEVEN

83%

van het Vlaamse
huishoudelijke
afvalwater wordt
gezuiverd door
Aquafin.

1 Rapport ‘Levende beken’, 2016

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.
Volgens een onderzoek van Natuurpunt1 wordt de top 15 van de meest levende
beken bijna volledig gedomineerd door de Antwerpse en Limburgse Kempen.
Die regio heeft niet alleen historisch een voorsprong op het vlak van
waterzuivering, het water heeft er ook een hoog ijzergehalte. Dat mildert het
effect van vervuiling door fosfaten in mest uit de landbouw.
Natuurpunt stelde vast dat de natuur terugkeert naar alle Vlaamse beken.
De ijsvogel bijvoorbeeld, kwam voor bij elk van de onderzochte waterlopen.
En ook de duidelijke opmars van de weidebeekjuffer is goed nieuws. Deze libelsoort werd 20 jaar geleden nog maar heel zelden gezien bij ons, vandaag is ze
te vinden in maar liefst 18 van de 20 beken. Een misschien nog wel beter bewijs
van de verbetering van de waterkwaliteit is de gestage groei van de populatie
kleine ongewervelde diertjes die met het blote oog te zien zijn, zoals bijvoorbeeld
larven van insecten.
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HET MAGNEETEFFECT VAN
PROPER WATER
Niet alleen fauna en ﬂora, ook mensen
vinden opnieuw hun weg naar onze
Vlaamse waterlopen. Stromend water
trekt de aandacht. En nu het weer proper
is en vol leven, is ontspannen en sporten
langs of op het water bijzonder in trek.
Ook wonen met zicht op water zit duidelijk
in de lift.

230

miljoen euro
opgedragen voor nieuwe
projecten in 2017

ZICHTBAAR IN DE MAATSCHAPPIJ

Ruimte geven aan water
TE VEEL WATER EN BODEMVERDROGING
De gevolgen van de klimaatverandering worden stilaan heel erg
zichtbaar en de statistieken bevestigen ze ook (bron: KMI). In 60 jaar
tijd is het aantal dagen met zeer zware neerslag in België verdubbeld
van 3 naar 6 dagen per jaar. Die hevige regen valt meestal in de zomer,
in de vorm van zware stortregens met een beperkte duurtijd. De laatste
decennia vertoont de meetreeks van het aantal dagen met zware
neerslag (minstens 20 mm/dag) in Ukkel een duidelijk stijgende trend.
Over zes decennia is het gemiddelde aantal geëvolueerd van drie naar
zes per jaar.
In de winter gaat het eerder om langdurige periodes met constante
regenval. Toch voorspellen klimaatprognoses ook een groter risico op
watertekort in onze regio. Door de combinatie van weliswaar zwaardere
maar minder regenbuien in de zomer en een sterkere verdamping zal
het waterpeil in de rivieren tegen het einde van deze eeuw met de
helft gedaald zijn.
Meer zware regens en alsmaar meer bebouwing en verharding van de
oppervlakte zorgen ervoor dat het water niet snel genoeg weg kan.
Het zoekt de makkelijkste weg via de riolering. Die is niet voorzien op
een plotse toevloed van extreme neerslag, waardoor het plaatselijk
overstroomt.
Bij de aanleg van nieuwe riolering wordt nu al rekening gehouden met
grotere neerslaghoeveelheden. Toch is het economisch onmogelijk om
overal buizen aan te leggen die de meest extreme buien aan kunnen.
Hoog tijd dus om anders om te gaan met regenwater en het de ruimte
te geven die het nodig heeft.

Operatie Perforatie:
onthard Vlaanderen!
Samen met Infopunt Publieke Ruimte lanceerde Aquafin de
campagne Operatie Perforatie. Met een oproep voor
projectvoorstellen zetten ze lokale besturen, verenigingen,
scholen, burgerinitiatieven, … aan om een stukje verharde
oppervlakte op te breken en te vervangen door groen of
waterdoorlatende materialen. Plaats maken voor water
hoeft immers niet complex te zijn. De extra biodiversiteit
krijg je er gratis bij! Aquafin beloont de beste voorstellen
met een budget om ze te realiseren.
www.operatieperforatie.be
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EEN HEMELWATERPLAN LEIDT HET WATER
IN GOEDE BANEN
Op vraag van gemeenten maakt Aquaﬁn hemelwaterplannen die
volledig afgestemd zijn op de speciﬁeke lokale situatie. We gaan
na hoe de regenwaterafvoer zowel boven- als ondergronds
verloopt en wat de interactie is met de waterlopen. Op basis
van onze kennis, veldwerk en computersimulaties reiken we
de gemeente een voorstel aan voor een duurzame aanpak van
hemelwater met concrete maatregelen. De klemtoon zal altijd
liggen op inﬁltratie en buffering van regenwater. Afvoeren is pas
de laatste optie. Ook voor de gewestelijke rioleringsinfrastructuur
hanteert Aquaﬁn zo veel mogelijk deze volgorde. Voor elk
nieuw ontwerp gaan we na of de inﬁltratiemogelijkheden wel
maximaal benut zijn.

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.

Infiltratie voorop, ook in de stad
Voor de stad Antwerpen maakten water-link en Aquafin als rioolbeheerders in 2017 een hemelwaterplan op dat de ondergrondse
systeemkeuzes voor het ganse grondgebied vastlegt. Centrale uitgangspunt was de beste optie voor het hemelwater. Het plan geeft daarom ook
aan hoeveel regenwater er ter plaatse moet infiltreren en welke
bronmaatregelen kunnen toegepast worden zoals groendaken, ontharding
en hergebruik van regenwater op privaat en openbaar domein. In de
historische binnenstad krijgen enkel de zones die eenvoudig kunnen
afwateren naar de Schelde en de zones waar een regenwaterleiding een
oplossing biedt voor wateroverlast krijgen nog een aparte leiding voor
afval- en regenwater. Op de andere locaties is gekozen voor één leiding
in combinatie met zoveel mogelijk infiltratie van regenwater in de bodem.
Best revolutionair voor een stad, maar een bewuste keuze!

3,8

miljard euro

investeerde Vlaanderen
tot nu in waterzuiveringsinfrastructuur.

ZICHTBAAR IN DE MAATSCHAPPIJ

Betrouwbare zuiveringsinfrastructuur
garanderen
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.

MIDDELEN SLIM INZETTEN
Aquaﬁn werkte een methodiek voor asset management uit die
betaalbaar en betrouwbaar is. Eerst bepalen we de risico’s voor elke
riool en de gevolgschade bij een eventueel falen. Hierdoor weten we
van welke riolen we de toestand het vaakst moeten controleren en
welke minder risico’s opleveren. Zowel ecologische, economische als
maatschappelijke factoren spelen daarin een rol. Oplossingen voor
vastgestelde knelpunten komen op een prioriteitenlijst terecht. Op die
manier zetten we de beschikbare middelen gericht in en schakelen we
de grootste risico’s uit.

RENOVEREN ZONDER BREKEN
Voor de herstelling of renovatie van een riool gebruikt Aquaﬁn zo veel
mogelijk technieken waarvoor de weg niet moet opgebroken worden.
Dat drukt de kosten van de herstelling en beperkt de hinder voor de
omgeving. Zo kunnen lekkende voegen van binnenuit waterdicht
gemaakt worden door injecties met een soort hars of door het
aanbrengen van een speciale kous of manchetten uit roestvrij staal.
Het is zelfs mogelijk om een groot deel van de riool te renoveren door
er langs binnen een verstevigend materiaal in aan te brengen of door
er een volledig nieuwe kunststofbuis door te trekken.
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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
gewaardeerde 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.
Die zijn de basis voor de ontwikkeling
van oplossingen voor uitdagingen
waar het beleid en de maatschappij
voor staan.”

Bijdragen aan 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 Europese onderzoeksprojecten die gericht zijn
op het testen van technieken om grondstoffen en energie
te recupereren uit het waterzuiveringsproces.

GEZUIVERD AFVALWATER ALS
ALTERNATIEF VOOR DRINKWATER?
In het voorjaar van 2017 kende Vlaanderen een lange
droogteperiode. De druk op de watervoorraden was hoog
en vooral een aantal West-Vlaamse landbouwers kwam
in de problemen. Op dat moment bracht Aquaﬁn de
beschikbaarheid van gezuiverd afvalwater als mogelijk
alternatief voor sommige toepassingen onder de aandacht.

ZICHTBAAR IN DE MAATSCHAPPIJ

Voor het redden van hun oogst gingen heel wat landbouwers dan ook in op dat aanbod.
Bedrijven kunnen immers een overeenkomst afsluiten
voor de afname van effluent, dat voldoet aan de kwaliteit
om te lozen in oppervlaktewater. Daarna kunnen ze
het zelf nog verder zuiveren, tot eender welke
gewenste kwaliteit, zelfs tot die van drinkwater.
Sommige bedrijven nemen structureel gezuiverd
afvalwater af voor gebruik in het productieproces of
als reinigingswater. Samen met drinkwaterbedrijf
De Watergroep liet Aquaﬁn zelfs een bier brouwen
dat gebruikt maakt van gezuiverd afvalwater! En op
onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gent test Urban
Smart Farm of ze er vissen en kruiden mee kunnen telen.

WARMTE UIT RIOLEN NUTTIG GEBRUIKEN
Het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt,
is afkomstig van onder andere douches en (vaat)wasmachines. Daardoor is het zo’n 10°C warmer dan
oppervlaktewater. Met behulp van een warmtepomp kan
deze restenergie nuttig gebruikt worden om het water van
een warmtenet te verwarmen tot ongeveer 60°C. Op die
manier kan er veel CO2-uitstoot vermeden worden.
Aquaﬁn werkt mee aan onderzoek dat de haalbaarheid
van een warmtenet op basis van rioolwater onderzoekt.

Wel onderzoeken we de impact van elke aanvraag
individueel omdat het ecologische evenwicht in de
waterloop die het gezuiverde afvalwater ontvangt,
niet mag verstoord worden.

Verbruiker

C° Warmtenet

Warmtepomp

Waterloop

Warmtewisselaar

Waterzuivering
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VAN AFVAL NAAR ENERGIEBRON

GRONDSTOFFEN RECYCLEREN

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst op grote schaal
het natuurlijke zuiveringsproces in een waterloop na.
Levende bacteriën voeden zich met de vuildeeltjes en
groeien daardoor continu aan. Het teveel aan actief slib
dat zo ontstaat, is vandaag niet langer een afvalproduct.
Aquaﬁn heeft 17 installaties waarin de organische fractie
van het slib deels wordt afgebroken en omgezet in biogas.
In 2017 produceerden we op die manier 13 miljoen kWh
groene stroom, die we op onze eigen installaties gebruiken
in plaats van netstroom.

Wat we door het toilet spoelen, bevat nuttige grondstoffen
die in het zuiveringsproces kunnen gerecupereerd worden.
Zo is urine rijk aan fosfor, een mineraal waarvan de natuurlijke
reserves zwaar onder druk staan. Aquaﬁn onderzoekt
zelf of met Europese partners verschillende manieren om
fosfor terug te winnen via het zuiveringsproces: uit de
slibmassa, uit slibwater en zelfs uit de assen van verbrand
slib. Op onze zuivering in Leuven exploiteren we een
installatie waarmee we uit zuiveringsslib struviet halen,
een mineraal dat ontstaat door het neerslaan van fosfor.
OVAM kende ons hiervoor een grondstoffenverklaring toe.
Het geproduceerde struviet kan daardoor gebruikt worden
voor de productie van kunstmeststoffen.

Het slib dat niet vergist wordt en het slib dat overblijft na
gisting, drogen we in drie eigen slibdrooginstallaties (in
Leuven, Deurne en Houthalen) tot pellets met een hoge
calorische waarde. De cementindustrie gebruikt onze
pellets als co-brandstof in cementovens ter vervanging
van fossiele brandstoffen. De verbrandingsassen hiervan
komen op hun beurt terecht in het cementproduct.

Ook het organisch materiaal in afvalwater biedt potentieel
om er grondstoffen uit te creëren. Zo is het mogelijk
om huishoudelijk afvalwater en waterzuiveringsslib te
fermenteren tot vluchtige vetzuren. Die zijn dan weer de
basis voor de productie van bioplastic, omega 3-vetzuren
voor de voedingsindustrie en microbiële oliën. Aquaﬁn
neemt deel aan het Europese onderzoeksproject “Volatile”
rond dit thema.
Het toiletpapier dat we doorspoelen laat eveneens 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 Nederland hebben we
verschillende afzetroutes bekeken en gevonden.

ZICHTBAAR IN DE MAATSCHAPPIJ

Huishoudelijk afvalwater

Waterzuivering als recyclageproces

Zuiveringsinstallaties

Productie
van slibkorrels

Recuperatie
van cellulose

Cementindustrie

Bioplastic
Isolatiematerialen
Papier

Gezuiverd afvalwater
naar de waterloop

P
Recuperatie van fosfor

Hergebruik van gezuiverd
afvalwater voor diverse
toepassingen na verdere
zuivering

C
Productie
van elektriciteit

Recuperatie
van koolstof

Actief kool

Meststoffen
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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Onze opdracht en onze ambitie om mee te
werken aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, hebben op
zich al een grote maatschappelijke waarde.
Maar ook in de aanpak om die doelstellingen te
bereiken, willen we duurzaam te werk gaan en
voortdurend in overleg blijven met onze stakeholders. Vanuit de buik van de organisatie hebben
we daarom de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vertaald
naar onze eigen visie op wat maatschappelijk
verantwoord ondernemen voor Aquaﬁn betekent.
Die is samengevat in drie pijlers: groen doén,
kansen creëren voor onze medewerkers en
positieve impact hebben op onze omgeving.

Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties vind je terug in onze visie op
maatschappelijk verantwoord ondernemen:

Schoon
water en
sanitair

Verantwoorde
consumptie
en productie

Klimaatactie

Leven in
het water

Leven op
het land

Betaalbare
en duurzame
energie

In de volgende jaren werken we concreet
aan deze doelstellingen:

GROEN DOEN
> Immissiegericht zuiveren en transporteren
van afvalwater
> Meer biodiversiteit op onze installaties en
in onze projecten
> Onze beleidsplannen rond energie en
mobiliteit bijstellen en uitvoeren
> Circulair denken toepassen in onze
activiteiten

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Kwaliteitsonderwijs

Gendergelijkheid

Eerlijk werk
en
economische
groei

Geen
armoede

Geen honger

Goede
gezondheid
en welzijn

Schoon
water en
sanitair

Innovatie en
infrastructuur

Duurzame
steden en
gemeenschappen

Klimaatactie

Verantwoorde
consumptie
en productie

Partnerschappen
om doelstellingen
te bereiken

KANSEN CREËREN

POSITIEVE IMPACT

> Medewerkers faciliteren met het oog
op veranderende jobs in een continu
veranderende omgeving.

> Onze deuren letterlijk open zetten voor
gemeenten, partners, buurtbewoners,
andere bedrijven,…

> Van Aquafin een “great place to work”
maken

> Minder hinder voor de omgeving
bij onze werken
> Innovatie als motor voor globale
ontwikkeling
> Bijdrage leveren aan ontwikkelingsprojecten
> Een proactieve rol in de inrichting van
de publieke ruimte door een bovenbouw met veel groen en water.
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Wat doet Aquaﬁn?

> Visie-ontwikkeling over
de waterketen
> Projectmanagement
> Betrouwbare en performante
installaties
> Transporteren en zuiveren
van afvalwater
> Kostenefficiënt financieren

WAT DOET AQUAFIN?

Visie-ontwikkeling over de waterketen
Waar is er met de bestaande infrastructuur kans op wateroverlast? Welke maatregelen op het openbare domein zijn nodig om deze en toekomstige knelpunten
op te lossen? Hoe kunnen we voorkomen dat er ongezuiverd afvalwater in een
kwetsbare beek terechtkomt? Wat is de interactie tussen waterlopen, riolering en
andere waterinfrastructuren? Met de visie die we ontwikkelen over de ganse
waterketen kunnen we zowel onze eigen infrastructuur optimaal inzetten als
steden en gemeenten gefundeerd adviseren via de opmaak van hemelwaterplannen.

HOE WERKT EEN ZUIVERINGSGEBIED?
Een zuiveringsgebied is het gebied waarbinnen alle riolen naar één en dezelfde
rioolwaterzuiveringsinstallatie leiden. Door het reliëf in het landschap is het nodig
om op bepaalde plaatsen pompen te voorzien die het water omhoog pompen zodat
het daarna zijn weg opnieuw gravitair kan verderzetten.
Veruit de meeste riolen transporteren zowel afvalwater als regenwater. Als het hard
regent, moet het water tijdelijk opgehouden worden in het rioolstelsel om
overbelasting van de zuivering te vermijden. Daarom zijn er in het stelsel constructies
voorzien die de doorstroming kunnen afknijpen, waardoor het water wordt opgehouden
en tijdelijk opgeslagen in het rioolstelsel of in een ondergrondse berging. Geraakt het
stelsel overvol, dan zijn er op strategische plaatsen overstorten voorzien waarlangs
het water een uitweg vindt naar een waterloop om lokale wateroverlast te
voorkomen. Sommige overstorten zijn voorzien van een bufferbekken waarin het
water tijdelijk wordt in opgevangen tot het waterpeil in de riool weer gedaald is.
Elke regio heeft zijn speciﬁeke kenmerken en dat vraagt een aanpak op maat.
Daarom kennen onze experten niet alleen hun vak door en door, maar ook het
gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

19

20

BEDRIJFSBROCHURE

ZOVEEL MOGELIJK AFVALWATER NAAR DE ZUIVERING
Om de waterkwaliteit nog verder te verbeteren, moet het verzamelde
afvalwater met zo weinig mogelijk verlies onderweg de zuiveringsinstallatie
bereiken. Daarvoor moet alle infrastructuur binnen het zuiveringsgebied
goed op elkaar afgestemd zijn en moet het rioolstelsel over voldoende
bergingsvolume beschikken. Op basis van riooldatabanken en computermodellen berekent Aquaﬁn waar bijvoorbeeld de doorvoer van afvalwater
kan verhoogd worden, waar er extra berging moet bijkomen of welke
verharde oppervlaktes er best worden afgekoppeld van het stelsel.

50.626
inwoners extra aangesloten
op riolering in 2017.

OVERAL GESCHEIDEN STELSELS?
Waar nieuwe riolering wordt aangelegd, zal het meestal een gescheiden
stelsel zijn dat afvalwater en regenwater in aparte buizen vervoert. Zo heeft
de hoeveelheid neerslag geen impact op de capaciteit van de riolering en
verkleint de kans op wateroverlast en overstorten van verdund afvalwater
naar de waterloop. Toch is het niet nodig om de gemengde rioolbuizen
overal te vervangen door gescheiden stelsels. Het zou een dure en tijdrovende
operatie zijn die niet altijd tot een kostenefficiënte verbetering leidt.
Aquaﬁn bekijkt de afkoppeling van regenwater daarom altijd speciﬁek voor
een gebied en onderzoekt hoeveel verharde oppervlakte er moet afgekoppeld
worden om wateroverlast te voorkomen en om de overstortwerking tot
een aanvaardbaar peil te brengen.

Hemelwaterplannen voor gemeenten
Voor steden en gemeenten werken we een visie op maat uit
voor de omgang met hemelwater. We houden rekening met
alle factoren die de waterhuishouding beïnvloeden en kijken
verder dan de gemeentegrenzen. De meest efficiënte
oplossing, daar gaan we voor. En die werken we graag samen
uit met alle betrokkenen rond de tafel. In onze hemelwaterplannen reiken we bovendien ideeën aan om maatregelen te
koppelen aan een hogere belevingswaarde.

WAT DOET AQUAFIN?

Projectmanagement
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.

BELANGRIJKE OPDRACHTGEVER VOOR DE VLAAMSE
BOUWSECTOR

120 ha
verharde en 70 ha
onverharde oppervlakte
in 2017 afgekoppeld van
de zuiveringsinfrastructuur.

Elk jaar draagt het Vlaamse Gewest aan Aquaﬁn een Optimalisatieprogramma op dat projecten bevat voor de verdere uitbouw en
optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur. In 2017 werd het
programma 2018 opgedragen voor een investeringswaarde van
230 miljoen euro. Wanneer het ontwerp van een project klaar is en
Aquaﬁn over de nodige vergunningen beschikt, is het rijp voor uitvoering.
Via een aanbestedingsprocedure stelt Aquaﬁn een aannemer aan.
Gezien het aantal projecten dat Aquaﬁn jaarlijks op de markt brengt
en hun waarde, zijn we een belangrijke opdrachtgever voor de Vlaamse
bouwsector. De totale doorlooptijd van een project kan oplopen tot
zes jaar omdat er vaak veel verschillende partijen bij betrokken zijn.
Vorig jaar hebben we voor 150 miljoen euro aan nieuwe projecten
aanbesteed. We trachten de aanbestedingen zo goed mogelijk te
spreiden over het jaar om het organisatorisch werkbaar te houden
voor onze technische partners, ook al maakt de veelheid aan betrokken
partijen bij onze projecten dat moeilijk.
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MET ELK PROJECT EEN STAP DICHTER BIJ HET DOEL
Of we er nu bijkomende vuilvracht mee aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of er een beek mee afkoppelen van het rioleringsnet,
de projecten die Aquaﬁn uitvoert voor het Vlaamse Gewest hebben
uiteindelijk allemaal als doel om de waterkwaliteit van de beken en rivieren
in Vlaanderen te verbeteren. Elk project dat we opleveren is dus een nieuwe
stap naar proper water.
Vorig jaar leverde Aquaﬁn voor 143 miljoen euro aan projecten op aan
het Vlaamse Gewest. Met de afgewerkte rioleringsprojecten hebben we
43.117 huishoudelijke en 220 industriële inwonersequivalenten extra
aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door de oplevering van
25 nieuwe en gerenoveerde rioolwaterzuiveringsinstallaties worden
bijkomend nog eens 7.289 huishoudelijke inwonersequivalenten gezuiverd.
Daarnaast koppelden we vorig jaar het regenwater van in totaal 120 ha
verharde oppervlakte en 70 ha onverharde oppervlakte af van de
zuiveringsinfrastructuur.

OOG VOOR DE OMGEVING
Rioleringswerken zijn meestal ingrijpend, zeker als ze uitgevoerd worden in
een dorpskern of op een drukke weg. Als bouwheer wil Aquaﬁn de hinder
voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Al vanaf het ontwerp van een
project houden we daarom rekening met de lokale situatie. We overleggen
ook in een vroege fase al met de nutsmaatschappijen die voorafgaand aan
de rioleringswerken zullen werken aan hun leidingen in het voetpad.
De aannemers die de werken voor ons uitvoeren, moeten op de werf de
Minder Hinder-maatregelen uit onze bestekvoorschriften toepassen.
We besteden ook veel aandacht aan een correcte en tijdige communicatie
over de werken aan 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.

Kwaliteit is een must

03 450 45 45
Contactcenter als aanspreekpunt
voor de burger
Een Aquafin-project in je buurt?
Meer info op www.aquafin.be

Om ervoor te zorgen dat onze technische partners op de werf
beantwoorden aan de normen van Aquafin op het vlak van
kwaliteit, veiligheid en hinderbeperking, spelen deze factoren
vanaf dit jaar een belangrijke rol bij de selectie van aannemers.
De kwaliteitsscore van een aannemer is gebaseerd op
meerdere evaluaties door verschillende partijen in een project.
Daarin peilen we onder meer naar het nakomen van
technische en andere afspraken, de toegankelijkheid van
woningen, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
en het tijdig informeren van instanties en burgers als dat
nodig is.

WAT DOET AQUAFIN?

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 assetmanagement strategie 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.

ONZE INFRASTRUCTUUR
IN OPTIMALE VORM
De zuiveringsinfrastructuur die we bouwen en
beheren voor het Vlaamse Gewest moet
betrouwbaar zijn en doen waarvoor ze gemaakt
is, nu en in de toekomst. Aquaﬁn volgt de
infrastructuur nauwgezet op en speelt met
een gecertiﬁeerd asset management systeem
kort op de bal bij vastgestelde afwijkingen.
Tegelijk gaan we proactief op zoek naar
procesverbeteringen en optimalisaties van
het rioolstelsel die zowel economisch,
maatschappelijk als ecologisch een meerwaarde betekenen. We zorgen ervoor dat
oplossingen op de korte en lange termijn op
elkaar zijn afgestemd, maar dat ze mekaar
nooit in de weg staan.
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ENERGIEZUINIG ZUIVEREN

Assetmanagement
volgens ISO55001
Voor de manier waarop Aquafin zijn assets beheert,
beschikt het over het ISO55001-certificaat dat begin
2018 nog werd vernieuwd. 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.

Het zuiveringsproces, en dan vooral de stap waarin de
afvaldeeltjes biologisch worden verwijderd, vraagt veel energie.
Aquaﬁn is dan ook continu op zoek naar technieken om het
stroomverbruik te verminderen. Daarom vervangen we op onze
installaties stelselmatig de technologie voor beluchting door
energie-efficiëntere technologie. Op onze zuivering in Schilde
namen we de eerste Zeelung-installatie in Europa in gebruik.
Zeelung is een innovatieve technologie die gebruik maakt
van een erg energiezuinige manier van beluchten met
gasdiffusiemembranen. Verder startten we op onze installatie
in Dendermonde een Anammox-reactor op volle schaal op.
Met deze technologie kunnen we stikstof uit het afvalwater
verwijderen zonder koolstof te gebruiken. Dat levert een
besparing op van maar liefst 60% aan beluchtingsenergie.

WAT DOET AQUAFIN?

Greet De Gueldre,
adviseur Strategie

“Tegen 2030 willen we
fossiele brandstoffen
volledig bannen.”

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”)

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.

99% VAN DE ZUIVERINGSINSTALLATIES
VOLDEDEN AAN ALLE NORMEN IN 2017
Als waterlopen veel ongezuiverd afvalwater ontvangen, stort
het ecosysteem vroeg of laat in elkaar. Daarom moet het
afvalwater dat Aquaﬁn zuivert, voldoen aan de normen die zijn
vastgelegd voor 5 parameters: BZV (biologisch zuurstofverbruik),
CZV (chemisch zuurstofverbruik), zwevende stoffen, stikstof en
fosfor. Die normen leggen zowel de bovengrenswaarde voor de
concentratie van de parameters in het gezuiverde afvalwater
op als een verwijderingspercentage voor die vervuilende stof in
het zuiveringsproces. Aquaﬁn haalt de opgelegde concentraties
voor de parameters in het gezuiverde afvalwater ruimschoots.
Het water dat we in de waterlopen lozen, vormt geen bedreiging
voor de vissen. Dat is te merken aan het uitstroompunt van
de zuiveringsinstallaties, waar vaak grote scholen vissen het
zuurstofrijke water opzoeken. Maar volstaat die kwaliteit ook
voor het andere waterleven?
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Wat mag je doorspoelen?

AF

Gevoelige waterplanten kunnen minder fosfor en stikstof
verdragen dan wat, volledig volgens de normen, geloosd wordt
met het gezuiverde afvalwater. Als het gezuiverde afvalwater
signiﬁcant bijdraagt aan een te hoge fosforconcentratie die
kwetsbare vegetatie bedreigt, kan de Vlaamse Milieumaatschappij
Aquaﬁn een gedifferentieerde normering opleggen. Daarnaast
onderzoeken we in welke mate het gezuiverde afvalwater
bijdraagt aan de aanwezigheid van andere vervuilende deeltjes
in het oppervlaktewater. Heel wat restanten van bijvoorbeeld
medicijnen komen immers via het huishoudelijk afvalwater op
de zuiveringsinstallaties terecht en worden er vandaag nog
niet verwijderd. Aquaﬁn is op internationaal niveau betrokken
bij onderzoek naar de verbetering en het goedkoper maken van
technieken voor de verwijdering van dit soort micropolluenten.

V

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

SP OEL GE E
N
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WAT DOET AQUAFIN?

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 moeten opvolgen in het
binnenkomend afvalwater al onder de normen voor het gezuiverd afvalwater.
Toch was Aquaﬁn vroeger soms genoodzaakt om dure chemicaliën te doseren om
ook de voorgeschreven verwijderingspercentages te halen. In 2016 bereikten we met
de Ecologische Toezichthouder bij de Vlaamse Milieumaatschappij een akkoord over
een alternatieve berekeningswijze voor de verwijderingspercentages. Hierdoor wordt
een hoge dosering van chemicaliën overbodig terwijl de kwaliteit van het gezuiverde
afvalwater prima blijft. In 2017 leidde dat tot een reductie van het chemicaliënverbruik
met maar liefst 20%. En dat is uiteraard zowel een economisch als ecologisch voordeel!

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. Concreet wordt Aquafin jaarlijks 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 pompstations op het rioolstelsel voldoende benut?
werken de overstorten niet meer dan verwacht?
speelt Aquafin voldoende in op incidenten die zich voordoen in de waterzuiveringsinfrastructuur?
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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.

EEN KERNACTIVITEIT VOOR AQUAFIN
De “ﬁn” in Aquaﬁn staat voor ﬁnancieren, één van de
belangrijkste redenen waarom het Vlaamse Gewest Aquaﬁn in
1990 oprichtte. Op dat ogenblik werd nauwelijks 30% van het
huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen gezuiverd voor het
in een waterloop terecht kwam. Aquaﬁn moest de zuiveringsinfrastructuur niet alleen in een snel tempo verder uitbouwen
en ze beheren, het bedrijf moest de projecten die hiervoor
nodig waren ook ﬁnancieren. Zo bleef de impact van de enorme
investeringen op de overheidsbudgetten beperkt.
Om de opgedragen projecten te realiseren, moet Aquaﬁn dus
voortdurend de ﬁnanciële markt op. Voor projecten die werden
opgeleverd aan het gewest neemt het bedrijf leningen op lange
termijn op, voor projecten in uitvoering gaat het op zoek naar
kortetermijnﬁnanciering. Eind 2017 leverde Aquaﬁn voor het
gewest al voor ruim 3,8 miljard euro aan projecten op.

GROENE INVESTERINGEN IN OPMARS
Alsmaar meer investeerders willen beleggen in projecten met
een meerwaarde voor het milieu en de maatschappij.
Aquaﬁn speelt in op deze tendens door de uitgifte van groene
obligaties. Alle projecten die we uitvoeren dragen immers bij
tot het verbeteren van de waterkwaliteit. De projecten waarmee
we hemelwater afkoppelen van de zuiveringsinfrastructuur en
optimalisatieprojecten die de omgeving beter wapenen tegen
de klimaatverandering bieden nog een extra dimensie in het
kader van duurzaamheid.
In 2017 gaf Aquaﬁn een derde groene obligatie uit ter waarde
van 10 miljoen euro. Daarnaast deden we voor het eerst een
beroep op een groene lening met een waarde van 25 miljoen
euro, uitgegeven door een ﬁnanciële instelling. Beide ﬁnanciële
producten werden gekoppeld aan het green bond framework
van Cicero, een onafhankelijke onderzoeksinstelling die al onze
projecten voor het Vlaamse Gewest een “medium green” of
zelfs een “dark green” label toekent.

WAT DOET AQUAFIN?

WIE BETAALT DE REKENING?
In Vlaanderen zijn de drinkwatermaatschappijen
verantwoordelijk voor de zuivering van het water
dat door hun klanten werd gebruikt. Ze sloten
hiervoor een overeenkomst af met Aquaﬁn,
dat de zuiveringstaak van hen overneemt.
Aquaﬁn factureert zowel de investeringskosten
als de werkingskosten voor de uitbouw en het
beheer van de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur aan de drinkwatermaatschappijen.
Voor een gedeelte van de betaling kunnen
de drinkwatermaatschappijen een beroep doen
op het Minafonds, dat aangevuld wordt met
algemene belastingsinkomsten. Het overige deel
rekenen zij door op de drinkwaterfactuur naar
de consument, volgens het principe “de vervuiler
betaalt”. Ook de bijdrage voor de afvoer van
het afvalwater via de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur betaalt de consument via zijn
drinkwaterfactuur. De gemeente of haar rioolbeheerder moet deze inkomsten gebruiken voor
investeringen in deze infrastructuur.

Verdeling Vlaamse zuiveringsfactuur

BIJPASSING
VIA
MINAFONDS
VIA
WATERFACTUUR
BURGER

VLAAMSE
GEWEST

DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN

AQUAFIN
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En de toekomst?

Net als andere sectoren is ook de watersector continu in evolutie.
Aquaﬁn is klaar om nieuwe uitdagingen te beantwoorden met een
verbreding en verdieping van zijn activiteiten.

Slimme riolen
Op verschillende plaatsen in het rioleringsstelsel zijn nooduitlaten
voorzien waarlangs het water kan ontsnappen als de druk op het
stelsel te hoog wordt door overvloedige regen. Het afvalwater is dan
wel sterk verdund met regenwater, toch kan het lokaal schade
toebrengen aan het herstellende leven in de waterloop. Heel wat
overstortwerkingen kunnen vermeden worden als de bergingscapaciteit van het rioolstelsel optimaal zou benut worden. In een
aantal zuiveringsgebieden heeft Aquaﬁn al een systeem toegepast
waarbij 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 dure bovengrondse bergingsbekkens. Voorwaarde is
wel dat zowel de lokale als de bovenlokale infrastructuur slim kan
aangestuurd worden. Er is immers geen fysieke grens tussen beide.

EN DE TOEKOMST?

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

RTC
Controlesysteem

Regelstructuren

Sensoren

VB. POMPEN,
SCHUIFAFSLUITERS

VB. WATERPEILEN,
DEBIETEN, REGEN,…

Stedelijk afvalwaterstelsel

Decentrale waterzuivering
Kleine hoeveelheden afvalwater zuiveren aan de bron in plaats
van ze naar centrale plek te transporteren voor zuivering, is dat
wel efficiënt? Nu we steeds meer grondstoffen en energie
kunnen recupereren uit afvalwater lijkt het alleszins potentieel
te hebben. De keten voor hergebruik is immers korter als de
zuivering dicht bij de verbruikers staat. Aquaﬁn onderzoekt in
proefprojecten de mogelijkheden van een maximale recuperatie
van grondstoffen door urine, zwart water (uitwerpselen) en
grijs water (waswater) gescheiden in te zamelen.

Nog meer stoffen verwijderen
Vandaag moet Aquaﬁn vijf stoffen uit het afvalwater
verwijderen: BZV (biologisch zuurstofverbruik), CZV (chemisch
zuurstofverbruik), zwevende stoffen, fosfor en stikstof.
Daarnaast zijn er nog andere stoffen aanwezig in het afvalwater
die een risico vormen voor het watermilieu en die via de
waterzuivering het oppervlaktewater bereiken. Voorbeelden
daarvan zijn microscopisch kleine plasticdeeltjes en resten van
bepaalde medicijnen en pesticiden. De verwijdering ervan in
het zuiveringsproces is momenteel (nog) niet wettelijk verplicht
en zou ook aanzienlijke technologische aanpassingen vragen.
Daarom is Aquaﬁn in de eerste plaats voorstander van een
aanpak aan de bron. Toch bereiden we ons voor op een mogelijke
verplichte verwijdering in de toekomst en testen we nieuwe
technieken uit op hun (kosten)efficiëntie.
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Activiteiten buiten
de overeenkomst met
het Vlaamse Gewest

Gemeenten werken graag samen
met Aquafin omdat …
> we door onze opdracht voor het Vlaamse Gewest een
helikopterzicht hebben op de lokale waterhuishouding
> de gemeente sturend blijft, zodat ze haar saneringsverantwoordelijkheid kan opnemen
> we lokaal maatwerk bieden
> onze gebiedsingenieurs de gemeente grondig kennen
> 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

ACTIVITEITEN BUITEN DE OVEREENKOMST MET HET VLAAMSE GEWEST

Voor steden en gemeenten

Voor industrie en buitenland

Vlaamse steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor
de opvang en de afvoer van het huishoudelijk afvalwater
van de gezinnen in gemeentelijke riolen, tot waar de
verzamelriolen van Aquaﬁn het overnemen. Met de kennis
en ervaring die Aquaﬁn heeft, kan het de lokale besturen
hierin perfect ondersteunen. Ze kunnen het bedrijf na een
marktbevraging aanduiden als beheerder van hun rioolstelsel
onder de vorm van een concessie of via een samenwerking
tussen Aquaﬁn en drinkwatermaatschappijen water-link
of De Watergroep (riopact). Een gemeente kan er ook voor
kiezen om zelf rioolbeheerder te blijven en alleen het echte
specialistenwerk toe te vertrouwen aan Aquaﬁn. In elk
geval werken wij in nauw overleg met het lokale beleid.
Eind 2017 waren 104 gemeenten klant bij Aquaﬁn. Voor elke
van hen staat er een multidisciplinair team van experten
klaar die bovendien vertrouwd zijn met de regio.

Als dochterbedrijf van Aquaﬁn zet Aquaplus de kennis en
expertise van het moederbedrijf in 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 farmaceutische sector tot zijn
klanten rekenen. De 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

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAME
TOEKOMST
Aquaﬁn staat klaar om de gemeenten te helpen met de
uitdagingen waar we ook op Vlaams niveau voor staan.
Hoewel de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur nagenoeg
volledig uitgebouwd is, blijven er lokaal nog heel wat
ontbrekende schakels te realiseren om de waterkwaliteit
verder te verbeteren. De inkomsten uit de gemeentelijke
saneringsbijdragen moeten bovendien ook gebruikt worden
voor het onderhoud van de infrastructuur. Met een assetmanagementplan van Aquaﬁn kunnen gemeenten al met
een beperkt jaarlijks budget de grootste risico’s onder
controle houden. Voor gemeenten die nu al regelmatig
kampen met wateroverlast of zich
willen voorbereiden op 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.

104

gemeenten zijn
klant bij Aquafin
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Een job waarin je mee
het verschil maakt

Gericht op de toekomst

Een open blik op de wereld

Wie bij Aquaﬁn werkt, bouwt mee aan een toekomst
waarin volgende generaties kunnen genieten van
proper oppervlaktewater en een leefwereld waarin
water een prominente en gewaardeerde rol speelt.
Voor veel medewerkers is dat één van de voornaamste
redenen om voor Aquaﬁn als werkgever te kiezen.
De aard van onze jobs verandert natuurlijk mee met
de wereld rondom ons. Aquaﬁn zorgt ervoor dat zijn
medewerkers daarop voorbereid zijn en geeft hen de
nodige kansen op ontwikkeling.

Het belangrijkste werkveld van Aquaﬁn is Vlaanderen, maar we
willen onze visie ook daarbuiten in de praktijk brengen. Enerzijds
via Aquaplus, dat oplossingen op maat voor de hele watercyclus
aanbiedt aan de binnenlandse industrie en buitenlandse
overheden. Anderzijds steunt Aquaﬁn projecten in het Zuiden
die de toegang tot drinkwater en hygiënisch sanitair bevorderen.
Naast een ﬁnanciële bijdrage levert Aquaﬁn ook kennis en
expertise voor deze projecten. Medewerkers krijgen op die
manier de kans om hun bekommernis om het milieu te
combineren met hun maatschappelijk engagement.

EEN JOB WAARIN JE MEE HET VERSCHIL MAAKT

Chap’eau!
In september 2017 organiseerde Aquaﬁn voor de vierde keer Chap’eau,
een evenement waarmee we iedereen bedanken die samen met ons
werkt aan propere waterlopen: de Vlaamse Milieumaatschappij, de
gemeenten, onze technische en andere partners. Dit keer streken we
neer in Hamont-Achel, aan de oevers van de Warmbeek, één van de
meest levende beken van Vlaanderen. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax en het Nederlandse Waterschap De Dommel
werkt Aquaﬁn er aan een grensoverschrijdend project om de waterkwaliteit nog verder te verbeteren. Een team van enthousiaste Aquaﬁnmedewerkers gaven tijdens Chap’eau vrijwillig het
beste van zichzelf om de vele bezoekers een leerrijke
en sportieve dag te bezorgen.
We streven er altijd naar om Chap’eau zo duurzaam
mogelijk te organiseren door onder meer een
gescheiden inzameling van afval, herbruikbare bekers,
ecologische kinderanimatie en een vegetarisch
cateringaanbod. Vorig jaar werden we hiervoor door
OVAM beloond met de GroeneVent-award!

Veiligheid voorop
Niemand die voor Aquaﬁn werkt, of het
nu eigen medewerkers of contractanten
zijn, mag daar letsels bij oplopen. Daar
gaan we voor bij Aquaﬁn. Regels rond
beschermingsmiddelen, procedures en
handleidingen geven richting bij het veilig
uitvoeren van activiteiten. 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 toelaat om een activiteit
stil te leggen bij het vaststellen van een
veiligheidsrisico. Veilig denken en handelen
moet een reﬂex zijn, ook bij onze technische
partners. Speciale aandacht schonken we
aan het veilig afdalen in riolen. Omdat
zich in de riool giftig gas kan vormen,
is dat één van de meest risicovolle
activiteiten in onze infrastructuur.

De geldprijs van 1.000 euro schonken we aan Limburgs Landschap, de
beheerder van het natuurgebied waar Chap’eau plaats vond. Het bedrag
zal gebruikt worden voor natuurherstelwerken in de Warmbeekvallei.
De volgende editie van Chap’eau vindt plaats op zondag 30 september
2018 in Lokeren.
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Onze waarden

Klantgericht
Open
Ondernemend
Respectvol
Meer weten over Aquaﬁn?
Vraag onze brochures aan via info@aquafin.be of download ze op
www.aquafin.be
> Jaarverslag 2017
> Research & development
> COP UN Global Compact

Volg Aquaﬁn NV op

Colofon

Aquaﬁn NV, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar
Tel. 03 450 45 11 ● fax 03 458 30 20
e-mail: info@aquaﬁn.be ● www.aquaﬁn.be
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